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Titeann Cú Chulainn i ngrá le hEimhear, duine de na mná is áille 
in Éirinn. Geallann siad bheith dílis dá chéile ach ar ball caithfidh 
siad scaradh nuair a leanann sé féin dá oiliúint mhíleata in Albain 
le Scáthach. Tugann Eimhear comhartha grá dó a gheallann sé a 
choinneáil i gcónaí. Le dua, baineann sé amach campa Scáthaí sa 
deireadh agus feabhsaíonn a chuid scileanna in aghaidh an lae. Agus 
í á thástáil éilíonn Scáthach an comhartha grá. Diúltaíonn sé di agus 
cuirtear i gcomhrac é le namhaid ilchruthacha. Agus a chomhartha 
grá caillte aige filleann sé faoi ghruaim ar Éirinn. Tuigeann Eimhear 
go dtiocfaidh a chuid oibre choíche idir é agus í agus in éadan a dtola 
scarann siad.

Eochairfhocail/-choincheapa:

rómánsaíocht, gealltanais ‘mhaoithneacha’, geallta, cinniúint, roghanna.

Roimh an chlár:

♦ Achoimrigh plota na heachtra.

♦ Pléigh téamaí an ghrá, na rogha, an cheangaltais.

I ndiaidh an chláir:

♦ Déan liosta d’fhíorcharachtair nó de charachtair ficsin a bhí i ngrá ms:  
Romeo agus Juliet, Ken agus Barbie, Tony agus Cherie, Posh agus 
Becks.

♦ Cuardaígí comharthaí grá i gcatalóga agus in irisí ms: fáinní 
Cladaigh, fáinní cleamhnais, bréagáin 'Chairde Choíche' srl. 
Déanaígí colláis.

♦ Cá mhéad amhrán grá a thig libh a liostú nó a chanadh?
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♦ ‘Ceithre lá agus ceithre oíche’ a bhain sé as Cú Chulainn Albain a 

bhaint amach. Fiosraígí nascanna agus ceangail idir Éire agus Albain 
sa lá inniu.

♦ Ní fios go cruinn cá bhfuil oileán Scáthaí. Déan léarscáil den oileán 
agus cuir lipéid uirthi. Marcáil láithreáin a d’oirfeadh do na scileanna 
éagsúla comhraic. Tabhair ainmneacha oiriúnacha ar na láithreáin.

♦ Dear bróisiúr do champa oiliúna Oileán Scáthaí; luaigh scileanna, 
teisteanna, bileoga aiste bia, trealamh srl...

♦ Marcáil ar Bhileog Oibre a hAon: An Eargail, Reachlainn, Loch 
nEathach, Albain.

♦ Tabhair chun dáta ‘Ainmhithe agus Créatúir’ ar Bhileog Oibre a Dó.

♦ Déanaigí Bileog Oibre 'Tomhas Cuardach Focal' daoibh féin d’fhocail 
a bhaineann leis an tsraith.
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