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PRÌOMH 2

Fiosrachadh do phàrantan
mun bhaga

Dè th’ ann an Leugh, Sgrìobh, Cunnt?
Tha gach pàiste ann am Prìomh 2 agus Prìomh 3 ann an Alba
a’ faighinn baga Leugh, Sgrìobh, Cunnt làn leabhraichean,
ghnìomhachdan agus gheamannan airson an cumail dòigheil agus
tlachd fhaighinn asta. Tha na bagaichean air an toirt mar thiodhlac
agus air an leasachadh le Urras Leabhraichean na h-Alba ann an compàirteachas le Foghlam Alba agus maoinichte le Riaghaltas na h-Alba.
Tha iad a’ toirt seachad cothrom anabarrach math air leughadh,
sgrìobhadh agus àireamhachd a rannsachadh còmhla rid phàiste.

Cleachdadh an leabhair seo

Tha an leabhar seo làn de bheachdan feumail gus do chuideachadh
tron latha. Faodaidh a bhith nad phàrant a bhith spòrsail, ach
faodaidh e a bhith dùbhlanach cuideachd, gu h-àraid ann a bhith a’
feuchainn ri an cumail dòigheil fad na tìde.
Sin an t-adhbhar gu bheil sinn air na molaidhean, geamannan is
gnìomhachdan a leanas a chur ri chèile, a dh’fhaodas tu a ghabhail
a-steach do ghnàth-chùrsa an latha gu furasta gus cuideachadh le do
phàiste a chumail toilichte tro fhad an latha. Tha cuimseachadh ùine
a-mach às an latha agad airson ionnsachadh, fìor mhath dhut fhèin
agus don phàiste agad. Eadar gu bheil sibh aig an taigh no a-muigh,
is urrainn do na gnìomhachdan seo ur cuideachadh a’ cur seachad
beagan ùine luachmhor còmhla, a’ cruthachadh beagan ùine dhuibh a
dhol air adhart le nithean, agus dòigh fìor mhath air faighinn a-mach
dè tha a’ dol tro an inntinn!

Sealladh de na gnìomhachdan

Coimhead a-mach airson nan ìcean a leanas gus
sealltainn dhut dè an seòrsa gnìomhachd a th’ ann.
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• Falamhaich am baga còmhla ri do phàiste
agus faicibh dè tha na bhroinn.
• Cuir a-mach na nithean uile agus bruidhinnibh
mun deidhinn, a’ toirt cothrom dod phàiste a
bhith le ireapais.
• An uair sin air adhart leibh agus biodh spòrs
agaibh! Tha gach nì a dh’fheumas sibh anns
a’ bhaga agus na beachdan ghnìomhachdan
uile a tha riatanach airson an fheum as fheàrr
a thoirt às a’ mhòr-chuid de na nithean san
leabhar seo. Mar sin, thoir sùil air ais nuair a
bhios feum agad air!

LEUGHADH
CÒMHLA
GABHAIL FOIS
CÒMHLA

Tha leughadh còmhla rid chloinn uabhasach math don dithis agaibh agus a’
toirt tìde dhuibh a bhith a’ gabhail fois còmhla. Chan eil e ro fhadalach aig
àm sam bith tòiseachadh. Lorgaidh sibh dà leabhar sa bhaga, air an taghadh
dhut fhèin agus don phàiste agad gus an leughadh le chèile. Tha sinn an
dòchas gun còrd iad ris an dithis agaibh.
Ma tha thu airson tuilleadh leabhraichean a lorg a chòrdas ribh còmhla,
tadhail air an leabharlann ionadail agaibh. Faodaidh an leabharlannaiche
do chuideachadh le cairt leabharlainn fhaighinn mura h-eil cairt agad, agus
leabhraichean eile a chòrdas ribh a lorg.

.
Molaidhean
airson leughadh
còmhla
Theirigibh le chèile air
an duilleig cheudna

.Lorgaibh àite sàmhach. Tionndaidh

dheth fònaichean làimhe agus TBhan
gus buairidhean don dithis agaibh a
lùghdachadh.

. Mus fhosgail thu an leabhar,

coimheadaibh ris a’ chòmhdach
aghaidh agus a’ chòmhdach cùil
còmhla. Cuir ceistean air a’ phàiste
agad mu na tha iad a’ faicinn
agus cò mu dheidhinn a tha an
sgeulachd.

Airson sonas gu bràth

.Faodaidh sibh leughadh còmhla aig
àm sam bith den latha, ach tha àm
cadail na chothrom foirfe.

.Ma tha sibh air tòiseachadh air

leabhar ach nach eil e a’ còrdadh
ribh còmhla, feuch leabhar eile.

Dèan spòrsail agus furasta e

.Aon uair ’s gu bheil sibh air an

leabhar fhosgladh, leugh na facail
ach bruidhinn mu dheidhinn nan
deilbh cuideachd. Tha mòran
mion-fhiosrachaidh glè thric anns
na deilbh a bhios inntinneach agus
spòrsail dod phàiste.

Faodaidh tu leughadh don phàiste
agad, faodaidh iadsan leughadh
dhutsa no faodaidh sibh turas
mu seach a ghabhail a’ leughadh
duilleig no paragraf an urra.
Cuimhnich, fiù ged as urrainn don
phàiste agad leughadh leotha
fhèin, ’s e deagh bheachd a th’ ann
leughadh dhaibh. Tha leughadh
a-mach glè chudromach airson
bun-sgilean a thogail aig gach ìre,
agus a’ cuideachadh chloinne gu
miann leughaidh agus
leabhraichean a bhrosnachadh.

.Cuir ceistean air do phàiste fhad ’s
a tha thu a’ leughadh, mar carson
a tha iad den bheachd gu bheil
rudeigin a’ tachairt san sgeulachd
no mar a tha iad a’ faireachdainn
mun sgeulachd.

.Ma tha do phàiste a’ leughadh

dhutsa, cuidich iad le facail mu
nach eil iad cinnteach. Misnich iad
gu am facal fhuaimneachadh no
obrachadh a-mach, stèidhichte air
na facail eile san t-seantans agus
na tha a’ tachairt san sgeulachd.
Mura h-eil fios aca air an fhacal,
mìnich dhaibh dè tha e a’
ciallachadh.

.Tha e ceart gu leòr cuideachd an

leabhar ceudna a leughadh a-rithist
agus a-rithist!

Airson tuilleadh bheachdan mu
leabhraichean a dh’fhaodas còrdadh
riut fhèin agus do phàiste, Tadhail air
scottishbooktrust.com/book-lists
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AN CRUINNICHE MEANBH-BHIASTAGAN
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Tha gaol aig Seòras air biastagan. Feadhainn mhòra,
feadhainn chasach, feadhainn a tha a’ deàrrsadh. Mar
sin, tha e a’ cur roimhe a bhith mar an cruinnichear
bhiastagan as motha air an t-saoghal!

Coimhead nan

32 rionnagan
1

Tha mòran rionnagan san leabhar - dè an duilleag air
a bheil an àireamh as motha de rionnagan agus dè an
duilleag leis an àireamh as lugha?

Dèan suas gnìomhachd
de do roghainn agus
cuir Tweet thugainn!
@readwritecount

Fìrinn no ﬁcsean?
Cleachd dà phìos fìrinn bhon leabhar agus dèan suas treas phìos gus a roinn
le cuideigin aig an taigh. An urrainn dhaibh tomhais dè am fiosrachadh a tha
fìrinneach agus dè am fiosrachadh nach eil?
59239

An urrainn dhut cliopan tbh le David Attenborough a
choimhead còmhla ri inbheach san dachaigh agad, agus
feuch ri do chliop bheathaichean fhèin a chlàradh le
thar-guth? Tuitig iad thugainn aig @readwritecount!

32 Cunntadh bhiastagan
1

A’ cleachdadh glainne meudachaidh, peansail agus leabhar notaichean,
coimhead airson meanbh-bhiastagan a-muigh agus dèan clàr
chomharraidhean den àireamh chasan a th’ aig gach aon dhiubh!

Dannsa crathaidh
Bidh seilleanan a’ dèanamh dannsa crith – an
urrainn dhut bhidio dheth a lorg air-loidhne?
An urrainn dhut fhèin agus do theaghlach
fheuchainn ri ceòl eadar-dhealaichte?

Taistealaich na h-oidhche
Tha cuid de bhiastagan oidhche san leabhar. Cleachd an t-eadar-lìon no
an leabharlann ionadail agad gus beagan fiosrachaidh fhaighinn mu
bheathaichean oidhche a tha a’ fuireach faisg ort.
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Planair seachdaineach

S

HA MÀTHAIR ERROL RO THRANG
Is e Didòmhnaich an latha den t-seachdain as fheàrr le Seòras. Dè an latha as
fheàrr leat agus carson? Cleachd an clàr seachdaine san leabhar notaichean
AIR SON SG
EULAbruidhinn
CHD INN
DHA.agus sgrìobhadh sìos na tha thu a’
agad gus
muSE
dheidhinn
dèanamh gu diofraichte air gach latha san t-seachdain.

59239

air feadh an leabhair. An urrainn dhuibh coimhead
còmhla gu dlùth ris na coltasan aodainn aige agus
bruidhnibh no cuirbh an gnìomh na faireachdainnean
aige do gach pàirt?

AN SGEULACHD A BU MHOTHA

ÈIN
MAR SIN, FEUMAIDH E A THÈ FH
aodainn
A DHÈADèanamh
NAMH AN-ÀIRD
Tha faireachdainnean SheòraisE.
ag atharrachadh

59239

32 Tarraing phàtranan
1

Tha mòran co-chothromachd sna pàtranan air na
biastagan, gu h-àraid dealanan-dè. Tarraing pàtran
co-chothromach air sgiathan nan dealan-dè san
ent for you to keep forever and share
with your family
and friends.
leabhar
notaichean.
Bruidhnibh còmhla mu dheidhinn
s fun and you can visit your local library to borrow even more books!
càite
eile
a
bheil
thu
a’ faicinn co-chothromachd san
ild in Scotland will receive a Read, Write, Count gift bag with books,
t-saoghal.
es to enjoy. Visit www.parentclub.scot
to find out more.

Tha taigh-craoibhe Sheòrais àibheiseach! An urrainn

An toiseach,
eil fhios aigefhèin
dè mar
a dh’innseas
dhut dochan
thaigh-craoibhe
a dhealbhadh
sane sgeulachd,
ach nuairleabhar
a thig notaichean
buidheann agad
iongantach
de
charactaran
na chuideachd
agus an uair sin cuir leubail
air
na
nithean
a
bhiodh
agad
na
bhroinn?
Faighnich
(eadhon DÌNEASARAN!), tha sgeulachd a’ tòiseachadh a’ fàs agus a’ fàs
do bhuill an teaghlaich agad dè bhiodh aca am broinn
… agus mu
dheireadh b’ i an sgeulachd a bu mhotha a bh’ ann a-riamh.
an taigh-craoibhe.

This book is a present for you to keep forever and share with your family and friends.
Reading together is fun and you can visit your local library to borrow even more books!

Is e tiodhlac a tha seo a bhios agad gu bràth gus tlachd fhaighinn às còmhla ri do theaghlach
dowillcharaidean.
Every Primary 2 childis
in Scotland
receive a Read, Write, Count gift bag with books,
activities and games to enjoy. Visit
www.parentclub.scot
to find outfl
more.iuch.
Feuch seo nuair a dh’fheumas tu fuireach a-staigh
air
latha
Cuimhnich gu bheil a bhith a’ leughadh còmhla spòrsail agus faodaidh tu tadhal air an leabharlann gus tuilleadh
eabhraichean fhaighinn air iasad!
Tha an leabhar seo mar thiodhlac do gach sgoilear an Alba air P2 mar phàirt den iomairt Leugh, Sgrìobh, Cunntais.
Faicibh www.parentclub.scot airson tuilleadh fiosrachaidh.

Barraichte!

Tha Seòras den bheachd gu bheil coimhead bhiastagan
ISBN: 978-1-78907-086-6
mar ‘an nì as fheàrr air an t-saoghal’! Dè an nì as fheàrr air
an t-saoghal, nad bheachd-sa? Faighnich don teaghlach
£6.99
agad cuideachd agus an uair sin cleachd do chairtean
9 781789 070866
w
w
w.acairbooks.com
Bruidhinn À-mach gus cumail ort a’ cabadaich.
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Sarah Coyle . Dan Taylor

Tha màthair Errol ro dhripeil airson sgeulachd innse dha. Mar sin,
feumaidh e a sgeulachd fhèin a dhèanamh suas, a thòisicheas a’
fàs agus a’ fàs … gus am bi i mar an sgeulachd AS MOTHA a bh’
ann a-riamh!

Cur an aithne
Thoir sùil air a’ chòmhdach aghaidh agus dèanaibh còmhradh mu
dheidhinn còmhla. An urrainn dhut tomhais cò mu dheidhinn a tha an
sgeulachd? A bheil molaidhean ann a dh’fhaodadh do chuideachadh?
A bheil fios agad air ainmean nam beathaichean air a’ chòmhdach
aghaidh? A bheil thu den bheachd gun nochd beathaichean eile? Cuir
na beathaichean an aithne mar a bhios iad a’ nochdadh san sgeulachd.

Feuch seo mar phàirt de ghnàth-chùrsa àm-cadail
gus do phàiste a chumail ann an deagh shunnd.

1

32 Clàraich na comharran!
Coimheadaibh air ais tron leabhar còmhla agus
cleachd comharran-clàraidh gus an àireamh de
dhiofar bheathaichean a chunntadh. An urrainn dhut
gach beathach ainmeachadh? Dèan deasbad air an
fhiosrachadh a th’ agad mu gach beathach a tha thu
a’ cunntadh.

Cò thuirt sin?
Coimheadaibh air ais tron leabhar còmhla agus smaoinichibh air guthan do
na beathaichean. Biodh spòrs agaibh a’ leughadh tron sgeulachd còmhla a’
cleachdadh nan diofar ghuthan aca!

1
32 Seòrsachadh mheudan
An urrainn dhut na beathaichean uile san leabhar a sheòrsachadh a rèir
meud, bhon mheud as motha chun a’ mheud as lugha? An urrainn dhut
smaoineachadh air dòighean eile air an seòrsachadh, m.e. cia mheud cas?
Cò as àirde agus cò as lugha san teaghlach agad, agus an urrainn dhut gach
neach dhiubh a sheòrsachadh ann an òrdugh?

32 Lean an t-slighe
1

Cleachd do ghlainne meudachaidh gus slighe
nan sneaghan a’ leantainn tron leabhar. An
urrainn dhut pàtran slighe shneaghan a
dhèanamh san leabhar notaichean agad, a’
cleachdadh chumaidhean, agus dèan iomradh
air na cùrsaichean a ghabhas iad?

1
32 Cò as luaithe?

Tha Errol a’ feuchainn ri sgeulachd a chrathadh a-mach às fhèin le
eacarsaichean. Dèan tuairmse air an àireamh de leumannan a tha thu a’
smaoineachadh as urrainn dhut a dhèanamh ann an aon mhionaid, agus
an uair sin cleachd tìmear airson faighinn a-mach. Dè eile a dh’fhaodadh tu
a dhèanamh ann an aon mhionaid? Cò as urrainn an àireamh as motha a
dhèanamh san taigh agad?

Spòrs èibhinn
Nuair a dh’innseas Errol an sgeulachd aige, tha e air a thaisbeanadh mar
chomaig. Bruidhnibh còmhla mu chomaigean a tha sibh air a leughadh
agus mu bheil fios agaibh. Dh’fhaodadh sibh coimeas a dhèanamh leis na
comaigean agus na caractaran as fheàrr leibh agus feadhainn eile, agus
an uair sin na duilleagan sriop chomaigean san leabhar notaichean agaibh
a chleachdadh gus ur sgeulachd fhèin a dhèanamh suas! Feuchaibh ri
caractaran a ghabhail a-steach stèidhichte air an teaghlach, caraidean no
na leabhraichean as fheàrr leibh.

Gaisgeach ùr
Tha a’ chaora a’ sàbhaladh an latha ann an sgeulachd
Errol. Dè na robh beathach diofraichte air an latha a
shàbhaladh? Ciamar a dhèanadh iad e?

Gaisgeach ùr
Cleachd do bhaga Leugh Sgrìobh Cunnt gus beagan nithean a
chruinneachadh bho air feadh an taighe agad. Feuch ris na nithean sin a
chleachdadh mar bhunait don sgeulachd agad fhèin! Dh’fhaodadh sibh
turas mu seach a ghabhail a’ toirt nì a-mach às a’ bhaga agus a’ cruthachadh
sgeulachd còmhla agus fiù a ghnìomhadh na chleasachd.

Dè a-nis?
Aig deireadh na sgeulachd, tha Errol san amar agus tha e air a bhrosnachadh
gu sgeulachd a thòiseachadh a tha stèidhichte sa mhuir! An urrainn dhut
sgeulachd Errol a chrìochnachadh? An urrainn dhut smaoineachadh air
beachdan matha eile airson do sgeulachd fhèin a thòiseachadh?

Feuch a-rithist!
Tha Errol ga fhaighinn doirbh sgeulachd a dhèanamh suas ach tha e a’ fàs nas
fheàrr mar as motha a dh’fheuchas e. Dè a fhuair thusa doirbh a dh’fheuch
thu a-rithist agus air a dhèanamh?

Farpais
Ficsein 50 Facal

Tha Errol ag innse na sgeulachd AS
MOTHA! Am b’ urrainn dhut feuchainn
air an sgeulachd as lugha agus com-pàirt
a ghabhail san fharpais Ficsein 50 Facal?

scottishbooktrust.com/50words

Beagan

sgrìobhaidh...

Is fìor thoigh le clann a bhith a’ faighinn am peansailean agus
a’ sgrìobhadh no a’ tarraing, a’ sealltainn de as urrainn do am
mac-meanmhainn a dhèanamh. Agus tha e furasta sgrìobhadh a
chothlamadh le gnìomhachdan làitheil, a’ cumail inntinn do phàiste
gnìomhach le mòran spòrs agaibh còmhla cuideachd. Cleachd an
leabhar notaichean am broinn a’ bhaga airson tòrr bheachdan eile!

Comharra-leabhair/
glainne meudachaidh
Lorg bhiastagan
Faodar a’ ghlainne meudachaidh a chleachdadh
airson mòran bhiastagan is chreutairean a lorg sa
ghàrradh no sa phàirc! Cleachd an rùlair airson an
tomhas agus cùm clàr anns an leabhar notaichean
agad de na lorgas tu.

Lorg litrichean
Cleachd do ghlainne meudachaidh gus coimhead airson buidhnean de
litrichean anns na leabhraichean agad. Dh’fhaodadh iad sin a bhith mar
phàtranan litreachaidh a tha thu air a bhith ag ionnsachadh san sgoil.

A’ cleachdadh na glainne meudachaidh timcheall an taighe agad,
gus mòran nithean beaga a lorg as dòcha nach fhaca tu roimhe!

Cuir a’ ghlainne meudachaidh còmhla ris a’ chamara
fòn agad gus dealbh dhlùth a thogail agus iarr air
do theaghlach tomhas dè th’ ann! Tuitig do dheilbh
gu@readwritecount
1
32 Suirbhidh nàdair
Tog dealbh de ‘nàdar’ – ’s dòcha pìos feòir no làrach de
pholl – agus an uair sin dealbh eile a’ cleachdadh do ghlainne
meudachaidh cuideachd. Cruthaich suirbhidh bhiastagan de
na creutairean uile a lorgas tu sna deilbh agad!

32 Dè chì thu?
1

Dèan sealg clàbadair de nithean nach fhaic thu ach fon ghlàinne
meudachaidh – feuch ri nithean meanbh fhaicinn, leithid cuislean
air duilleagan, loidhnichean no snìomhanan air slige no spotan
air daolag-bhreac. Dh’fhaodadh tu cuideachd lethbhreac de
na pàtranan sin a chur san leabhar notaichean agad. Seall don
teaghlach dè a lorg thu!

Bi nad sgrùdaire
Dèan comharran corraig san leabhar
notaichean agad agus an uair sin cleachd do
ghlainne meudachaidh, thoir sùil agus dèan
coimeas leotha le daoine eile aig an taigh. An
urrainn dhut na diofaran fhaighinn?

32 Coimhead gu dlùth
1

Lorg diofar chumaidhean taobh a-staigh nithean beaga
m.e. pàtran rùsg orainseir, slige shligeachain, pàtranan
ann an nàdar. An urrainn dhut na pàtranan a tharraing nad
leabhar notaichean?

1
32 Measgaich chumaidhean
Cleachd an rùlair gus diofar chumaidhean a tharraing.
An urrainn dhut cumaidhean sam bith eile a tharraing
nach eil air na cairtean Shape Shuffle sa bhaga? Dè na
cumaidhean eile as aithne dhut?

32
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Tomhais!

Biodh spòrs agad a’ tomhas nithean san dachaigh agad le do theaghlach!
Cò as urrainn nì a lorg as fhaisge air 10cm de fhaid? Deànaibh coimeas
eadar na diofar fhaidean còmhla.

Geamannan
àireamhan

1

2
AS URRAINN DHUIBH 3

Tha mòran gheamannan àireimh spòrsail a dh’fhaodas tu
fheuchainn ann an gnìomhachdan làitheil le do phàiste gus ùine
a chur seachad còmhla. Faodaidh na beachdan, molaidhean is
gnìomhachdan a leanas cur ris an toileachas agaibh!

Measgaich
Chumaidhean

Cluich gèam cairte measgachadh chumaidhean le bhith a’ riarachadh
nan cairtean a-mach eadar na cluicheadairean agus an uair sin a’ cur
aon chairt an urra le an aodann suas air a’ chàrn anns a’ mheadhan.
Chan urrainn dhut cairt a chleachdadh ach ma tha an cumadh a’
maidseadh na cairte air mullach a’ chàirn – mar eisimpleir, ma tha 5
ceàrnagan air a’ chairt dh’fhaodadh tu cairt 5 eile a chluich no cairt
cheàrnagan eile an uair sin. Faodaidh tu cairtean neo-eisimeileach a
chleachdadh aig àm sam bith. Mura h-urrainn dhut cluich, thoir cairt
às a’ chàrn. Ge ’r bith cò a chleachdas an cairtean uile an toiseach, ’s
e a bhuannaicheas!
1
32 Maidseadh thaobhan
An urrainn dhut na cairtean a lorg far a bheil an àireamh san oisean mar an
àireamh de thaobhan air a’ chumadh? A bheil fios agad air na h-ainmean air
cumaidhean sam bith eile? Cia mheud taobh a th’ aca?

1
32 Àm measgachaidh
Measgaich na cairtean còmhla agus an uair sin seòrsaich iad nan
cumaidhean, cuir na h-àireamhan ann an òrdugh cho luath ’s as urrainn dhut.
Gabhaibh turas mu seach a’ tìmeadh a chèile agus faic an urrainn dhuibh
crìochnachadh nas luaithe an ath thuras. Cò as luaithe?

32 Àireamh as àirde
1

Riaraich dà chairt àireimh do gach cluicheadair agus tha an cluicheadair leis an
àireamh as àirde nuair a chuireas iad còmhla iad, a’ buannachadh aon phuing.
Cò gheibh 5 puingean an toiseach? Faodaidh tu na puingean a chlàradh san
leabhar notaichean agad.

Dè an cumadh?
Tionndaidh aon chairt àireimh agus faic cò as urrainn an cumadh ainmeachadh
an toiseach. Dèanaibh cleachdadh air tarraing chumaidhean còmhla san leabhar
notaichean agad, a’ gabhail turas mu seach gu rudeigin a lorg mun cuairt oirbh
air a bheil an aon chumadh.

Snap!
Cluich snap leis na cairtean, a’ maidseadh dà chairt leis an aon àireimh.

32 Cunnt timcheall
1

Measgaich na cairtean àireimh còmhla, agus tionndaidh a’ chairt
air a’ mhullach. Dè tha anns an t-seòmar a tha a’ maidseadh na
h-àireimh? Mar eisimpleir, ma tha triùir dhaoine san t-seòmar
agus gun tionndaidh thu àireamh 3, dh’fhaodadh tu an àireamh
de dhaoine san t-seòmar a ràdh.

1
32 Cunnt sìos

Tha gach cluicheadair a’ tòiseachadh le 20 puing, an uair sin tog
cairt agus thoir air falbh e bho 20. Is e a’ chiad neach a gheibh 0 no
nas lugha na 0 a tha a’ buannachadh.

Ionnsaich dannsa an shape shuffle.
Dèan suas do thionndadh fhèin dheth.

Dèan cleasachd
dheth
Cleasan atharrais!
Gabhaibh turas mu seach a’ togail cairt agus dèan cleas dheth airson ball den
teaghlach a thomhas, gun fuaim sam bith a dhèanamh. Faodaidh tu gluasadan
a chleachdadh, nithean san t-seòmar a phuingeachadh agus atharrais air nì.

Dè am fuaim a tha siud?
Lorg na cairtean bheathaichean is ciùil sa phaca agus an uair sin gabhaibh turas
mu seach a’ taghadh aon agus dèan atharrais air an fhuaim a tha e a’ dèanamh,
airson ball den teaghlach a thomhas.

32 Èist gu cùramach
1

Gabhaibh tursan a’ taghadh cairt agus dèan iomradh air an nì airson ball den
teaghlach a thomhas. Dèan cinnteach nach cleachd thu am facal fhèin m.e.
airson teanas dh’fhaodadh tu a ràdh spòrs air a chluich le bàla, lìon agus dà
racaid. Gus a dhèanamh nas doirbhe, sgrùd an àireamh air taobh eile na cairte
– seo an àireamh fhacail a tha thu ceadaichte a chleachdadh airson iomradh a
thoirt air.

Dèan dealbh den seo
Gabhaibh tursan a’ taghadh cairt agus tarraing dealbh dheth san leabhar
notaichean agad, airson ball den teaghlach a thomhas. Gus a dhèanamh fiù
nas doirbhe, dh’fhaodadh sibh cluich ann an sgiobaidhean le cuideigin bho
gach sgioba a’ tarraing an nì cheudna – is e a’ chiad sgioba a tha a’ tomhais an
fhreagairt cheart a tha a’ buannachadh!

Is e an seòrsa…
Faodaidh na cairtean a bhith air an roinn ann an còig
seòrsaichean – spòrs, nàdar, ceòl, beathaichean agus
tuaireamach. Obraichibh còmhla airson gnìomh a dhèanamh
suas do gach seòrsa gus an urrainn dhuibh a chleachdadh
nuair a bhios sibh a’ cluich chleasan-atharrais, agus na buill
den teaghlach agad a chuideachadh gu an tomhais.

Bruidhnibh còmhla
Gabhaibh tursan a’ taghadh cairt air thuaiream agus bruidhinn mu dheidhinn –
càite an lorgadh tu e, a bheil thu air an nì seo fhaicinn roimhe, ciamar a dhèanadh tu iomradh air ann an trì fhacail?

Bingo!
Feuch ri nithean a lorg bho na cairtean chleasan-atharrais nuair a bhios sibh
a-muigh còmhla, an uair sin tarraing dealbh dheth san leabhar notaichean
agad. Dè cho fada ’s a tha thu a’ toirt a’ lìonadh na clèithe?

Cruthaich cairt
Cruthaich do chairt chleasan-atharrais san leabhar notaichean
agad agus dèan cleas dheth no dèan iomradh air airson do
theaghlach a thomhas.

Bruidhinn mu dheidhinn

Uaireannan, faodaidh e a bhith duilich toirt air do phàiste innse dhut cò
air a tha iad a’ smaoineachadh agus ciamar a tha iad a’ faireachdainn.
Tha na ceistean seo air an dealbhadh gus cuideachadh le am
brosnachadh gu còmhradh riut agus na tha air an inntinn a roinn.
Tha na cairtean a’ toirt cothrom dhut còmhradh mu nithean ùra agus
èisteachd ri beachdan is smuaintean chàch a chèile.
Tagh cairt agus leig leis còmhradh a thòiseachadh eadaraibh. Dèan seo
uair sam bith a tha freagarrach dhut – àm diathaid, ro àm leapa no fiù
air an t-slighe dhachaigh bhon sgoil.

Tòisich còmhradh
Bruidhnibh mu aon de na cairtean còmhla.
Cleachdaibh an còmhradh mar bhrosnachadh airson
dealbh a tharraing no pìos a sgrìobhadh san leabhar
notaichean agad – mar eisimpleir, an dèidh bruidhinn
mu dheidhinn na tha a’ toirt gàire ort, sgrìobh beagan
fealla-dhà no sgeulachd èibhinn.

Rannsaich!
Faodaidh còmhraidhean a tha agaibh leantainn gu tuilleadh chothroman
ionnsachaidh còmhla – mar eisimpleir, ma tha sibh air a bhith a’ bruidhinn mu
dheidhinn ùine siubhail, dh’fhaodadh sibh tadhal air an leabharlann còmhla
agus faighinn a-mach cò ris a bha beatha coltach san àm a dh’fhalbh.

Caractaran ùra
Cruthaich caractar còmhla agus tarraing iad anns an leabhar notaichean agad.
Gabh turas mu seach a ’cleachdadh na cairtean‘ Talk it out ’gus agallamhan a
chèile, a’ freagairt mar an caractar ùr.

Càite am faigh mi tuilleadh
ﬁosrachaidh no cuideachaidh?
Nam bu mhath leat barrachd fiosrachaidh mu bhith an sàs ann an
ionnsachadh do phàiste, tadhail air na làraichean-lìn seo:

parentclub.scot
Tha làrach-lìn a’ Chlub Phàrant làn de bhidiothan, bheachdan is
mholaidhean mu ghnìomhan a dh’fhaodas tu a dhèanamh le do
phàistean. Ma tha do phàiste ann am Foghlam tro Mheadhan na
Gàidhlig, tha fiosrachadh ann a chuidicheas tu agus gheibh thu
ceanglaichean cuideachd gu làraichean-lìn fheumail eile. Ma bhios
cuideachadh a dhìth ort le do leughadh, sgrìobhadh no cunntadh,
tadhail air làrach-lìn The Big Plus (thebigplus.com).

scottishbooktrust.com
Is e carthannas nàiseanta a th’ ann an Urras Leabhraichean na h-Alba
le rùn air dèanamh cinnteach gu bheil cothrom co-ionann aig daoine
a tha a’ fuireach ann an Alba, air leabhraichean. Bu chòir cothrom
a bhith aig gach neach an cothroman beatha a leasachadh tro
leabhraichean agus sgilean bunaiteach leughaidh agus sgrìobhaidh.
Tadhailibh air làrach-lìn Urras Leabhraichean na h-Alba airson
molaidhean a thaobh leabhraichean, gnìomhachdan spòrsail a
dh’fhaodas sibh a dhèanamh aig an taigh, tachartasan ùghdaran agus
mòran a bharrachd.

education.gov.scot/parentzone
Is e làrach-lìn a th‘ ann ann am Pàrantsòn do phàrantan agus
luchd-cùraim bho thràth-bhliadhnaichean gu às dèidh sgoile. Tha
e a‘ solarachadh fiosrachaidh mu ionnsachadh ann an Alba agus
comhairle is beachdan practaigeach a‘ cur taic ri ionnsachadh
chloinne san dachaigh. Tha fiosrachadh ann cuideachd do
theaghlaichean aig a bheil feumalachdan taic a bharrachd, mar
as urrainn dhut a bhith an sàs ann an sgoil do phàiste agus mu na
sgoiltean san sgìre ionadail agad.

playtalkread.scot
Tha làrach-lìn Cluich Labhair Leugh a’ toirt seachad mòran bheachdan
air gnìomhachdan a dh’fhaodas tu a dhèanamh le clann nas òige.

Leis an taic cheart, faodaidh clann uile
a’ bhuannachd as fheàrr fhaighinn às
an sgoil.
Mar phàrant no neach-cùraim, tha e saorsainneil a bhith cinnteach ma bhios
feum aig do phàiste air cuideachadh le an ionnsachadh agus a’ bhuannachd
as fheàrr fhaighinn às an sgoil, gum bi taic ann dhaibh.
A bheil ceist oirbh mu bheil feumalachdan taic a bharrachd a dhìth air ur
pàiste?
Seo beagan fiosrachaidh cudromach a chuidicheas sibh a’ beachdachadh
air a bheil feumalachdan taic a bharrachd a dhìth air ur pàiste:
Tha pàiste air ainmeachadh le ‘feumalachdan taic a bharrachd’ ma dh’
fheumas iad airson adhbhar sam bith, taic a bharrachd no taic dhiofraichte
seach ’s a tha air a thabhann gu h-àbhaisteach do chlann den aon aois sna
sgoiltean no sna sgoiltean-àraich.
Chan fheum adhbhar dearbhte a bhith aig do phàiste airson a bhith airidh
air taic a bharrachd le an ionnsachadh.
Dh’fhaodadh gum bi feum aig do phàiste air taic a bharrachd aig àm sam
bith tron fhoghlam aca. Tha feum aca air airson ùine ghoirid no fad na
slighe aca tron sgoil-àraich agus tron sgoil.
Ge ’r bith dè na feumalachdan a tha aig do phàiste agus ge ’r bith cuin
a tha iad a’ tighinn am bàrr, bu chòir do gach neach a tha buntainneach
feuchainn ri an comharrachadh cho tràth ’s a ghabhas agus an taic air a
bheil feum aca a thoirt dhaibh. Ma tha thu a’ faireachdainn gu bheil feum
aig do phàiste air taic a bharrachd le an ionnsachadh, bruidhinn ris an
tidsear aca mu na draghan a th’ agad.
Gheibh sibh mòran a bharrachd fiosrachaidh mu
thaic a bharrachd airson ionnsachadh air làrach-lìn
Enquire, no le fios a chur gu an loidhne-cobhair
aca.
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