Eolas do thuismitheoirí
Foghlaim agus forbairt tríd an súgradh
Cad is fiú an súgradh?
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Tá Lúsaí agus Robbie ag súgradh lasmuigh. Seo chucu na leanaí béaldorais, Mariuz
agus Paula. Cromann an ceathrar leanaí ar ‘puball’ a dhéanamh as seanchuirtín a chrochann
siad idir an claí agus suíochán gairdín. Ansin déanann siad liosta de na míreanna campála a bheidh uathu. Faigheann Lúsaí
roinnt gabhdán plaisteach agus cipíní líreacáin chun dul ag cócaireacht agus bailíonn Mariuz cipíní chun tine a dhéanamh.
Faigheann Robbie agus Paula cótaí agus seanchuisíní chun leapacha a dhéanamh. Ní fada go mbíonn Lúsaí agus Mariuz ag
ligean orthu a bheith ina dtuismitheoirí, ag tabhairt a gcuid leanaí, Robbie agus Paula, ar thuras campála a mhaireann go ham
tae. An bhfuil a leithéid cloiste agat cheana? Déarfainn go bhfuil, mar is breá le leanaí a bheith ag súgradh le leanaí eile agus
le baill an teaghlaigh.
Is minic a thugtar ‘obair’ leanaí ar an súgradh. Cabhraíonn
an súgradh leis an leanbh óg
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gaol a dhéanamh – trí bheith i bhfochair daoine eile,
ag roinnt rudaí agus ag sealaíocht; ag fáil réiteach ar
fhadhbanna agus ag dul chun réitigh mar shampla nuair
a theastaíonn an bréagán céanna ó bheirt leanaí nó níos
mó; a bheith mar cheannaire agus mar dhuine den lucht
leanúna; ag fáil amach conas páirt a ghlacadh i spraoi le
leanaí eile; ag foghlaim faoi mhothúcháin daoine eile
a bheith cruthaitheach – nuair a dhéanann sé/sí feisteas
as seanéadaí; nuair a thógann sé/sí áit chónaithe as
dramhábhar; nuair a dhéanann sé/sí babhla as taos
súgartha a rinneadh ag an mbaile agus é a phéinteáil
agus a mhaisiú le ruithneach chun loinnir a chur air
léamh, scríobh agus foghlaim mar gheall ar
uimhreacha – nuair a ‘léann’ sé/sí agus nuair a insíonn
sé/sí scéalta; nuair a dhéanann sé/sí biachláir le haghaidh
caife nó leabhráin eolais, póstaeir agus oidis don chlinic
tréidlia; nuair a íocann sé/sí ar rudaí i mbréagshiopa;
nuair a scríobhann sé/sí scór na gcluichí le haghaidh
scéalta nuachta; nuair a thomhasann sé/sí cá mhéad
bloc a bheidh ag teastáil chun bóthar a thógáil
smaoineamh – nuair a cheaptar plean ionas gur
féidir leis an tarracóir bréagánach tiomáint thar láib
shleamhain; nuair a shocraíonn sé/sí cé na rudaí a
úsáidfear chun prochóg a dhéanamh; nuair a oibríonn
sé/sí amach conas is féidir díon ar fána a dhéanamh
agus a cheangal do theach bloc
teanga a úsáid – nuair a chanann sé/sí; nuair a
dhéanann sé/sí ranna agus scéalta grinn a aithris; nuair a
ghlacann sé/sí rólanna éagsúla chun ligean air/uirthi gur
gruagaire, freastalaí, garda slándála, fiaclóir agus mar sin
de é/í; nuair a mhíníonn sé/sí rialacha an chluiche
matáin mhóra agus bheaga a úsáid – nuair a dhéanann
sé/sí ceann de na rudaí seo a leanas: aerfort a a thógáil
le Lego; gearradh le siosúr; pictiúir a tharraingt; rudaí a
dhéanamh as taos súgartha; rith; léim; dreapadh; cluichí
liathróide a imirt; rothaíocht; scipeáil, coirníní a chur ar
shnáth; slabhraí nóiníní a dhéanamh.

Léigh leat go bhfaighidh tú smaointe ó Aistear faoi conas
cabhrú leis an leanbh dul i mbun foghlama trí chineálacha
éagsúla súgartha. Is féidir mórán de na smaointe seo a
chur i ngníomh lasmuigh agus laistigh araon.
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Conas súgradh a dhéanamh
le do leanbh

Is féidir
leat cuidiú liom foghlaim
faoi chineálacha éagsúla rudaí
nuair a bhímid ag súgradh
lena chéile.

Seo roinnt leideanna a d’fhéadfadh a bheith úsáideach
duit mar thuismitheoir.
1. Tabhair am súgartha don leanbh gach lá.
2. Cuir rudaí ar fáil le gur féidir leis an leanbh dul i
mbun súgartha leo. Is minic go mbaineann leanaí
i bhfad níos mó spraoi as ábhair athchúrsáilte,
mar shampla boscaí, míreanna teaghlaigh
agus seanéadaí ná as bréagáin agus trealamh
ceannaithe, agus ar ndóigh is saoire go mór iad.
3. Bí páirteach sa súgradh. Glac ról, déan
greanntaíocht agus bí spraíúil.
4. Déan spás don súgradh. De réir mar a théann an
leanbh in aois seans go gcaithfidh sé/sí níos mó
ama ag súgradh le rud amháin ar leith nó i ról ar
leith, mar sin tá sé tábhachtach go mbeadh áit ag
an leanbh le rudaí a fhágáil ann ionas gur féidir
leis/léi leanúint ar aghaidh ag súgradh leo an lá
dár gcionn.
5. Sa chomhrá, fiafraigh den leanbh céard a bhí ar
bun aige sa súgradh an lá sin. Taispeáin go bhfuil
meas agat ar an súgradh, bíodh sé ag baile, leis
an bhfeighlí linbh, sa réamhscoil nó sa bhunscoil.
6. Inis don fheighlí linbh nó don fhoireann sa
réamhscoil, sa ghrúpa súgartha nó sa bhunscoil cé
na cluichí, na gníomhaíochtaí, na rannta agus na
leabhair is mó a thaitníonn leis an leanbh.

An réamhscoil agus an bhunscoil
Is mór is fiú an súgradh agus ní amháin nuair a bhíonn
an leanbh ag baile. Is mór a fhoghlaimíonn an leanbh
tríd an súgradh sa réamhscoil, sa ghrúpa súgartha agus
sa bhunscoil. In Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige,
2009 (www.ncca.ie/luathoige) agus Curaclam na
Bunscoile, 1999 (www.curriculumonline.ie/ga) cuirtear
béim ar thábhacht an tsúgartha chun cabhrú le leanaí óga
foghlaim agus forbairt.
Cuimhnigh go gcabhraíonn an súgradh leis an leanbh scileanna
nua a fhoghlaim agus smaointe nua a thriail, agus tugann sé
eolas dó/di mar gheall ar an domhan. Níos tábhachtaí fós, is
bealach spraíúil é don leanbh é sin ar fad a dhéanamh. Bíodh
spraoi agaibh le chéile.

