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GNÍOMHAÍOCHTAÍ  

1. Éisteacht le píosa ceoil ‘The 
Blackbird’ de chuid an 
ceoltóir seo, agus ag 
tabhairt aiseolas. 

2. Cur i láthair Powerpoint 

3. Billeog Oibre 

4. Breathnú ar an gceoltóir 
seo ar an Late Late Show  
ar an Seinnteoir RTÉ ar 
líne  

Réamhrá: 

‘The Blackbird’ 
Smaoinigh ar na pointí éisteachta seo a 
leanas agus tú ag éisteacht leis an gceol: 
 
1. Déan cur síos ar an gceol a chloiseann 
tú. Breac síos liosta aidiachtaí. 
 
2. Cén stíl atá ag an gceol? ( 
claisaiceach, traidisiúnta, rac-cheol, pop-
cheol, snagcheol srl.) 
 
3. Céard iad na huirlisí a chloiseann tú? 
 
 

An aithníonn éinne an ceoltóir? Féach ar 
ghriangraf di – anois cé a aithníonn í? 

 

 

Corp: 

Féach ar an cur i láthair Powerpoint. Féach 
ar na pictiúir agus éist leis an t-eolas ar 
fad agus leis an gceol.   
 
Bí ag comhrá mar rang agus ag tabhairt 
aiseolas!  

 

 

 

Críoch: 

Billeog Oibre: 
Scríobh síos 6 rud a d’fhoghlaim tú faoin 
gceoltóir seo agus dathaigh na pictiúir.  

 

Forleathnú 

 

1. 

Breathnaigh ar thai-

feadadh den chlár Late 

Late Show a bhí tiomnaithe 

go speisialta don cheoltóir 

seo! 
 
2. 

Éist lena cuid ceol i rith am 

lóin, sa chúlra i rith 

ceachtanna ealaíne srl. 
 

3. 

Nascanna eile ar líne: 
 

Sharon Shannon live at 

Dolan’s Warehouse 2006  

Sharon Shannon feat. Mar-

vel & Lady K - What You 

Make It (Da Da Da Da) 

(pop-shingil!) 

https://www.youtube.com/

watch?v=bR_2o0TNTHA 

CEISTEANNA  
 
 
 

1. Céard iad na huirlisí a 
chloiseann tú? 

2. Déan cur síos ar an gceol. 
3. Cad é do mheas faoin 

gceoltóir agus faoina cuid 
ceol? 

4. Cá mbíonn ceol traidisiúnta 
le cloisteáil in Éireann? 

5. An bhfuil sé cosúil le ceol 
traidisiúnta aon thír eile, 
go bhfios duit? 

6. Cad é an píosa ceoil is 
fearr leat a chuala tú in-
niu? 

7. Cén sórt saol an gceapann 
tú go bhfuil ag ceoltóirí 
traidisiúnta na hÉireann? 

8. An bhfuil an ceoltóir seo 
tábhachtach do chultúr na 
hÉireann, meas tú? 
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