
EALAÍN 
EALAÍN Ag Tógáil Dealbha! 

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ  

1. Ag plé dealbh nua a 
dhearadh don bhaile. 
Tobsmaoineamh! 
 

2. Sampla an mhúinteora 
 

3. Ag dearadh dealbh 
nua i mbeirteanna ar 
pháipéar. 
 

4. Dealbha nua a 
chruthú as cré. 

Réamhrá: 

 
Tobsmaoineamh! 
Dá mbeadh seans agat dealbh 
nua a chruthú don bhaile, cá 
gcuirfeá é? Cén fáth? 
Céard iad na téamaí a bheadh 
oiriúnach? 
 
Sampla 
Tá áit faoi leith agus téama 
roghnaithe ag do mhúinteoir. 
Míneoidh sé/sí na smaointe agus 
coincheapa agus tarraingeoidh 
sé/sí roinnt sceitsí. 
Mar rang, cabhraigh leis an 
múinteoir socrú ar dhearadh 
amháin agus alt gearr a scríobh 
ar an gclár bán faoi na smaointe 
agus cad é a bheidh an dealbh 
ag cur in iúl. 
 
Réamh-obair 
Pléigh le do pháirtí na smaointe 
atá agaibh agus tarraing roinnt 
sceitsí. Roghnaigh an ceann is 
fearr libh agus scríobh alt 
gearr faoi, ag cur smaointe, 
téamaí, áit sa bhaile srl. san 
áireamh. Déan póstaer tarraing-
teach tríd na píosaí páipéar seo 
a ghreamú síos ar pháipéar dubh 
A3. 
 
 

 

Ábhair atá ag teastáil: 

 Buneolas ar Rian 
Dealbhóireachta na 
hInse. 

 Páipear bán A4 agus dubh 
A3. 

 Pinn luaidhe agus gliú. 
 Cré, mataí agus uirlisí 

cré. 

CEISTEANNA 

1. Cén fáth gur roghnaigh do 
mhúinteoir an áit sin, dar 
leat? 

2. Cén fáth gur roghnaigh do 
mhúinteoir an téama sin, dar 
leat? 

3. Cad é an brí atá le dearadh 
an mhúinteora? 

4. Conas is féidir téama/brí a 
chur in iúl? 

5. An gá míniú beacht a bheith 
ag gach píosa ealaíne, i do 
thuairim? 

6. An gcuireann píosaí ealaíne na 
rudaí céanna chun cuimhne do 
gach duine a bhreathnaíonn 
orthu, meas tú? Cén fáth? 

7. Ar éirigh libh bhur gcoincheap 
a chur in iúl i bhur ndealbh 
chré? 

8. An ndéanfá aon rud difriúil dá 
mbeifeá á dhéanamh arís? 

9. Cad é do mheas faoi tuairimí 
agus dealbha na bpáistí eile? 
Cad a léiríonn siad, i do thu-
airim? 

Corp: 

Oibrigh le do pháirtí chun 
dealbh bheag chré a chruthú  
as bhur ndearadh! 
 

Críoch: 

 
Taispeáin an póstaer agus an 
dealbh don rang, ag míniú 
gach rud faoi! 
 
Cur ceisteanna ar a chéile 
agus ag bígí ag comhrá! 
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