After
School
Hub

Tá múinteoirí Ray,
John & Clíona ar ais
le neart spraoí ar
After School Hub!
An tseachtain seo beidh Karen
Byrne ó Dancing with the Stars
ann chun damhsa hip-hop a
mhúineadh, bígí réidh!
Tá Phil an Eolaí ann chun
roinnt turgnaimh gur féidir
leat tabhairt faoi sa bhaile!
Agus... tormáil drumaí le bhur
dtoil... cuirfidh muid aithne ar
MAIRTÍN & MC ó BHOTHÁN
MHAIRTÍN.
Bain díot do bhrógaí scoile,
faigh peann luaidhe, dathanna
agus páipéar agus bí réidh le
haghaidh clár iontach!

12ú Deireadh Fómhair

Dé Luain

13ú Deireadh Fómhair

Dé Máirt

14ú Deireadh Fómhair

15ú Deireadh Fómhair

16ú Deireadh Fómhair

Basil Mór an Bhleachtaire
Mhata – aka Múinteoir
John – tá sé i mbun cáis - Tá
muince Chlíona in easnamh…
Teastaíonn ó Mhúinteoir John
mata a úsáid chun an cás a
réiteach. Cé a rinne é?

ar
Déanann Ray rólimirt
eannaire
James Connolly - C
roid
Éireannach i 1916 a th
air a bhí
ar son na hÉireann nu
nas.
na Sasanaigh i gcean

Cá bhfuil do pheann luaidh
e?
Tarraing pictúir do Chlíona
,
díot féin nó do dhuine sa
chlann ag dul ag obair, nó
díot
féin ag dul ag obair chuig
an bpost is ansa leat.

Tá an CLG ar ais, ar bhealach
difriúil! Ar aon nós, coinnigh
an scór leis an gcluiche mata
CLG seo atá ag Ray!

Tá trathnóna Aoine
tagtha agus tá sé beagnach
in am don deireadh seachtaine!
Glac páirt sa Tráth na gCeist
atá ag John!

Dé Ceadaoin

Dé Déardaoin

Bígí ag féachaint ar an tsraith
nua spraíúil i suíomh nua –
Tugann Múinteoir Ray timpeall
an Ionad Athfhionnachtain i
mBaile Munna, Baile Átha Cliath.
Níos deireanaí beidh rang aige
faoi bhuillebhosca!

Taispéanfaidh Clíona conas
ealaíon fuinneog dhaite
a dhéanamh ag úsáid
páipéar daite!

Caithfidh muid mascanna a
chaitheamh anois chun gach
duine a choinneáil slán. Inniu,
tá Clíona ag féachaint
ar éadach difriúla go
bhféadfainn mascanna a
dhéanamh astu.

Ar fhoghlaim tú ‘Beidh Aonach
Amárach’ sa scoil fós? Níor
chan sibh mar seo fós é! Can
‘Beidh Aonach Amárach’
le John agus beidh damhsa
aige, damhsa an tsicín.

Inniu, taispeánfaidh Ray
dúinn cén chaoi le déileáil le
cásanna contúirteacha ag
baint úsáide as ár n-inchinn.

Cén chaoi a scaipeann fuaim?
An féidir le fuaim taistil
idir dhá chupán
phlaisteach? Inniu, déanann
Clíona fón chupán chun
é a thaispeáint duinn!

Déanfaidh Ray aithris ar na
mothúcháin éagsúla ag
baint úsáide as gotha gnúise.

Bíodh páipéar agat… d’ealaín
na spéirlíne: Úsáideann Clíona
srathú chun é sin a dhéanamh,
chomh maith le foirgnimh
cháiliúla timpeall an domhan
a aimsiú! Breathnóidh muid
ar an Spéirlíne cháiliúil i
mBaile Átha Cliath.

Bíonn cuma dhifriúil ar
uirlisí cheoil… Ar chuala tú
riamh faoin Jaw Harp? An
Okarina? Bhuel, seinnfidh
Múinteoir John daoibh iad!

An raibh tú riamh ag Clochán
an Aifir?! Inseoidh John
an scéal cáiliúil faoi Fionn
Mac Cumhaill dúinn agus
foghlaimeoidh muid cé as
a tháinig Clochán an Aifir.

Dé hAoine

Breis ábhair ar fáil gach lá ar RTÉ After School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.

