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Scoileanna Caitliceacha: Obair na Scoileanna Caitliceacha Áitiúla a Cheiliúradh

Céadaoin: Lá na Seantuismitheoirí: Pobal na Scoile á Cheiliúradh

30 Eanáir 2019
Ainmnítear an Chéadaoin de Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha mar lá ar leith ina
ndéanann pobal na scoile aitheantas a thabhairt do na seantuismitheoirí agus an ról a
bhíonn acu maidir leis an gcreideamh a thabhairt ar aghaidh chuig na daoine garchlainne
a cheiliúradh. Tacaíonn siad leis an bpobal creidimh sa bhaile agus sa pharóiste. Is foinse
lúcháire iad do na daoine garchlainne, agus bíonn taitneamh á bhaint acu as bheith i
dteannta na n-ógánach chomh maith.
Nóta: Caithfear a bheith discréideach maidir leis an ábhar seo más rud é gur cailleadh
seantuismitheoirí le cuid de na daltaí, nó gur dream coimhthithe iad. Is féidir le rang ar
bith páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí ag leibhéal aoisoiriúnach.
Roghnaigh gníomhaíocht a oireann do do rang féin.
Gníomhaíochtaí
Is bronntanas ar leith iad na seantuismitheoirí inár saol. Tugann siad aire agus teagasc
tábhachtach dúinn agus muid ag fás aníos. Múineann siad dúinn mar gheall ar an domhan
coiteann, bhíodar féin ag tabhairt aire don chomhshaol i bhfad sular rugadh muidne, sula
rabhamar féin in ann cabhrú. Bíonn taithí fhada leathan acu de bheith ag déileáil leis na
hathruithe a tháinig ar an saol, cuid acu chun sochair, cuid acu chun dochair don phobal.
Portráid: Mise agus Mamó/Mise agus Daideo/Mise agus na Seantuismitheoirí
Déanann na páistí pictiúir ina mbíonn Mamó nó Daideo nó an bheirt acu ina dteannta,
agus ócáid thaitneamhach éigin á roinnt acu.
Cárta Buíochais
Spreag na daltaí le cártaí buíochais a chruthú a mbeadh ag díriú ar an tionchar dearfach a
bhíonn ag na seantuismitheoirí ar a gcuid saol. Bronn an cárta ar na seantuismitheoirí,
nó má bhíonn siad ag cónaí i bhfad o bhaile, cuir sa phost é.
Cuimhne ar Leith
Cuimhníonn na daltaí ar ócáid inar roinn na seantuismitheoirí
rud speisialta leo. Scríobhann siad cur síos ionas gur féidir an
dea-chuimhne agus an taithí thaitneamhach a roinnt leis na
seantuismitheoirí.
Urnaí
Scríobh paidir a ghabhann buíochas as na seantuismitheoirí.
Tionscadal
OSIE – Stair. Spreagtar na daltaí le bheith gníomhach sa
chuid seo den churaclam trí thaighde a dhéanamh ar
shaol na seantuismitheoirí, agus trí agallamh a chur orthu
más féidir. Mura mbíonn deis acu a leithéid a dhéanamh
d’fhéadfaí ceisteanna a chur ar na tuismitheoirí nó ar na
gaolta agus sonraí faoina saol a lorg.
D’fhéadfaí teacht ar ghrianghraif, na seantuismitheoirí
agus iad ina bpáistí, á pósadh, nó in éineacht leis na daoine
garchlainne. Is féidir leis na daoine óga póstaeir a chur le
chéile a dhéanann ceiliúradh ar na seantuismitheoirí agus
ar an ionchur uathúil tábhachtach ina saol féin agus i saol
an teaghlaigh.
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