
Breis stuif stimiúl gach lá ar RTÉ Home School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.

Home
School
Hub

Rang 1 & Rang 2 
Béarla

Dé hAoine  
10ú Aibreán

Le scéal maith a scríobh caithfidh tú na rudaí seo 
a leanas a oibriú amach: 

 01  Carachtair

 02  Suíomh

 03  Fadbh

 04  Réiteach

 05  Tús

 06  Lár

 07  Críoch

Seo bileog oibre a chabhróidh leat a bheith ag 
smaoineamh faoi do charachtar:

Insint Scríofa 



Próifíl CarachtairPróifíl Carachtair
Ainm an Charactair:

Tarraing pictiúr chun an cuma atá ar  
do charachtar a léiriú.

  Aois:

Airde:

Cineál áit agus teach ina bhfuil cónaí orthu:

3 Tréíthe Pearsantachta

Scríobh cúpla líne faoi shaol do charachtar go dtí seo:

m.sh Santach, flaithiúil, grámhar, 
míchineálta, ciúin, greannmhar, cliste, 
mealltach srl.



Níl ag teastáil ach píosa páipéir, peann luaidhe  
nó peann, agus roinnt daoine chun imirt leo,  
dá mhéad é is amhlaidh is fearr é!  

01   Cuireann duine amháin tús leis an gcluiche trí  
cúpla líne a scríobh síos chun tús a chur leis an scéal. 
Filleann siad an páipéar ionas nach féidir leis an chéad 
duine eile ach an líne deiridh atá scríofa a fheiceáil 
agus cuireann siad ar aghaidh chucu é. 

02   Léigheann an chéad duine eile an líne dóibh féin agus 
cuireann siad leis an scéal le smaointe dá gcuid féin, 
ansin filleann siad an páipéar arís, ionas nach féidir 
leis an chéad duine eile an líne deiridh a léamh agus 
cuireann siad ar aghaidh chucu é .

03   Leanann sibh ar aghaidh mar sin go dtí go gceapann 
sibh go bhfuil an scéal sách fada, agus ansin caithfidh 
an duine deiridh cúpla líne a scríobh chun an scéal a 
chríochnú. 

04   Oscail amach an leathanach, léigh os ard agus bí 
réidh le gáire mór a dhéanamh faoin amaidí atá 
scríofa. Go hiondúil bíonn na scéalta thar a bheith 
greannmhar.   

Bainigí sult as! 

Scéal Fillte Greannmhar


