
Rang 1 & Rang 2  
SPHE - Mothúcháin

Breis stuif stimiúl gach lá ar RTÉ Home School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.
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Dé Déardaoin 
9ú Aibreán    

An féidir leat pictiúr a tharraingt faoi chonas atá 
tú ag mothú inniu?  Cén cineál dathanna an féidir 
leat a úsáid chun do chuid mothúcháín a léiriú?

Is cuma má bhíonn tú ag mothú ceart go leor, 
go maith, brónach, imníoch nó eaglach, tá sé 
tábhachtach i gcónaí do chuid mothúcháín a 
roinnt leis na daoine go bhfuil tú ceanúil orthu.  

An féidir leat a shamhlú conas atá do chlann 
ag mothú inniu?   Cuir ceist orthu faoina gcuid 
mothúcháín chun a fháil amach an bhfuil an  
ceart agat.

Conas atá Tú?     



MothúcháinMothúcháin
An féídir leat comhoiriúint a dhéanamh idir an mothúchán agus an páiste?

Sásta, Brónach, Feargach, Tuirseach, Dubh dóíte, Ionadh



Seo roinnt smaointe chun do aigne a choinneáil 
sona agus slaíntiúil.    

A bhuíochas do Twinkl.ie

Conas atá Tú? 

Bí ar an Eolas
Séárd atá i gceist le 

haireachas ná go bhfuil tú 
ag tabhairt aird ar rudaí atá 
ag tarlú díreach anois. Cad a 

fheiceann tú? Cad a chloiseann 
tú? Conas atá do chorp? Cad 
atá i do aigne? Tóg roinnt ama 

i rith an lae chun do aird 
a dhíriú ar rudaí atá ag 
tarlú san am i láthair.

Labhair Faoi
Conas atá tú ag 

mothú inniu? Is cuma má 
tá tú ag mothú go maith nó 
go measartha, tóg an t-am 

chun labhairt le duine atá mór 
leat. Níl sé éasca cur síos 
a dhéanamh ar do chuid 

mothúcháin ach cabhraíonn 
sé más féidir leat 

labhairt faoi.

Is daoine ar leith 
muid ar fad

Cuimhnigh, ní bheidh do 
leithéid arís ann. Nil aon 
duine ar domhan cosúil 
leatsa. Smaoinigh ar thrí 
rud a bhaineann leat atá 

speisialta.

 
Intinn Fholláin 
I gCorp Folláin

Cabhraíonn 
gníomhaíocht choirp, ag 

glacadh dóthain sosa agus 
réim chothram bia a ithe 
le do intinn a choinneáil 

folláin, maraon le do 
chorp.

Bíodh am  
spraoi agat

Bealach iontach chun do 
intinn a choinneáil folláin 
agus sona na trí am a chur 

go leataobh i gcomhair 
caitheamh aimsire agus 

spraoi.

Bí Cineálta
Bíonn do chairde 
agus daoine atá 

mór leat ag mothú 
sásta nuair a bhíonn tú 
cineálta leo, agus bíonn 

tusa ag mothú sásta 
freisin dá bharr.

 
Cabhair a lorg

Ní gá go mbeadh 
muid sásta an t-am ar 

fad. Níl aon rud mícheart le 
bheith ag mothú brónach. Má 
theastaíonn uait labhairt le 

héinne, labhair le duine fásta 
díls, cosúil le tuismitheoir 

nó cúramóir nó duine 
fásta ar scoil.


