
Rang 1 & Rang 2  
Corpoideachas

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

Home
School
Hub

Dé Céadaoin    
8ú Aibreán    

Déan meall de stocaí chun liathróíd a dhéanamh 
agus ag úsaíd buicéad freisin, is féidir sult a 
bhaint as cluiche atá cosúil le cispheil gur féidir  
a imirt i do theach féin. Glaotar ‘Buicéadpheil’  
ar an gcluiche seo. Oibríonn sé  níos fearr le beirt 
imreoirí nó níos mó.

01   Socraigh do ‘airéine cispheile’ féin in áit éigin saor ó 
rudaí fineálta.

02   Déan meall as na stocaí ar nós liathróidí bheaga 
agus ceangail iad chun an cruth cruinn a choinneáíl.     

03   Leag síos an buicéad in áit amháin agus fág marcóír 
ar an urlár san áit a sheasann gach imreoir agus as a 
gcaitheann siad an stoca.

04   Déan babhtáil ar a chéile ag caitheamh an stoca 
isteach sa mbuicéad. Faigheann gach imreoir pointe 
amháin má éiríonn leo an stoca a fháíl isteach sa 
mbuicéad. Ní fhaigheann siad pointe ar bith má 
theipeann orthu.

05   Seas siar níos faide ón mbuicéad tar éis gach 
babhta.

06   Déan clár scór más mian leat chun cuntas a 
choinneáil ar an scór.

07   Chun an cluiche a dhéanamh níos deacra, bain úsáid 
as sprioc eile atá níos lú ná buicéad, ar nós bosca 
beag nó canna péinte folamh.

Buicéadpheil!



Laistigh: Scathánú (< 5 Nóiméad)   

01   Is cluiche iontach é Scathánú chun tosnú ag 
gluaiseacht. Is féídir é a dhéanamh le beirt, ach dá 
mhéad daoine a bheidh ann is amhlaidh is fearr é! 

02   Téigh i bpáirt le chéile, (ná déan dearmad coinneáil 
siar ó chéile!) agus roghnaigh cé agaibh a chuirfeas 
tús leis na gluaiseachtaí éagsúla. Is féidir leat 
damhsa, bog do lámha, léim timpeall, nó déan aon 
saghas gluaiseacht ag cinntiú nach bhfuil aon rud 
fíneálta i gcóngar a d’fhéadfaí a leagan!      

03   Caithfidh do pháirtí ansin do chuid gluaiseachtaí a 
scathánú.

04    Cuir teorainn ama leis agus nuair atá an t-am thuas, 
is féidir leis na páirtithe áiteacha a mhalartú agus is 
féidir leis an duine a bhí i mbun scathánú tús a chur 
lena ngluaiseachtaí féin.

Cluichí Réamhaclaíochta

Lasmuigh: Eireabaill Tíogair (< 5 Nóiméad)     

01   Chun Eireabaill Tíogair a imirt, tá stiall éadach ag 
teastáíl do gach imreoir. Ba chóir  don éadach a bheith 
thart ar 7-n-orlaí ar fad agus 3-horlaí ar leithead. 

02   Cuireann gach imreoir an píosa éadach ina bpóca 
cúíl. Muna bhfuil pócaí acu is féidir an t-éadach a 
chur i mbanda coirne a mbríste.     

03   Seasann gach imreoir i gciorcal agus scairteann duine 
amháin “ANOIS!” 

04   Ritheann gach duine timpeall, ag iarraidh breith ar 
eireabaill na n-imreoirí eile. Cuirfidh sé seo iachall ar 
imreoirí rith ar gcúl, cliathánach agus dul ar mhalairt 
treo go tapa.

05   An buaiteoir ná an dalta is mó a bhfuil eireabaill acu i 
ndiadh do gach duine eile a gcinn a bheith caillte acu.


