
Conas is féidir leat cuidiú

IOMPAR DO
PHÁISTE ÓIG  

Forbairt Naíonraí Teo.



RÉAMHRÁ

Is do thuismitheoirí páistí óga suas go dtí 
sé bliana d’aois an leabhrán seo, cé go 
bhféadfadh an t-eolas a bheith oiriúnach do 
pháistí ag gach aois. An aidhm atá leis ná go 
bhfaighidh tú tuiscint níos fearr ar iompar do 
pháiste agus cad é atá do pháiste ag iarraidh 
a chur in iúl lena n-iompar. Chomh maith leis 
sin tá roinnt smaointe ann a d’fhéadfadh 
treoir a thabhairt duit agus tú ag tacú leis an 
iompar cuí. 

Is é ceann de na jabanna is tábhachtaí a 
dhéanaimid ná a bheith inár dtuismitheoir, 
ach chomh maith leis sin d’fhéadfadh sé a 
bheith ceann de na cinn is deacra agus bíonn 
amanna ann nuair a bhímid cantalach, trína 
chéile agus faoi strus le hiompar ár bpáiste. 

Uaireanta bíonn gach páiste óg ag mí-iompar, 
ní de bharr go bhfuil siad ag iarraidh a bheith 
dalba nó dána d’aon ghnó, ach toisc nach 
bhfuil a fhios acu conas iad féin a chur in iúl 
ar aon bhealach eile nó nach bhfuil a fhios 
acu go fóill cad lena bhfuiltear ag súil uathu i 
suíomhanna áirithe. 

Le do thacaíocht agus spreagadh, 
foghlaimeoidh do pháiste na scileanna atá 
ag teastáil uathu chun a mothúcháin agus 
iompar a bhainistiú. 
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CAD IS BRÍ LE HIOMPAR

Is é is brí le hiompar ná ár ngníomhartha agus freagairtí do 
bhraistintí, mothúcháin agus riachtanais. Tá ciall le gach 
iompar agus tá sé ceangailte go dlúth leis an gcaoi ina 
mothaímid agus a smaoinímid. Má mhothaíonn tú sona, 
seans go mbeidh meangadh gáire ar d’aghaidh; má bhíonn 
ocras ort seans go n-éireoidh tú cantalach. Níl na mothúcháin 
iad féin ‘ceart’ ná mícheart’, is é an rud tábhachtach ná an 
chaoi ina gcuirimid na mothúcháin seo in iúl. 

Nuair a fheicimid páistí agus iad dea-bhéasach, in ann rudaí 
a roinnt le daoine eile agus ag déanamh cad a deirtear leo, 
smaoinímid orthu mar pháistí le ‘dea-iompar’. Nuair a éiríonn 
páistí teasaí, nuair a bhéiceann siad agus nuair a bhuaileann 
siad a gcosa ar an talamh, nuair a tharraingíonn siad buille 
ar dhaoine eile nó nuair a chaitheann siad rudaí, smaonímid 
orthu mar pháistí ‘dalba’ nó páistí le ‘drochiompar’. Níl a 
leithéid de rud ann agus ‘drochpháiste’ ach tá iompair ann 
nach bhfuil go maith. Mar an gcéanna le daoine fásta, is léiriú 
seachtrach é iompar páiste den mhothú a mhothaíonn siad 
ag an am, agus dá bhrí sin tá ciall le hiompar. 
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CAD A BHFÉADFÁ A BHEITH AG SÚIL 
LEIS LE HIOMPAR DO PHÁISTE

Tá gach páiste difriúil óna chéile agus forbróidh siad 
scileanna éagsúla agus léireoidh siad iompar difriúil ag 
aoiseanna éagsúla. Tá an aithne is fearr agat féin ar do 
pháiste agus cad atá siad in ann a dhéanamh. 

Bíonn páistí fiosrach go nádúrtha agus is mian leo 
foghlaim faoi dhaoine agus fiosrú a dhéanamh faoina 
dtimpeallachtaí agus a mothúcháin éagsúla. Is fiú a 
chur san áireamh go bhfuil iompar áirithe mar chuid 
thábhachtach agus nádúrtha d’fhorbairt an pháiste agus 
é/í ag foghlaim faoin saol. Uaireanta d’fhéadfá a bheith 
trína chéile le hiompar do pháiste agus beidh ort a bheith 
an-fhoighneach, ach nuair a bhíonn tú ar an eolas faoi 
chúiseanna an iompair, is féidir leis a bheith níos éasca duit 
freagairt dó. 

Taispeánann an tábla thall roinnt samplaí den ghnáthiompar 
a léirítear ag aoiseanna éagsúla agus roinnt cúiseanna taobh 
thiar den iompar. Cuimhnigh gur mar chuid an-nádúrtha 
den fhorbairt iad na hiompair seo agus níl iontu ach treoir – 
forbraíonn páistí ag staideanna éagsúla. 

Tá sé tábhachtach go meaitseálann a bhfuil tú ag súil leis 
ó do pháiste lena bhfuil siad in ann dó ag a n-aois.
 
Má éiríonn cailín dhá bhliain d’aois corraithe nuair 
a iarrtar uirthi a bréagáin a roinnt, níl sí míchineálta 
d’aon ghnó, tá sí ró-óg go fóill leis na scileanna a bheith 
forbartha aici chun a bheith in ann roinnt. 
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AOIS CAD BA CHÓIR A BHEITH AG SÚIL LEIS

 Páistí …
6-9     
mí

n Tosaíonn siad ag léiriú imní.  
n Éiríonn siad an-mhór leat agus corraithe má imíonn tú uathu.

9-12 
mhí

n Lorgaíonn siad d’aird agus tosaíonn siad ag gol chun é a fháil. 
n Is féidir leo mothúcháin a léiriú, beidh siad ag gáire má bhíonn siad sona, ag                                                                                                                                               
     screadach má bhíonn siad feargach agus ag gol má bhíonn siad gortaithe. 
n Is féidir leo na mothúcháin seo a aithint i ndaoine eile, mar shampla                                                                                                                                          
    léiriú aghaidheanna nó má chloiseann siad páiste eile ag gol. 

12-15 
mhí

n Lorgaíonn siad do thacaíocht ach ní dhéanann siad gach rud a deir tú leo.  
n Freagraíonn siad d’athruithe ina ngnáthshaol laethúil. 
n Bíonn siad in ann iad féin a chur ar a suaimhneas agus a gcompord                                                                                                                                         
    agus iad corraithe ach lorgóidh siad sólás uait freisin. 

18-24 
mí

n Is maith leo a ndóigh féin a bheith acu agus cuireann siad brú an méid agus is                                                                                                                                               
    féidir leo, agus éiríonn siad teasaí mura mbíonn a ndóigh féin acu.   
n Ní maith leo é má bhíonn tú crosta agus seans go dtosóidh siad ag gol dá bharr.  
n Airíonn siad cé hiad féin agus aithníonn siad a n-aghaidh féin i scáthán. 

2-3 
bliana 

n Taispeánann siad réimse leathan mothúchán agus déanfaidh siad iarracht                                                                                                                                         
    déileáil lena mothúcháin féin, ag taispeáint go bhfuil siad eolach faoina                                                                                                                                           
    mothúcháin agus faoi mhothúcháin daoine eile.  
n Bíonn siad ceannasach agus b’fhéidir go mbeidh siad DIÚLTACH go minic                                                                                                                                            
    agus go ndéanfaidh siad a gcuid rudaí a chosaint. 
n Féachann siad ar pháistí eile ag súgradh agus bíonn siad rannpháirteach ar                                                                                                                                               
    feadh tamaill ghairid agus is féidir leo fanacht go dtí go bhfuil a mbabhta                                                                                                                                          
    ann chun súgradh le páistí eile.  

4  
bliana 

n Tosaíonn siad ag teacht ar réitigh ar fhadhbanna agus ar choinbhleachtaí.  
n Bíonn siad ag lorg eolais ag cur ceisteanna ‘cén fáth’ agus ‘conas’ go han-mhinic.  
n Éiríonn siad níos neamhspleáiche agus bíonn siad ag iarraidh rudaí a                                                                                                                                                
    dhéanamh dóibh féin.  
n Is féidir leo a mbréagáin a roinnt le páistí eile agus is féidir leo súgradh le                                                                                                                                               
    rud éigin ar feadh 5-15 nóiméad gan díriú ar rudaí eile. 

5  
bliana 

n Uaireanta bíonn siad ag tarraingt asat go leor ag lorg airde agus uaireanta                                                                                                                                        
    eile bíonn siad an-chomhoibríoch. 
n Roghnaíonn siad a gcairde féin. 
n Is é is dóichí go dtuigfidh siad rialacha agus go n-aontóidh siad leo.  
n Bíonn siad ag iarraidh a gcairde a shásamh agus iad siúd atá corraithe a                                                                                                                                                
    chur ar a suaimhneas.  
n Taispeánann siad go bhfuil siad níos neamhspleáiche ina bhfuil siad in ann a                                                                                                                                                
    dhéanamh dóibh féin. 



       4

ÉIFEACHTAÍ NA TIMPEALLACHTA AR 
DO PHÁISTE 

Tá gach páiste difriúil agus freagróidh siad go héagsúil do 
shuíomhanna. Do chuid mhór páistí, má bhíonn an iomarca 
torainn ann, an iomarca daoine thart nó bolaithe láidre ann, 
is féidir le páistí éirí corraithe, faoi strus, cráite nó oibrithe. 
Ar an dóigh chéanna má bhíonn an iomarca siúcra acu nó 
mura mbíonn dóthain codlata nó aclaíochta acu is féidir leo 
éirí corraithe go héasca. 

Mar a dtuismitheoir beidh an aithne is fearr agatsa ar 
do pháiste agus is dócha go bhfuil a fhios agat go maith 
cheana féin go bhfuil suíomhanna áirithe ann nach 
dtaitníonn le do pháiste agus an chaoi ina n-iompraíonn 
siad iad féin sna suíomhanna seo. De réir mar a thagann 
tú ar an eolas ar na suíomhanna seo is féidir leat iad a 
sheachaint, a laghdú nó ullmhú dóibh. D’fhéadfadh rud an-
phraiticiúil a bheith i gceist leis seo fiú, ar nós sneaiceanna 
sláintiúla a bheith agat i do mhála má bhíonn a fhios agat 
go bhfaigheann do pháiste feargach nuair atá ocras orthu. 

Smaoinigh ar am a bhí do pháiste faoi strus nó oibrithe. 
n Cad é a bhí ina n-iompar a d’inis duit gur mhothaigh 

siad mar sin?
n Cad a cheapann tú a tharla gur mhothaigh siad mar seo? 
n An bhfuil aon rud a d’fhéadfá a dhéanamh chun é seo 

a sheachaint nó a laghdú amach anseo? 
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CAD ATÁ MO PHÁISTE AG IARRAIDH A
RÁ LIOM?

Caithfidh páistí a mothúcháin agus riachtanais a chur in iúl 
dóibh siúd atá timpeall orthu. Ach, go minic ní thuigeann 
na páistí iad féin cad é a mhothaíonn siad, go háirithe más 
mothúchán casta atá ann ar nós éad nó frustraschas. Fiú 
má thuigeann siad, b’fhéidir nach mbeidh na focail acu 
chun a insint conas a mhothaíonn siad agus dá bhrí sin 
cuireann siad é in iúl lena n-iompar. 

De réir mar a fhorbraíonn páistí éiríonn siad 
féinmhuiníneach agus bíonn siad ag iarraidh a bheith níos 
neamhspleáiche agus rogha a bheith acu cad a dhéanann 
siad agus cá háit a dtéann siad. Uaireanta bainfidh do 
pháiste úsáid as an mbealach ina n-iompraíonn siad iad 
féin leis an méid brú agus is féidir leo a chur ort agus a 
neamhspleáchas a chur in iúl. 

Is é an ról atá agat mar thuismitheoir ná tacaíocht 
agus treoir a thabhairt do do pháiste leis na scileanna a 
fhoghlaim atá de dhíth orthu chun a mothúcháin a thuiscint 
agus a chur in iúl ar bhealaí atá oiriúnach agus inghlactha. 

Má bhíonn do pháiste ag mí-iompar tá sé tábhachtach go 
bhfuil tú in ann breathnú ar níos mó ná an t-iompar agus 
iarracht a dhéanamh a thuiscint cad é atá siad ag iarraidh 
a insint duit agus an chaoi ina bhfuil siad ag mothú agus ag 
iompar mar sin dá bharr. 
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Nuair atá tú in ann an mothúchán a thuiscint, is féidir leat 
freagairt don mhothúchán agus don iompar araon. Beidh tú 
in ann tacaíocht a thabhairt do do pháiste chun bealaí níos 
oiriúnaí a fhorbairt chun a mothúcháin a bhainistiú agus a 
chur in iúl. 

Mar shampla, má bhíonn tú san ollmhargadh agus má 
bhíonn do mhac atá dhá bhliain d’aois ag caitheamh rudaí 
amach as an tralaí agus ag gol, ba chóir duit smaoineamh 
ar na cúiseanna go bhfuil do mhac corraithe agus cén fáth a 
bhfuil sé ag iompar mar sin. Seans go bhfuil sé dubh dóite? 
Is féidir leat freagairt dá mhothú (leamhthuirse) ansin agus 
rud éigin a thabhairt dó le súgradh leis agus freagairt don 
iompar (ag caitheamh rudaí) agus a mhúineadh dó nach 
féidir leis rudaí a chaitheamh. 

Smaoinigh ar na hamanna a chuaigh thart nuair a bhí do 
pháiste ag mí-iompar é féin – ag diúltú dul go dtí an leaba 
nó ag bualadh deirféar nó dearthár níos sine. Fiafraigh 
díot féin, cad é a bhí mo pháiste ag iarraidh a insint dom 
leis an iompar seo? 

6         



       7

STOP AGUS DÉAN 
IARRACHT MACHNAMH 
A DHÉANAMH
AR CAD ATÁ 
DO PHÁISTE AG
IARRAIDH A RÁ LEAT
SULA BHFREAGRAÍONN 
TÚ DÁ NIOMPAR.
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FORBAIRT MHOTHÚCHÁNACH 
DO PHÁISTE

Smaoinímid ar fad ar am nuair a ghníomhaíomar go feargach 
nó le frustrachas agus go ndearnamar nó go ndúramar rud 
éigin a raibh aiféala orainn faoi ina dhiaidh. Is sampla é seo 
nuair nár bainistíodh mothúcháin agus, mar thoradh air 
seo, ní raibh ár n-iompar inghlactha. Nuair atáimid in ann ár 
mothúcháin a bhainistiú bíonn sé i bhfad níos éasca iompar 
i gceart. Tá sé níos éasca é seo a rá ná a dhéanamh agus 
bíonn daoine fásta fiú ag streachailt leis seo. 

Tugtar ‘féinrialúchán’ ar cé chomh maith agus is féidir le 
páiste déileáil le mothúcháin diúltacha nó strus, agus teacht 
chuige/chuici féin ina dhiaidh.  

Mothúcháin a aithint
Agus do bhabaí ina naíonán, nuair a chuimlíonn tú é/í 
nó nuair a choimeádann tú greim air/uirthi bíonn sé/
sí thar a bheith suaimhneach. Is féidir le tuin do ghutha, 
meangadh gáire ar d’aghaidh agus do bhabaí á luascadh 
nó á phreabadh agat go bog nuair a bhíonn siad 
corraithe, an bunús dá bhféinrialúchán agus an fhorbairt 
mhothúchánach a leagan síos. 

Agus iad ina lapadáin, tosaíonn páistí ag foghlaim 
conas na mothúcháin a mhothaíonn siad a ainmniú. Is 
féidir leat cabhrú le do pháiste é seo a dhéanamh trí na 
mothúcháin a mhothaíonn siad a ainmniú dóibh agus a 
lua cén chúis a mbeadh leis (má tá a fhios agat), ‘Feicim go 

Ní bhíonn páistí ar an eolas i gcónaí faoi na mothúcháin 
atá ag cur isteach ar an n-iompair.
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bhfuil tú corraithe toisc nach bhfuil tú ag iarraidh suí san 
ardchathaoir’, or ‘Tá an chuma ort go bhfuil tú an-tógtha’ 
má bhíonn siad ag bualadh bos agus ag gáire. 

De réir mar a éiríonn do pháiste níos sine agus mothúcháin 
á n-aithint aige/aici, is féidir leat cabhrú leo a thuiscint 
cén mothúchán atá á mhothú acu. Tosaigh agus tabhair 
dóibh na hainmneacha de dhá mhothúchán le rogha 
a dhéanamh, mar shampla, ‘An mothaíonn tú sona 
nó brónach anois?’ Agus iad ag éirí níos sine d’fhéadfá 
mothúcháin níos casta a chur san áireamh ar nós imní, 
náire, éad etc. 

Spreag do pháiste a mothúcháin a ainmniú seachas iad a 
léiriú, mar shampla, má deir tú ‘Bain úsáid as do chuid focal’ 
tugann sé seo treoir do na páistí a rá go bhfuil fearg orthu 
seachas a bheith ag tógáil clampair. 

Mura mbíonn an tacaíocht agus an deis ag páistí lena 
fhoghlaim conas a mothúcháin a aithint, a ainmniú agus a 
léiriú i gceart, seans nach mbeidh siad in ann a mothúcháin 
a chur in iúl go héifeachtach agus d’fhéadfaidís a bheith ag 
caoineadh, feargach, cúlú siar etc. dá bharr. 

Tosaíonn páistí ag léamh léirithe aghaidheanna daoine eile 
freisin, ar nós meangadh gáire agus gnúis, agus tuigeann 
siad cén chaoi a mbeadh duine eile ag mothú. Is féidir 
leat tacaíocht a thabhairt do do pháiste agus sibh ag 
féachaint ar phictiúir le chéile, ‘Tá meangadh gáire mór ar 
an mbuachaill sin, caithfidh go bhfuil sé sona.’ Spreag do 
pháiste na mothúcháin a bhíonn ag daoine eile a aithint trí 
na mothúcháin a bheadh á mothú agat féin nó ag daoine 
eile timpeall a ainmniú, ‘Táim an-tógtha toisc…’, ‘Tá Daithí 
ag gol, caithfidh go bhfuil brón air.’ 
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A mothúcháin féin á mbainistiú acu 
Bíonn tacaíocht de dhíth ar pháistí chun a mothúcháin 
láidre a bhainistiú agus tá roinnt rudaí ann a d’fhéadfá a 
dhéanamh chun cabhrú leo.  

Do pháistí níos óige (12–36 mí d’aois) 
n Beidh ort an mothúchán a ainmniú nó a aithint do do 

pháiste, ‘Tá a fhios agam go bhfuil frustrachas ort go 
bhfuil Sorcha ag súgradh leis an gcarr dearg agus go 
bhfuil tú ag iarraidh súgradh leis.’ Beidh sé seo mar 
chuidiú do do pháiste freisin agus iad ag mothú go 
dtuigtear iad. 

n Beidh ort réitigh indéanta a chur ar fáil. ‘Cén fáth nach 
mbíonn tú ag súgradh leis an gcarr gorm go dtí go bhfuil 
Sorcha críochnaithe ag súgradh leis an gceann dearg?’ 

n Lig do do pháiste cuidiú leat an cinneadh a dhéanamh 
faoi cad ba chóir a dhéanamh. ‘Nó arbh fhearr leat 
súgradh le bréagán eile?’ 

 
Do pháistí níos sine (3–6 bliana d’aois) 
n Iarr ar do pháiste éirí as agus anáil a tharraingt. Fan 

socair tú féin agus fan gar don pháiste.
n Iarr ar do pháiste insint duit faoin bhfadhb agus a rá leat 

conas a mhothaíonn siad.
n Aithin mothúcháin do pháiste agus an fhadhb mar a 

fheiceann tú í. ‘Mothaíonn tú feargach/corraithe toisc 
go gcaithfear an bord a réiteach don dinnéar agus níl tú 
críochnaithe le do mhíreanna mearaí.’ 

n Fiafraigh de do pháiste cad is féidir leo a dhéanamh 
chun an fhadhb a réiteach. ‘Cad a dhéanfaimid?’ 

n Déan amach plean leo agus pléigh leo an n-éireodh leis 
an bplean. ‘An mbogfaimid na míreanna mearaí chuig 
áit éigin eile agus is féidir leat iad a chríochnú amárach? 
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Cén áit inar féidir linn iad a bhogadh chuige? An dóigh 
leat go bhfuil dóthain spáis ar an mbord beag?’ 

n Tabhair tacaíocht dóibh agus iad ag iarraidh triail 
a bhaint as an smaoineamh is fearr atá acu agus 
cabhraigh leo machnamh a dhéanamh ar an gcaoi inar 
éirigh leis. ‘Is féidir na míreanna mearaí a chur ar an 
mbord beag. Beimid in ann an bord sin a úsáid arís chun 
rudaí a choinneáil sábháilte.’ 

Múineann an modh seo do do pháiste sos a ghlacadh, anáil 
dhomhain a tharraingt agus smaoineamh sula ndéanann 
siad rud ar bith. Trí aitheantas a thabhairt don chaoi ina 
bhfuil do pháiste ag mothú seans go mbeidh tú in ann 
an suíomh a mhaolú. Tá sé tábhachtach go lorgaíonn tú 
smaointe ó do pháiste seachas do réitigh féin amháin a 
thairiscint dóibh.  

Má iarrann tú ar do pháiste teacht aníos lena gcuid 
smaointe féin, tá tú ag tacú leis an gcumas atá acu féin 
fadhbanna a réiteach iad féin. 
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FORBAIRT SHÓISIALTA DO PHÁISTE

Bíonn tionchar ag ár n-iompar ar an gcaoi a bhfeiceann 
daoine eile muid agus conas a bhíonn siad ag caidreamh 
linn. Le gur féidir le do pháiste forbairt a dhéanamh go 
sóisialta agus le bheith in ann réiteach le daoine eile 
timpeall orthu, tá sé tábhachtach gur féidir leo caidreamh a 
dhéanamh go dearfach le daoine eile. Má bhíonn páiste in 
ann roinnt beidh níos mó páistí ag iarraidh súgradh leo ná le 
páiste a bhuaileann páistí eile agus a bhéiceann orthu siúd 
a bhíonn ag iarraidh súgradh lena mbréagáin. Má thugann 
tú tacaíocht do do pháiste a mothúcháin a bhainistiú, 
beidh tionchar dearfach ag a n-iompar ar an gcaoi ina 
bhforbraíonn siad go sóisialta.  
 
Féach le hghaidh deiseanna do do pháiste chun súgradh le 
páistí eile i bpéirí nó i ngrúpaí beaga agus mol iad nuair a 
bhíonn siad ag súgradh go deas le chéile. Is féidir le páistí 
áirithe a bheith níos cúthaile ná páistí eile agus seans go 
mbeidh do thacaíocht ag teastáil leis seo.

Tá páistí a thuigeann 
a mothúcháin féin 
agus mothúcháin 
páistí eile in ann 
caidrimh dhearfacha 
a chruthú.
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AR CHÓIR DOM PIONÓS A CHUR 
AR PHÁISTE MAR GHEALL AR 
DHROCHIOMPAR?

Uaireanta beidh a fhios ag páistí níos sine cad lena bhfuil 
tú ag súil uathu lena n-iompar ach déanfaidh siad díreach 
a mhalairt a iarrann tú orthu. Tig leis seo a bheith mar 
bhealach lena neamhspleáchas a léiriú agus brú a chur ort. 
Tig leis freisin a bheith mar bhealach le d’aird a fháil nó rud 
nach bhfuil siad ag iarraidh a dhéanamh a sheachaint. 

I measc na mbealaí traidisiúnta le déileáil le páiste a bhíodh 
ag mí-iompar chuirtí pionós orthu ar nós béicíl orthu nó fiú 
clabhta a thabhairt dóibh nó iad a bhualadh, agus tá a fhios 
againn anois go bhfuil sé seo an-chontúirteach don pháiste. 
Na modhanna coitianta atá ann faoi láthair ná pionóis ar 
nós bréagán nó féirín a bhaint díobh nó úsáid a bhaint as an 
‘céim dhalba’ le hiompar páistí a bhainistiú. 

Leis na modhanna seo d’fhéadfaí an t-iompar a stopadh go 
gearrthéarmach toisc go stopann an páiste ag déanamh 
a bhfuil ar siúl acu chun an pionós a sheachaint, ach ní 
mhúintear don pháiste conas ba chóir dóibh iompar ina 
ionad agus cén fáth. Ní thugtar faoi na mothúcháin láidre 
taobh thiar den iompar ach an oiread. 

Smaoinigh ar na pionóis a chuirtí ort nuair a bhíodh tú 
ag mí-iompar agus tú i do pháiste: 
n Ar mhúin an pionós aon rud duit? 
n An raibh a fhios agat i gcónaí cén fáth ar cuireadh 

pionós ort? 
n Níos tábhachtaí ná sin, an raibh a fhios agat cad 

ba chóir duit a dhéanamh go difriúil sa todhchaí? 
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Tagann páistí ar an saol agus iad réidh le foghlaim agus 
bíonn siad ag brath ortsa chun iad a mhúineadh. Mar 
thuismitheoir, tá sé tábhachtach breathnú go fadtéarmach 
ó thaobh páistí ag foghlaim cad ba chóir dóibh a dhéanamh 
agus conas a riachtanais agus mothúcháin a léiriú. Má 
chuireann tú pionós orthu nuair a dhéanann siad botún 
níl tú ag tacú leo le foghlaim a dhéanamh. Cuimhnigh, níl 
páistí beaga ach ag foghlaim na rudaí seo agus bíonn do 
thacaíocht agus treoir ag teastáil uathu.  

Iarmhairtí
Ba chóir go bhfoghlaimeodh do pháiste go mbíonn 
iarmhairtí nádúrtha ann de dheasca a n-iompair. Is maith 
an rud é a chur i gcuimhne do do pháiste maidir leis an 
iarmhairt sula dtarlaíonn sé ar bhealach a thaitneoidh leo. 
Leis seo bíonn an deis acu rogha a dhéanamh leanúint nó 
gan leanúint ar aghaidh ag iompar mar sin.  

‘Tá faitíos orm mura n-éiríonn linn é a chríochnú nach 
mbeidh an t-am againn ár gcluiche a imirt.’  

Tá seans ann go fóill go n-éireoidh do pháiste corraithe 
agus b’fhéidir go mbeidh barróg ag teastáil uathu nuair 
nach bhfuil aon am fágtha leis an gcluiche a imirt, ach 
má ainmnítear an iarmhairt dóibh ar bhealach ceanúil 
cabhróidh sé seo leo agus rogha á dhéanamh acu iompar ar 
bhealach éagsúil sa todhchaí.  
 
‘Is trua é sin, faraor, anois ní féidir linn ár gcluiche a imirt. 
An chéad uair eile beidh orainn críochnú in am.’ 
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Ag díriú ar rudaí eile nó atreorú 
Má bhíonn rud éigin á dhéanamh ag do pháiste nach 
mian leat go ndéanfaidh sé/sí, d’fhéadfadh sé a bheith 
úsáideach iad a dhíriú ar rud eile le hiompar níos oiriúnaí. 
Mar shampla, má tá do pháiste ag doirteadh uisce as an 
bhfolcadán ar an urlár, d’fhéadfá a n-aird a tharraingt ar 
rud eile agus ceann amháin de na bréagáin san fholcadán 
a thaispeáint dóibh, ‘Féach ar an lacha ag snámh’, nó 
d’fhéadfá an páiste a atreorú leis an uisce a dhoirteadh 
ar bhealach níos oiriúnaí, ‘Doirt an t-uisce isteach sa 
mhuileann gaoithe, is mór an spraoi é sin.’ 

Nuair a bhíonn do pháiste i mbun an chineáil shúgartha ar 
mian leat a spreagadh, bain úsáid as mar dheis chun iad a 
mhúineadh. ‘Is bealach an-deas é sin an chaoi ina bhfuil tú 
ag súgradh leis an uisce san fholcadán. Is gá an t-uisce a 
choimeád san fholcadán agus gan é a chur ar an urlár.’ 

Bíodh smacht áirithe ag do pháiste 
Is fiú go mór é bealaí éagsúla a chur ar fáil do pháistí 
chun a neamhspleáchas 
a léiriú ar nós roghanna 
a thabhairt dóibh agus 
ligean dóibh rudaí áirithe a 
dhéanamh dóibh féin. Leis 
seo mothóidh siad go bhfuil 
smacht éigin acu agus ba 
chóir go laghdódh sé seo 
an gá a bhíonn ann iad 
féin a léiriú trína n-iompar. 
Braitheann na roghanna a 
chuirtear ar fáil dóibh ar an 
aois atá acu.  
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AN BEALACH IS FEARR 
LE DO PHÁISTE 
A MHÚINEADH 
NÁ SPREAGADH 
AGUS TACAÍOCHT 
A THABHAIRT DON 
IOMPAR DEARFACH.
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D’IOMPAR FÉIN AGUS AN TIONCHAR
 A BHÍONN AIGE AR DO PHÁISTE

Beidh iompar páistí faoi thionchar na ndaoine atá timpeall 
orthu. Beidh tionchar mór ag an gcaoi ina mbíonn tú féin ag 
iompar ar an gcaoi ina mbíonn do pháiste ag iompar.

Bí ag cleachtadh a mbíonn á theagasc agat 
Má bhíonn na daoine atá timpeall an pháiste i mbun 
caidrimh mhaith, ag fanacht socair agus iad faoi strus agus 
ag bainistiú a mothúchán, déanfaidh sé/sí iarracht an rud 
céanna a dhéanamh. Ar an lámh eile, má bhíonn daoine 
timpeall an pháiste trodach nó ag béicíl agus iad feargach 
foghlaimeoidh an páiste gurb é seo an rud a dhéanann 
daoine agus déanfaidh sé/sí an rud céanna. 

Smaoinigh ar am ina mbíonn deacracht agat iompar do 
pháiste a bhainistiú ar nós am codlata. Smaoinigh ar na 
nithe seo a leanas: 
n Cad a rinne do pháiste? 
n Conas a mhothaigh tú ag an am? 
n Cad a rinne tú mar fhreagra ar iompar do pháiste? 
n Cad a dúirt tú agus conas a dúirt tú é?
n Cad a tharla ina dhiaidh sin
n An bhfuil aon rud a dhéanfá go difriúil dá dtarlódh sé 

seo arís? 

Smaoinigh ar am ina raibh do pháiste ag iompar go han-
mhaith agus cuir na ceisteanna céanna ort féin. 
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Fan socair 
Is daoine daonna muid agus uaireanta seans go 
bhfreagróimid d’eachtra ar bhealach nár mhian linn a 
dhéanamh. An rud tábhachtach chun cuidiú leat freagairt 
d’iompar do pháiste ná iarracht a dhéanamh agus fanacht 
socair. Tarraing anáil dhomhain agus stop agus smaoinigh 
faoina bhfuil ar siúl (cad atá mo pháiste ag iarraidh a 
rá liom?) sula bhfreagraíonn tú. Cabhróidh sé seo leat a 
chinntiú nach bhfreagraíonn tú ar bhealach atá bunaithe ar 
do chuid frustrachais féin ach ar bhealach a thabharfaidh 
treoir agus tacaíocht do do pháiste ina n-iompar. 

Is fiú smaoineamh agus pleanáil a dhéanamh faoin gcaoi ina 
bhfreagróidh tú d’iompair áirithe roimh ré agus gan fhreagairt 
go tobann ná ar bhealach a mbeadh aiféala ort faoi. 
 
Cumarsáid
D’fhéadfadh tionchar a bheith ag an gcaoi ina ndéanann 
tú cumarsáid le do pháiste ar an gcaoi ina bhfreagraíonn 
siad agus ar an gcaoi ina bhfuil siad in ann éisteacht 
lena bhfuil á rá. Beidh éifeacht aige freisin ar an gcaoi ina 
bhfoghlaimíonn siad conas cumarsáid a dhéanamh le 
daoine eile.  

Is maith an rud é i gcónaí a chinntiú go bhfuil aird do 
pháiste agat sula ndéanann tú iarracht rud éigin a rá leo. 
Tar anuas chuig leibhéal do pháiste, agus labhair leo go 
socair agus ar bhealach measúil agus go séimh toisc go 
gcabhróidh sé seo leis an bpáiste a chur ar a s(h)uaimhneas. 
Bain úsáid as focail shimplí atá do pháiste in ann a thuiscint.  
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Bí seasmhach 
Tá sé tábhachtach go dtugann tú teachtaireachtaí 
seasmhacha do do pháiste. Má ligeann tú do do mhac léim 
ar an troscán inniu ach má deir tú leis teacht anuas uaidh 
an lá dár gcionn, ní bheidh a fhios aige an bhfuil cead aige 
léim ar an troscán nó nach bhfuil. Ach, má deirtear leis go 
seasta nach bhfuil cead aige léim ar an troscán, beidh an 
teachtaireacht seo an-soiléir agus foghlaimeoidh sé go tapa 
gan é a dhéanamh. Má bhíonn tú neamhsheasmhach beidh 
do pháiste trína chéile agus ní bheidh a fhios aige conas é 
féin a iompar. 

Áit a bhfuil beirt dhaoine fásta nó níos mó ag tabhairt 
aire do pháiste is féidir leis a bheith i bhfad níos deacra a 
bheith seasmhach. Mar shampla, mura ligeann Mam do 
na páistí léim ar an troscán ach má ligeann Daid dóibh 
é a dhéanamh, beidh an páiste trína chéile toisc nach 
dtuigeann siad conas déileáil le dhá theachtaireacht 
éagsúla. 

Cé go bhféadfadh modhanna 
éagsúla a bheith ag 
tuismitheoirí, tá sé tábhachtach 
don pháiste gurb é an 
teachtaireacht chéanna atá 
ann toisc go múintear go soiléir 
don pháiste cad a mbeifí ag súil 
leis uathu. 

WAYS TO HELP 
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BEALAÍ LE CABHRÚ LE DO PHÁISTE A
 NIOMPAR A BHAINISTIÚ 
 
Déan forbairt ar rialacha agus ar ghnáthchúrsaí lae 
Bealach éifeachtach lena chinntiú go dtuigeann do pháiste 
cad lena bhfuiltear ag súil uathu ná teorainneacha soiléire 
agus ionchais agus gnáthchúrsa lae intuartha a chur i 
bhfeidhm. Ionas go n-éireoidh leis seo is gá go mbeidh 
siad seasmhach. 

Sriantachtaí agus teorainneacha  
Má leagann tú síos sriantachtaí agus teorainneacha soiléire 
bíonn a fhios ag do pháiste cad lena bhfuiltear ag súil 
uathu. Ba chóir go ndíreodh na rialacha a bhíonn agat ar 
do pháiste a choinneáil slán. Mar shampla, nuair a bhíonn 
sibh sa chlós súgartha, is gá go mbeifeá in ann d’iníon a 
fheiceáil agus go mbeadh d’iníon in ann tusa a fheiceáil an 
t-am ar fad. B’fhiú a chur i gcuimhne do d’iníon faoin riail 
seo nuair a thagann sibh chuig an gclós súgartha, agus 
a mhíniú di mura leanann sí an riail seo, nach mbeidh sé 
sábháilte fanacht sa chlós súgartha agus go mbeidh oraibh 
dul abhaile. 
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Tá sé tábhachtach a mhíniú cén fáth nach bhfuil iompar ar 
leith ceart go leor. Freagraíonn páistí níos fearr má deirtear 
leo cad is féidir leo a dhéanamh seachas cad nach féidir 
leo a dhéanamh. Mar shampla, ‘Más mian leat súgradh le 
bréagán nua beidh ort caoi a chur ar na cinn seo ar dtús. 
Má fhágann tú na cinn seo ar an urlár tá seans ann go 
ngortóidh duine é féin.’ 
 
Seans go mbeidh gá le cur i gcuimhne do pháistí óga faoi seo 
gach uair ós rud é nach féidir leo díriú ar rudaí go rófhada  

Gnáthchúrsaí Lae  
Má bhíonn gnáthchúrsa lae ag an bpáiste bíonn a fhios 
acu cad atá ag titim amach anois agus cad a tharlóidh ina 
dhiaidh sin. Ba chóir go mbeidís intuartha agus seasmhach. 
Mar shampla, má tharlaíonn gach rud san ord céanna gach 
uair a théann do pháiste chuig an leaba foghlaimeoidh 
do pháiste go tapa nuair a théann siad chuig an leaba go 
gcuireann siad a bpitseámaithe orthu féin, scuabann siad a 
bhfiacla, léann siad scéal agus téann siad a chodladh. 

Aithin iompar dearfach agus ná tabhair aon aird ar 
iompar diúltach 
Mothaíonn cuid mhór tuismitheoirí go gcaitheann siad 
beagnach an lá ar fad ag tabhairt amach. Go minic 
glacfaidh páiste le haird dhiúltach seachas aird ar bith agus 
seans go mbeidh siad ag mí-iompar díreach le haird a fháil. 
Ní gá freagairt do gach iompar. Uaireanta is fearr gan aon 
aird a thabhairt ar iompar diúltach ach amháin má cheaptar 
go ngortófar do pháiste nó duine éigin eile. Ciallaíonn sé seo 
nach dtugann tú aon aird don iompar, gan fiú féachaint air. 
Tá sé tábhachtach cuimhneamh gurb é an t-iompar nach 
bhfuil tú ag tabhairt aon airde air, ní an páiste.
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Mar shampla, tá a fhios ag do mhac nach bhfuil cead 
aige a bheith ag eascainí agus leanann sé ar aghaidh á 
dhéanamh ionas go bhfreagróidh tusa. Má leanann tú ar 
aghaidh ag caint leis agus gan aon aird a thabhairt ar a 
dhrochtheanga tabharfaidh sé faoi deara go luath nach 
bhfuil aon duine ag freagairt dó mar a raibh sé ag súil leis 
agus gach seans go stopfaidh sé leis an iompar seo. 

Má mholann tú iad mar gheall ar an ‘dea-iompar’ is é is 
dóichí ná go dtarlóidh an t-iompar seo arís sa todhchaí. Leis 
seo, faigheann do pháiste aird dhearfach d’iompar dearfach. 
Beidh iarracht ar leith ag teastáil ó do thaobhsa le bheith 
gníomhach agus é a thabhairt faoi deara nuair atá do pháiste 
ag iompar é/ í féin go maith. Spreag an t-iompar de réir mar a 
tharlaíonn sé, mar shampla, ‘Is maith liom an chaoi ina bhfuil 
tú ag roinnt do phéinteanna le do dheartháir.’ 

Má bhíonn lánbhrí leis an moladh agus má ainmnítear an 
t-iompar ar leith atá tú ag iarraidh a spreagadh agus má 
bhíonn meangadh gáire nó barróg leis an moladh, beidh 
sé seo níos éifeachtaí chun tacú le do pháiste agus é/í ag 
foghlaim gurb é seo an t-iompar inmholta.  

Déan deimhin de go gcuireann tú am ar leataobh gach lá 
chun súgradh le do pháiste agus spraoi a bheith agaibh le 
chéile. Leis seo mothóidh do pháiste níos sábháilte agus 
ba chóir nach mbeidís ag iarraidh ort aird a thabhairt orthu 
lena n-iompar diúltach. 

Tús maith, leath na noibre 
Mar is eol dúinn go léir, ní i gcónaí a thagann ár 
bpleananna chun críche sa saol seo. Tá sé tábachtach 
roinnt smaointe a bheith againn mura n-éiríonn linn rudaí 
a chur i gcrích mar ba dhúil dúinn.  
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Conas a d’fhéadfá ullmhú le haghaidh seo?
1. Tosaigh agus tabhair roinnt nod agus leideanna do 

d’iníon a rá léi go bhfuil t-am le féachaint ar an teilifís 
beagnach thart, agus lig di críochnú a bhfuil sí ag 
féachaint air agus abair léi cad é a thitfidh amach ina 
dhiaidh sin. “Beidh an teilifís le múchadh i gceann cúig 
nóiméad, agus ansin beidh sé in am don leaba.’ Ina 
dhiaidh sin abair ‘Tá dhá nóiméad eile fágtha agat.’ 
Agus ansin tiocfaidh an nod deiridh, ‘Caithfear an teilifís 
a chasadh as anois toisc go bhfuil sé in am don leaba.’ 

2. Tabhair a deis di idirbheartaíocht a dhéanamh. Is 
príomhscil é an idirbheartaíocht nach mór dúinn ar 
fad a fhoghlaim, mar sin más mian le d’iníon féachaint 
ar dheireadh an chartúin d’fhéadfá a mholadh go 
ndéanfaidh tú an chuid eile de a thaifeadadh ionas gur 
féidir léi féachaint air an lá dár gcionn. 

3. B’fhéidir go mbeifeá in ann an deis a thabhairt do d’iníon 
sa suíomh seo le gur féidir léi rogha a dhéanamh agus a 
bheith mar chuid den phróiseas cinnteoireachta. Tabhair 
an deis di féachaint ar an gcuid eile den chartún ach 
mínigh di nach mbeidh aon am ann le haghaidh scéil. 
Leis seo tá sí in ann rogha a dhéanamh di féin agus 
iarmhairtí an chinnidh seo a bhrath. 

Breathnaigh ar shuíomhanna eile nuair agus conas a 
d’úsáidfeá na smaointe seo chun freagairt d’iompar do 
pháiste

Oíche amháin, tugann tú faoi deara go bhfuil sé an-
déanach agus deir tú le d’iníon an teilifís a mhúchadh 
agus í féin a ullmhú le dul chuig an leaba. Tá d’iníon i lár 
cartúin agus deir sí go bhfuil sí ag iarraidh féachaint ar an 
gcuid eile de. Freagraíonn tú a rá léi nach bhfuil aon am 
fágtha agus deir tú léi an teilifís a chasadh as. Caitheann 
d’iníon an cianrialtán síos agus tosaíonn sí ag béicíl ort. 
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BAIN DO PHÁISTE ÓN SUÍOMH

Seans go mbeidh amanna ann nuair a bheidh do pháiste 
i suíomh lena bhfuil sé/sí ag streachailt. B’fhéidir go 
mbeidís róchorraithe nó b’fhéidir go mbeadh an t-iompar 
róshuaiteach le bheith in ann éisteacht lena bhfuil á rá agat 
nó freagairt dó. 

Má fheiceann tú go bhfuil gach rud ag teacht anuas 
sa mhullach ar do pháiste nó go bhfuil siad ag éirí an-
chorraithe, mol dóibh ‘Glacaimis sos ar feadh nóiméid. Tar 
anseo agus suigh in aice liom.’ Is fiú suí in aice le chéile 
go ciúin toisc go dtugann sé roinnt spáis do do pháiste 
socrú síos. Tá sé tábhachtach go bhfanann tú leo go dtí go 
mbíonn siad ar a suaimhneas. 

Nuair atá siad tar éis scíth a ligean ar feadh tamaill, is féidir 
leat ansin breathnú ar na mothúcháin atá acu agus teacht 
ar bhealaí chun an fhadhb a réiteach. Ba chóir duit féin 
agus do pháiste cinneadh a dhéanamh le chéile cathain is 
féidir leo dul ar ais, ag cur i gcuimhne don pháiste go bhfuil 
siad ag dul ar ais chuig an suíomh céanna. 
 

D’fhéadfadh an teicníc seo a bheith úsáideach nuair a 
léiríonn do pháiste go bhfuil siad teasaí. 
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OIBRIGH LE DO PHÁISTE LE 
COINBHLEACHT A RÉITEACH

Is gnáthchuid den tsaol é méid áirithe coinbhleachta a 
bheith ann; b’fhéidir go mbeidh páistí ag argóint nó ag troid 
faoi bhréagáin, mar shampla. Is féidir leis na suíomhanna 
seo a bheith mar dheiseanna foghlama más féidir leat 
tacú le do pháiste le freagairt go hiomchuí. Is féidir na 
céimeanna chun bainistiú a dhéanamh ar mhothúcháin 
i gcoitinne a úsáid anseo, ag iarraidh ar na páistí atá 
rannpháirteach sa choinbhleacht cur síos a dhéanamh ar 
an suíomh mar a fheiceann siad é agus teacht aníos le 
réitigh le chéile. Beidh sé seo tarraingteach do pháistí sa 
chaoi ina mothaíonn siad ó thaobh a bheith cothrom agus 
taispeánann sé nach bhfuil tú ag glacadh le haon taobh. 

Mar shampla, má leagann d’iníon caisleán gainimh do 
mhic agus go bhfuil an chosúlacht go mbeidh troid ann, 
iarr ar an mbeirt pháistí anáil a tharraingt agus ansin insint 
duit, duine i ndiaidh duine, cad a tharla, ‘Leag Caoimhe mo 
chaisleán gainimh’ ‘Timpiste a bhí ann!’. Ansin iarr ar an 
mbeirt conas is féidir leo é seo a réiteach, ‘Cad is féidir linn a 
dhéanamh? Ar chóir 
dúinn é a thógáil 
arís nó an bhfuil aon 
smaointe eile agat?’ 

ROINNT 
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LEIDEANNA LE 
CUIMHNEAMH ORTHU
n Déan idirghabháil go luath. Nuair a bhíonn deacracht ag 

páiste le mothúchán nó suíomh áirithe, tá sé tábhachtach 
freagairt go luath ionas nach n-éireoidh an t-iompar agus 
na mothúcháin níos measa.  

n Bain úsáid as do chuid focal. Múin do pháistí a rá conas 
a mhothaíonn siad seachas é a léiriú.  

n Luaigh cad a bhfuil tú ag súil leis agus do chuid ionchas 
dearfacha. ‘Táim ag súil go mór go mbainfimís taitneamh 
as an scéal le chéile.’    

n Abair le do pháiste cén fáth a bhfuil imní ort faoi 
iompair áirithe agus cad iad na gnéithe ar mhaith leat 
go n-athróidís.  

n Bain úsáid as an bhfocal ‘mise’. ‘Tá cuma spraíúil air 
sin ach tá ‘mise’ buartha fút ag rith taobh istigh mar 
d’fhéadfadh duine a bheith gortaithe.’   

n Tabhair roghanna. Nuair is féidir, tabhair roghanna réadúla 
do do pháiste agus cinntigh go gcuirtear iad seo i gcrích. ‘Is 
féidir linn peil nó léimrásaíocht a imirt, cad ba mhaith leat 
a dhéanamh?’ Tugann sé seo smacht áirithe do do pháiste 
maidir lena bhfuil ag tarlú agus is é is dóichí ná nach 
léireoidh siad a neamhspleáchas trí bhrú a chur ort.   

n Bain úsáid as ráitis ina bhfuil nuair/ansin. Is féidir iad seo 
a úsáid nuair a bhraitheann rud éigin atá de dhíth ar do 
pháiste ar rud éigin eile ag titim amach ar dtús. De ghnáth 
tosaíonn an ráiteas leis an bhfocal ‘nuair’ toisc go dtugtar 
le tuiscint leis seo go mbeidh an páiste ag comhoibriú. 
	Nuair a chuireann tú do mhíreanna mearaí i dtaisce, 

ansin is féidir leat bréagán eile a fháil le súgradh leis. 
	Nuair atá tú críochnaithe ag screadach, ansin is féidir 

leat teacht isteach arís.  
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Braitheann an chaoi ina bhfreagraíonn do pháistí do na 
teicnící thuas ar a n-aois agus ar an leibhéal tuisceana 
atá acu. Tá sé tábhachtach go n-úsáideann tú cur chuigí 
éagsúla le do pháiste agus nach mbaineann tú ró-úsáid 
as aon cheann amháin. 

	Nuair atá go bhróga ort, ansin beidh tú réidh le dul amach. 
	Nuair atá do dhinnéar críochnaithe agat, ansin is féidir 

leat uachtar reoite a bheith agat. 
 Trí úsáid a bhaint as na ráitis seo bíonn a fhios ag do 

pháiste cad lena bhfuil tú ag súil uathu le go bhfaighidh 
siad a bhfuil uathu. 

n Iarmhairtí nádúrtha. Foghlaimeoidh páistí óna dtaithí. Cuir 
i gcuimhne do do pháiste faoi na hiarmhairtí nádúrtha de 
dheasca a n-iompair ar bhealach a bheidh tarraingteach 
dóibh agus a ligeann dóibh rogha dhéanamh faoi leanúint 
ar aghaidh leis an iompar nó gan leanúint ar aghaidh leis. 
‘Má dhoirteann tú an meascán boilgíní ar an talamh, ní 
bheidh dóthain fágtha chun níos mó boilgíní a dhéanamh.’     

n Cruthaigh timpeallacht dhearfach inar féidir labhairt 
faoi mhothúcháin gan aon stró. Bí ceannúil, socair agus 
in ann coinbhleacht a réiteach.     

n Caith am le do pháiste trí ghníomhaíochtaí a dhéanamh 
leo a roghnaigh siad iad féin, fiú mura bhfuil i gceist 
ach cúpla nóiméad gach lá. D’fhéadfadh éifeacht an-
dearfach a bheith aige seo ar a n-iompar.     

n Bíonn aird ag teastáil ó gach páiste agus tuillte dó/di 
toisc go bhfuil siad ag forbairt scileanna sóisialta agus 
caidreamh go tapa leis an saol timpeall orthu.  
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CUIMHNIGH…

Bíonn triail is earráid i gceist le bheith i do thuismitheoir 
ach an rud is tábhachtaí ná go mbeadh dlúthchaidreamh 
grámhar agat le do pháiste. Trí spraoi a bheith agaibh le 
chéile agus trí aire mhór agus dhearfach a thabhairt do do 
pháiste mothóidh siad slán agus sona. 

Beidh obair ann duitse agus do do pháiste chun tacú leo 
lena mothúcháin a bhainistiú agus le hiompar go maith ach 
ar deireadh beidh sé mar thairbhe don teaghlach ar fad.
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TRÍ SPRAOI A BHEITH
AGAIBH LE CHÉILE
AGUS TRÍ AIRE MHÓR
AGUS DHEARFACH 
A THABHAIRT
DÓIBH MOTHÓIDH 
SIAD SLÁN AGUS SONA.
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