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Colláis (Collage) le Éadach/ Clóca Naomh Bríde 
 

       

Acmhainní: 

   -Go leor píosaí do fabraic éagsúla, (sean éadach ar nós seanéadaí, bráillíní, scairfeanna agus irl)  

   -Cartchláir (ar laghad píosa amháin do gach duine sa ghrúpa) 

   -Gliú & Téip greammaithe 

   -Maisiúicháin ar nós ribín, sreang, olann agus irl 

   -Sisúir 

 

Módh: 

1. Tug píosa cairtchláir amháin do gach duine.   

2. Úsáid an siosúir chun píosaí fabraic a ghearradh amach. 

3. Úsáid an gliú chun na píosaí fabraic agus maisiúcháin a ghreamadh don 

cairtchláir. 

4. Lig do gach duine a cholláis féin a dhearadh tríd an fabraic/éadach agus na 

maisiúicháin a roghnú iad féin. 

5. Le linn an gníomhaíocht seo is féidir an eolas maidir le Naomh Bríd a roinnt leo. 

 

Clóca: 

1. Nuair atá gach duine críochnaithe lena colláis féin, is féidir iad ar fad a leagan amach 

ar an urlár mar a bheadh clóca ann. 

2. Is saghas taispeántas é seo ar an obair agus lig cead do gach duine féachaint air agus a 

gcuid tuairmí a roinnt lena chéile. 

3. Tóg pictiúirí nuair atá obair gach duine le chéile agus mínigh dóibh gur clóca amháín 

atá ann ach déanta suas don obair atá déanta ag gach duine. 

4. Tá rogha acu a colláis féin a thabhairt abhaile leo nó iad ar fad a choinneáil le chéile 

agus taispeántas a chrocadh sa halla/seomra ar feadh cúpla seachtain má tá spás sa 

halla. 
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Ceisteanna:  

 

Ta sé tábhachtach ceisteanna a chur i gcónaí le linn obair chruthaitheach, méadáíonn 

sé an samhlaíocht, tugann sé muinín do na páistí agus cuireann sé tús le 

smaointeoireacht chriticiúil. Seo sampla do roinnt ceisteanna gur féidir a chur le linn 

an phróiséis: 

 

1. Céard atá tú ag déanamh? nó inis dom faoi seo. 

2. Cén fáth gur roghnaith tú an dath sin/ an píosa éadach sin? 

3. Cén fáth nár roghnaigh tú é sin? 

4. Cén fáth go dtaitníonn sé leat/ nach dtaitníonn sé leat? 

5. Céard faoi uigeacht an fabraic/an chaoi go mothaíonn an fabraic sin ar do 

chraiceann? 

 

Le linn an taispeántas: 

1. Cad a fheiceann sibh? Déan cur síos air. 

2. Cén fuaimeanna a shamhlaíonn sibh? 

3. Cad atá sibh ag smaoineamh? 

4. Cad atá sibh ag mothú agus sibh ag féachaint air? 

 


