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Fàilte gu Leanabh Cloiche aig An Lanntair. Is e taisbeanadh de dh’obair-shnaighte a rinn Mhàiri 

Corr a tha seo. 

Tha am paca fiosrachaidh seo air a dhèanamh dhut fhèin agus dhan teaghlach agad gus a 

thoirt leibh an uair a bhios sibh a’ dol timcheall an taisbeanaidh. 

Tha gnìomhan ann a dh’fhaodas tu a dhèanamh ma tha thu air a shon.  Faodaidh tu feuchainn 

air na thogras tu agus faodaidh tu fuireach cho fad ’s a thogras tu.   

San taisbeanadh seo bidh sinn a’ coimhead ris an obair-shnaighte a rinn Mhàiri agus a’ 

beachdachadh orra.  Cuiridh sinn ceistean oirnn fhèin mu na nithean a tha sinn a’ faicinn agus 

mar a tha iad a’ toirt oirnn a bhith a’ faireachdainn.   

Tha obair-shnaighte Mhàiri air an dèanamh le bhith a’ cleachdadh frèam fiodha agus uèir agus 

ga chòmhdach le criadh shònraichte a bhios i a’ dèanamh.  Bidh i a’ cleachdadh pàipear-

naidheachd, min-sàibh, glaodh, post-truilleis agus stuth-sguapaidh a chaidh a thogail on làr! 

An uair a bhios iad tioram, bidh Mhàiri uaireannan gam peantadh.   

  



Tòisich le bhith a’ coiseachd mun cuairt a’ ghaileiridh.   

Dè a’ chiad rud ga bheil thu a’ mothachadh?   

Tha mòran obair-shnaighte ann de chumaidhean a chithear mun cuairt ort. Tha Mhàiri air 

obair-shnaighte a dhèanamh de chlann. 

Cia mheud a chunntas tu ? 

Dè a tha thu a’ faicinn an uair a sheallas tu ris na h-aodainn aca? 

An urrainn dhut obair-shnaighte a thaghadh agus d’ aodann fhèin a dhèanamh coltach ris? 

An urrainn dhut obair-shnaighte diofraichte a thaghadh agus seasamh san aon dòigh sa bheil 

an leanabh na sheasamh?  Canar ‘cruth’ ris an dòigh sa bheil iad nan seasamh.  Seall ris an 

dòigh sa bheil iad a’ cumail grèim air na làmhan aca no ri cumadh am bodhaig.   

An urrainn dhut aon a thaghadh agus seasamh san aon chruth agus d’ aodann a bhith san aon 

chumadh agus faic an urrainn dhan neach a tha còmhla riut tomhais dè an obair-shnaighte a 

tha annad?  

Ciamar a bha thu a’ faireachdainn an uair a bha thu mar an obair-shnaighte sin – an tug e ort 

gàire a dhèanamh?  No an robh thu rudeigin troimh-chèile no brònach?   

Tha a h-uile aon de dh’obair-shnaighte Mhàiri a’ choimhead rudeigin brònach, nach eil – tha 

cuid a’ coimhead dubhach, greannach, no rudeigin aonranach no air chall. 

An dùil dè a b’ urrainn dhuinn a dhèanamh airson an cuideachadh?  Smaoinich mu na rudan a 

bhios a’ toirt togail ort-sa an uair a bhios tu a’ faireachdainn mì-thoilichte. 

Dèan dealbh air na nithean sin no sgrìobh sìos na beachdan agad.   

 

 

 

  



An urrainn dhut aon phìos no dhà den obair-shnaighte a thaghadh agus dealbh a dhèanamh 

dhiubh gu h-ìosal?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An uair a bhios Mhàiri a’ dèanamh an obair-shnaighte aice bidh cuideigin a’ tighinn a-steach 

oirre!   Bidh i a’ faireachdainn mar gum biodh am pearsa a’ tighinn troimhe an uair a bhios i 

gan dèanamh.   

An urrainn dhut-sa sin a dhèanamh ?  Nach fheuch sinn air! 

Faigh pìos plastasain agus dèan cumadh de dhuine beag – faighnich dhut fhèin cò a tha ann 

agus dè na faireachdainnean a tha aig an neach sin fhad ’s a tha thu ga dhèanamh.   

Na biodh cus dragh ort cò ris a tha iad a’ coimhead coltach – feuch gum faigh thu air na 

faireachdainnean aca a shealltainn on taobh a-muigh.  A bheil iad air an dòigh, a bheil iad 

sgìth?  Smaoinich air an dòigh sam bi sinn a’ sealltainn mar a tha sinn a’ faireachdainn leis mar 

a bhios sinn a’ seasamh no a’ suidhe.   

 

 

 

 

 

 

 

 



An do mhothaich thu gu bheil a’ mhòr chuid den chloinn nan seasamh ann am buidhnean, 

còmhla ri obair-shnaighte eile?   

Tagh buidheann beag airson coimhead ris.  A bheil thu a’ smaoineachadh gur e deagh 

charaidean a tha annta?  A bheil iad coibhneil agus a’ coimhead mar gum biodh iad a’ 

coimhead às dèidh a chèile?    

Dè a tha a’ dèanamh deagh charaid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tha e inntinneach mothachadh gum bi mar a tha neach a’ faireachdainn ri fhaicinn air an taobh 

a-muigh. 

Ciamar a sheallas tu air an taobh a-muigh gu bheil thu: 

Air bhioran? 

Làn eagal? 

Toilichte? 

Brònach? 

A bheil thu dhan bheachd gu bheil obair-shnaighte Mhàiri a’ sealltainn air an taobh a-muigh 

cuid de na faireachdainnean a tha air an taobh a-staigh?  

Tha e math gur e obair-ealain a tha san obair-shnaighte bheag, èibhinn a tha seo is nach e 

gaileiridh le clann a tha beò san là an-diugh…. 

Nam b’ e clann a tha beò an-diugh a bhiodh ann dh’fheumadh sinn uile an cuideachadh gus 

am biodh iad a’ faireachdainn na b’ fheàrr.   



Bidh a h-uile duine a’ faireachdainn brònach uaireannan – ma thuiteas tu agus gun goirtich thu 

do ghlùin no mur a faigh thu rudeigin a tha thu ag iarraidh no ma tha cuideigin suarach riut – 

sin cuid de na nithean a bhios a’ toirt air daoine a bhith a’ faireachdainn brònach.   

Bruidhinn mu na faireachdainnean a tha agad agus cuidichidh e thu ma bhios cuideigin ann a 

dh’èisteas riut agus a ghabhas cùram air do shon.  Uaireannan bidh e feumail cuideachd plòigh 

agus gàire a dhèanamh.   

 

 

Mòran taing airson a bhith a’ sgrùdadh agus a’ beachdachadh air an taisbeanadh seo anns An 

Lanntair. 


