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Treoir do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí  
Leanaí atá ag Tosú sa Chéad Bhliain 

 
 
 
Is féidir leis an aistriú ón mBunscoil go dtí an Mheánscoil a bheith ina thréimhse 
chorraitheach i saol do linbh. Ach is féidir le haon aistriú nó athrú a bheith dúshlánach 
freisin. Is athrú suntasach é an t-aistriú ó rang a sé go dtí an iar-bhunscoil, agus 
b’fhéidir go mbeadh tacaíocht ag teastáil ó do leanbh agus iad ag teacht ar an gcloch 
mhíle thábhachtach seo ina saol.  
 
B’fhéidir go mbeadh tacaíocht ag teastáil uathu freisin chun socrú isteach agus oiriúnú 
do thimpeallacht nua na scoile. Tá bunscoil do linbh tar éis a bheith ag ullmhú do linbh 
don athrú sin le linn rang a 6. Seo roinnt rudaí is féidir leat a dhéanamh freisin chun 
tacú le haistriú rianúil do do leanbh.  

 

1. Cabhraigh leo Mothú Sábháilte 
 
D’fhéadfadh sé go mbeadh do leanbh ar bís agus sásta faoi aistriú 
go dtí an iar-bhunscoil, chomh maith le mothú rud beag brónach 
faoina mbunscoil, a múinteoirí agus a gcairde a fhágáil ina ndiaidh. 
D’fhéadfadh sé go mbeadh do leanbh ag mothú beagáinín buartha faoin 
athrú freisin. Is gnáthfhreagairtí agus mothúcháin iad sin go léir ag an am 
tábhachtach seo. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat gur lú an imní a 
bhraitheann leanaí imní nuair a bhraitheann siad sábháilte. Dá laghad an imní 
a bhíonn orthu, is mó a bheidh siad in ann smaoineamh, pleanáil agus 
foghlaim. D’fhéadfadh an méid a leanas cabhrú le do leanbh mothú sábháilte:  
 
● Déan comhrá le do leanbh faoi na rudaí atá go maith faoi bhogadh ar aghaidh ón 

mbunscoil agus cad atá go maith faoi thosú san iar-bhunscoil.  
● Cuir ceist orthu faoi aon imní a bhíonn orthu, agus déan iarracht teacht ar bhealaí 

chun déileáil leo.  
● Inis do do pháiste go mbeidh an iar-bhunscoil ag obair go crua chun a chinntiú go 

mbeidh gach dalta agus múinteoir sábháilte le linn COVID.  
● Bíodh a fhios acu go gcuirfidh siad aithne ar a scoil nua agus go mbeidh am acu 

socrú isteach inti.  
● Cuir i gcuimhne dóibh go bhfuil an scoil nua do dhaltaí uile na Chéad Bhliana, nach 

bhfuil an scoil nua go díreach dó féin nó di féin amháin.  
 
 

Mothaím 
sábháilte  
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2. Cabhraigh leo Mothú go Socair  
 

Cabhróidh do shocracht féin le linn na tréimhse athraithe 
seo le do leanbh dul i dtreo an aistrithe go dtí an iar-
bhunscoil go socair. Is féidir leis an méid a leanas 
cabhrú leo mothú go socair: 
 

 

 Déan comhrá le do leanbh faoi na rudaí a 
dhéanaimid uile chun cabhrú linn nuair a bhíonn imní 
orainn. Cabhraíonn análú go domhain, smaoineamh ar rudaí 
dearfacha, go leor codlata a fháil, ithe go sláintiúil agus aclaíocht a 
dhéanamh. Féach anseo agus anseo le haghaidh roinnt smaointe eile faoi do 
scíth a ligean agus fanacht socair.  

 Cuir i gcuimhne do do leanbh smaoineamh ar na rudaí a rinne siad san am atá 
thart a chabhraigh leo nuair a bhí imní orthu.  

 Bíodh a fhios ag do pháiste go mbíonn sé deacair ar feadh tamaill do go leor 
leanaí atá ar comhaois leo dul ar an iar-bhunscoil. Braithfidh do leanbh na 
mothúcháin atá agatsa agus mar sin is tábhachtach go mbíonn tú dearfach agus 
socair.  
 
 

3. Cabhraigh leo Mothú gur féidir leo rudaí a láimhseáil 
 
Nuair a chreidimid gur féidir linn dúshláin agus amanna crua a láimhseáil, mothaímid 
níos fearr. Nuair a chreidimid go bhfuil daoine eile ann ag tacú linn, mothaímid níos 
fearr freisin. D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith úsáideach:  
 
● Déan cinnte go mbíonn a fhios acu gur gnáthrud é go mbíonn mothúcháin éagsúla 

acu maidir le tosú san iar-bhunscoil.  
● Déan comhrá le do pháiste faoi: 

o na buaicphointí, na heispéiris is fearr, na héachtaí is bródúla agus na rudaí 
tábhachtacha a d’fhoghlaim siad sa bhunscoil  

Is féidir liom 
rudaí a 

dhéanamh chun 
cabhrú liom 

mothú go socair 

https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf
https://soundcloud.com/user-719669409/relaxation-techniques-30-03-2020
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o am nuair a bhí siad láidir nó nuair a chabhraigh siad le daoine eile san am 
atá thart (cuideoidh sé sin leo a gcuid láidreachtaí a aithint agus na 
scileanna atá acu chun déileáil le rudaí a thuiscint).  

● Cuir i gcuimhne do do leanbh gur dócha go mbeidh aithne acu ar leanaí eile san 
iar-bhunscoil. D'fhéadfaí a iarraidh ar dhuine acu seo e.g. leanbh comharsan, col 
ceathrar, labhairt le do leanbh faoin scoil agus/nó faoina n-eispéireas féin agus iad 
sa Chéad Bhliain, etc.  

● Labhair leo faoi chairde nua a dhéanamh, agus conas teagmháil a dhéanamh lena 
gcairde bunscoile mura bhfuil siad ar an scoil chéanna.  
 

● Inis dóibh faoi cé leis ar féidir leo labhairt ina scoil nua má bhíonn imní orthu. Is 
gnách go dtabharfar an t-eolas sin duit ar shuíomh gréasáin na scoile agus ar 
chumarsáid ón scoil. 

● Léigh trí na leideanna úsáideacha seo Leideanna um Eagrú SNSO don Iar-
Bhunscoil le do leanbh 

 
 
 

 
 

4. Cuidigh leo Mothú Rannpháirteach 
  

Tacóidh rannpháirtíocht do linbh sa scoil nua 
lena bhfolláine agus lena bhfonnmhaireacht 
chun foghlama. Is féidir leis an méid seo a 
leanas cabhrú le do leanbh mothú go bhfuil 
dáimh aige nó aici leis an scoil: 
  

 
 

● Is cúis imní do roinnt daltaí cairdeas nua a 
dhéanamh agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí an iar-bhunscoil. Labhair le 
do leanbh faoi sin. Is féidir leat comhrá a chleachtadh maidir le cairde a dhéanamh. 
Más cabhair é labhair faoi d’eispéireas féin ar aistriú go dtí an iar-bhunscoil agus 
faoin gcaoi a ndeachaigh tú i mbun cairdeas a dhéanamh.  

● Spreag do leanbh chun fanacht i dteagmháil le seanchairde.  

● Féach ar shuíomh gréasáin na scoile le do leanbh chun físeáin, grianghraif agus 
léarscáileanna den scoil a fheiceáil agus chun coinneáil cothrom le dáta maidir le 
nuacht na scoile. 

● Faigh amach an bhfuil córas cairdis/meantóireachta ar fáil san iar-bhunscoil (féach 
suíomh gréasáin na scoile le haghaidh eolais) agus, má tá sé ar fáil, inis do do 
leanbh faoi. 

Is dlúthchuid de 
mo rang agus de 
mo scoil mé. Tá 
guth agam agus 

éistear liom 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Org-Motor-Skills/
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/NEPS-Guides/Org-Motor-Skills/
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5. Cabhraigh leo Mothú Dóchasach 
 
Is féidir le dóchas cabhrú linn déileáil agus teacht 

aniar nuair a bhíonn rudaí dúshlánach. Is féidir leis 

an méid seo a leanas mothú dóchais a chur 

chun cinn: 

 
 

 Bíodh a fhios ag do leanbh go bhfuil go leor rudaí ann le bheith ag tnúth leo - cairde 
nua, ábhair nua, eispéiris nua  
 

 Labhair leo faoina gcuid buanna agus spéiseanna agus conas a úsáidfidh siad 

iad sa scoil nua. 

 Bíodh ceiliúradh teaghlaigh agaibh chun an tús nua ar an iar-bhunscoil a 
cheiliúradh. Féadann sé sin mothú gnóthachtála a thabhairt do do leanbh.  
 

6. Tacaíocht agus Eolas a Fháil do riachtanais do linbh 
 

 Má tá riachtanais bhreise ag do leanbh, tá sé an-tábhachtach teagmháil a 
dhéanamh leis an iar-bhunscoil nua chun na riachtanais sin a phlé. Beidh an scoil 
in ann tú a chur ar do shuaimhneas go bhfuil tacaíochtaí i bhfeidhm do do leanbh.  

 Más cuí, fiafraigh de do leanbh cad ba mhaith leo go mbeadh eolas ag a scoil nua 
fúthu. 

 Is minic gur ábhar imní do dhaltaí a bhfuil riachtanais bhreise acu cairdeas nua a 
dhéanamh agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí an iar-bhunscoil. Úsáid scéalta 
sóisialta agus/nó rólghlacadh/samhaltú chun tacú le do leanbh maidir le conas 
cairdeas a dhéanamh agus a choinneáil. Má tá do leanbh ag freastal ar sheirbhís 
eile, b’fhéidir go mbeadh sé ina chuidiú labhairt leo. Féach anseo le haghaidh 
tuilleadh eolais. 

 Tá eolas úsáideach ar líne ag go leor seirbhísí/gníomhaireachtaí. Tóg am chun 
breathnú ar chláir aistrithe ar líne ar SNSO, CNOSE agus láithreáin ghréasáin 
Tusla 

 

Nuair a bhím ar scoil 
cabhraíonn sé liom mo 

chuid spriocanna a 
bhaint amach 

https://ncse.ie/parent-primary-speech-language-communication

