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Smaointe, Mothúcháin, agus Iompraíocht a Normalú 
Treoir do Bhaill Foirne Scoile 

Chuir Covid-19 isteach ar ár saol. Cé gur dhéileáil a lán páistí go maith leis, tá seans 

go leanfar leis an strus a chuireann na athruithe saoil agus gnáthaimh ar roinnt páistí. 

Ní fhreagróidh gach páiste do na hathruithe seo ar an mbealach céanna, beidh 

meicníochta dá chuid féin ag gach páiste chun déileáil leo. Tá sé tábhachtach go 

dtugtar misneach agus tacaíocht do na páistí chun go dtabharfadh siad aird ar a 

bhfolláine agus go dtógfadh siad céimeanna réamhghníomhach chun a bhfolláine a 

chur chun cinn. Cabhrófar leo déanamh amhlaidh trína bheith gníomhach, trí go leor 

codlata a fháil, trí bhia sláintiúil a ithe agus trí theorainn a chur lena mhinice a 

úsáideann siad an teicneolaíocht. Má thagann strus agus imní orthu, áfach, is féidir 

go mbeidh an fhaisnéis seo a leanas úsáideach dóibh. 

Má tá strus nó imní orthu, tá seans ann go mbeidh roinnt de na smaointe seo a 
leanas ag leanaí agus ag daoine óga… 

Sin an saol 

Tá an scoil an-leadránach 

Nílim ag tnúth le rud ar bith 

An mbeidh cúrsaí ar ais mar a bhí riamh?  

Tá cuid mhór nithe le bheith sásta fúthu 

Ní fada go mbeidh cúrsaí ar ais mar a bhí  

Tá seans ann go mbeidh na mothúcháin/na braistintí seo a leanas ag leanaí 
agus ag daoine óga… 

Frustrachas  Lagmhisneach Fearg  Faitíos Strus 

Imní  Sceitimíní  A dhath Faoiseamh
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Tá seans ann go mbeidh roinnt de na céadfaí coirp seo a leanas acu… 

 Teannas ina gcorp 

 Bainbh ina mbolg 

 Tuirse 

 Tinnis chinn 

 Athrú ar ghoile 

 Fonn caointe 

 Droch-chodladh 

 Deacracht acu socrú 
síos, cantal orthu 

 Aon difríocht ar bith 

Is gnáthrud é raon smaointe, mothúcháin agus céadfaí coirp cosúil leis na cinn thuas a 

bheith agat. Tá seans ann nach mbeidh aon cheann díobh ag daltaí agus ní drochrud é 

sin ach oiread. Freagraímid go léir ar ár mbealach féin do staideanna den sórt seo.  

Cad is féidir leo a dhéanamh, mar sin, má tá a gcuid smaointe, 
braistintí/mothúchán nó céadfaí coirp ag cur isteach orthu? Ba cheart dóibh na 
nithe seo a leanas a dhéanamh…  

 labhairt le baill teaghlaigh, le cairde 

agus le baill foirne scoile 

 a gcuid smaointe, mothúcháin agus 

céadfaí coirp a aithint, seachas iad a 

sheachaint. Is gnáthfhreagairtí iad sin 

do staid mhínormálta. Ní mhothóidh 

siad ar an mbealach seo go deo 

 a chinneadh cén rud amháin a 

chuireann isteach orthu thar aon ní 

eile – na smaointe neamhchabhracha, 

na braistintí cráite/na mothúcháin 

chráite nó na céadfaí coirp gan 

iarraidh. Tá seans ann go mbeidh 

meascán de na trí rud sin ag roinnt 

daltaí. Ba cheart dóibh an ceann is mó 

a chuireann isteach orthu a roghnú 

agus díriú air sin ar dtús, agus na 

straitéisí atá liostaithe thíos á n-úsáid 

acu. 

Cabhraigh le daltaí breithniú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas: 

Smaointe Neamhchabhracha 

Tá smaointe cabhracha bunaithe ar fhíricí agus tagann mothúcháin cuí agus iompraíocht 

chuí astu. Tá smaointe neamhchabhracha bunaithe ar ár mhothúcháin faoi na fíricí, mar 

shampla eagla agus imní. Trína fhoghlaim conas is féidir leo an ceann is fearr a fháil ar a 

smaointe neamhchabhracha, is féidir le daltaí cur lena bhfolláine. Is iad seo a leanas 

roinnt samplaí de smaointe neamhchabhracha:  

 Rinne mé dearmad ar gach rud a d’fhoghlaim mé 

 Ní bheidh aon chraic agam arís 

 Chaill mé cuid mhór agus nílim ag tnúth le rud ar bith anois 
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Tabhair spreagadh do dhaltaí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 A smaointe a aithint 

 Labhairt le haosach nó le cara 

 A chuimhneamh gur gnáthsmaointe iad na smaointe atá acu 

 A mheabhrú dóibh féin nach iontu ach smaointe agus nach fíricí iad 

 Iarracht a dhéanamh amhras a chaitheamh ar smaointe neamhchabhracha – is 

féidir leo triail a bhaint as a rá: 

 ‘An bhfuil sé sin fíor i ndáiríre?’ 

 ‘Cén fhianaise atá agam air sin?’ 

 ‘An bhféadfainn féachaint ar an smaoineamh seo ar bhealach eile?’  

 ‘Cad a déarfainn le mo dhlúthchara dá mbeadh an smaoineamh seo 

aige/aici?’ 

 Iarracht a dhéanamh ráitis féinchainte chabhracha réadúla a chur in ionad 

smaointe neamhchabhracha, mar shampla na ráitis seo a leanas:  

 ‘Is féidir liom é seo a dhéanamh’ 

 ‘Is féidir liom cabhair a iarraidh’ 

 ‘Is féidir liom tacaíocht a fháil ó na daoine atá timpeall orm’ 

 ‘Tá a fhios agam gur aimsir dheacair í seo, ach is féidir liom mo sheacht 

ndícheall a dhéanamh’ 

 ‘Tá a fhios agam gurbh fhearr liom nach mbeadh cúrsaí mar atá, ach 

oiriúnóidh mé dóibh agus beidh mé ceart go leor’ 

 ‘Má táim éiginnte faoi aon rud, iarrfaidh mé cabhair.’ 

Leid: Éireoidh le ráitis féinchainte dearfaí, fiú amháin mura gcreidimid iad ag an am 
– Bain triail astu ar aon nós! 

Braistintí Gránna/Mothúcháin Ghránna 

Is féidir le braistintí gránna/mothúcháin ghránna teacht as smaointe neamhchabhracha. 
Is braistintí/mothúcháin nádúrtha iad sin san aimsir dhúshlánach seo agus tá seans 
ann go n-áireofar na nithe seo a leanas leo: 

 Fearg  
 Frustrachas 
 Díomá 
 Bheith dubh dóite 

Tabhair spreagadh do dhaltaí na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

 A mhothúcháin a aithint agus a mheabhrú dóibh féin gur gnáthmhothúcháin iad 
sna himthosca seo. 

 Labhairt le haosach nó le cara. 
 An mhothúcháin a ainmniú agus a aimsiú cén ball den chorp ina bhfuil sí; anáil a 

tharraingt isteach sa bhall sin agus a shamhlú go bhfuil sé ag éirí bog. 
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 A fhiafraí díobh féin cén smaoineamh a ghabhann leis an mhothúcháin; amhras a 
chaitheamh ar an smaoineamh; a fhiafraí díobh féin an bhfuil sé fíor i ndáiríre; nó 
úsáid a bhaint as ráiteas féinchainte dearfaí (féach thuas). 

 Am tiomnaithe a roghnú le haghaidh an mhothúchán a iniúchadh agus a phlé agus 
smaoineamh fúithi. Mar shampla, ‘Déileálfaidh mé leis an mhothúchán seo ag 
5pm. Má thagann an mhothúchán ar ais, inseoidh mé di go dtabharfaidh mé aird 
uirthi ag an am tiomnaithe.’ 

 Straitéis a fhorbairt chun déileáil leis an staid, mar shampla:  
- Smaoineamh agus tabhairt faoi rud éigin a chuireann giúmar níos fearr orthu 
- Amhras a chaitheamh ar an smaoineamh  -Féinráiteas dearfach a úsáid 
- Cabhair a iarraidh - Labhairt le baill teaghlaigh nó le cairde  
- Gnáthamh a fhorbairt 

Céadfaí Gránna Coirp 

Is é is céadfaí gránna coirp ann ná gnáthfhreagairtí nádúrtha a thagann chun cinn agus 
sinn ag déileáil le smaointe diúltacha agus le braistintí gránna/mothúcháin ghránna inár 
gcorp. Tá seans ann go n-áireofar na nithe seo a leanas leo:  

- Muineál agus guaillí atá teann  - Tinnis chinn  
- Tuirse  - Tinneas boilg  
- Athrú ar ghoile   - Bainbh sa bholg 
- Deacracht againn socrú síos 

Tabhair spreagadh do dhaltaí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 A gcéadfaí coirp a aithint agus a chuimhneamh gur gnáthrud é céadfaí gránna 
coirp a bheith acu agus iad faoi strus 

 An chéadfa choirp a ainmniú agus a aimsiú cén ball den chorp ina bhfuil sí; anáil a 
tharraingt isteach sa bhall sin agus a shamhlú go bhfuil sé ag éirí bog 

 Labhairt le haosach nó le cara faoi na céadfaí sin 
 Triail a bhaint go rialta as straitéisí trínar féidir leo iad féin a thabhairt chun 

socrachta, amhail análú, samhlú, agus aireachas.  Féach Teicnící scíthe na 
Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (téacs) agus Teicnící scíthe na 
Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (podchraoladh)

 Aclaíocht a chur ar áireamh ina ngnáthamh laethúil. 
 Folcadh nó cith a thógáil, toisc gur féidir leo sin a gcorp a shuaimhniú agus cabhrú 

leo a scíth a ligean 
 Lámhchuimilt a fháil (d’fhéadfadh siad lámhchuimilt muiníl a thabhairt dá siblíní nó 

ceann a fháil uathu) nó úsáid a bhaint as liathróid nó rollóir aclaíochta chun baill 
theanna dá gcorp a shuaitheadh 

 Ráitis féinchainte dearfaí a chleachtadh 
 A ngnáthamh am luí a bhreithniú: 

 Stad ag úsáid gléasanna teicneolaíochta uair amháin an chloig roimh am luí. 
 Gan aclaíocht a dhéanamh róghar dá n-am luí.   
 Gan barraíocht bia a ithe sula dtéann siad a luí. 

 Coinneáil i dteagmháil lena gcairde, cibé bealach inar féidir leo déanamh amhlaidh.
 Má bhíonn imní ort faoin dalta go fóill, mol do thuismitheoirí go rachadh siad i 

gcomhairle lena dhochtúir teaghlaigh. 

https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/new-relaxation-techniques.pdf
https://soundcloud.com/user-719669409/relaxation-techniques-30-03-2020
https://soundcloud.com/user-719669409/relaxation-techniques-30-03-2020

