AR SCOIL

An Suipéar Déanach
Bain úsáid as roinnt de na focail sa liosta focal thíos chun tuarascáil a scríobh d’Iris
Iarúsailéim faoin méid a tharla ag an Suipéar Déanach.

••••••••

Iris Iarúsailéim

••••••••

Suipéar Déanach Íosa lena dheisceabail

LIOSTA FOCAL
Íosa

aspail
cosa
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fuair sé bás
fíon

suipéar

arán

SA BHAILE

‘De réir mar a rinne mé libh,
déanaigí le daoine eile mar
an gcéanna’
Conas is féidir sampla Íosa a leanúint le daoine eile?
An tseachtain seo, rinne na páistí
machnamh ar na rudaí a tharla ag
an Suipéar Déanach: Thóg Íosa arán
agus fíon, bheannaigh sé iad agus
roinn sé lena chairde iad. Nuair a bhí
siad ag an suipéar, nigh Íosa cosa a
lucht leanúna. Dúirt sé leo gur chóir
go ndéanfaidís le daoine eile faoi
mar a rinne sé leo.

Thug Íosa grá dá theaghlach.
Taispeánaim grá do mo theaghlach nuair a
__________________________________.
Bhí Íosa cineálta le daoine.
Bím cineálta le daoine nuair a
__________________________________.
Mhaith Íosa daoine.
Taispeánaim maithiúnas nuair a
__________________________________.
Chuir Íosa gach duine san áireamh.
Cuirim gach duine san áireamh nuair a
__________________________________.
Seo pictiúr a léiríonn grá á thabhairt agam do
dhaoine eile faoi mar a rinne Íosa:

Bígí ag Caint
Is féidir le do pháiste grá a
thaispeáint do dhaoine eile, trí
shampla Íosa a leanúint.
Cuireadh chun guí
Ag an Suipéar Déanach,
bheannaigh Íosa an bia a bhí á ithe
aige féin agus ag a dheisceabail.
Abair Altú roimh Bhia agus Altú tar
éis Bia i rith na seachtaine (lch. 64).
Téama 6, Ceacht 1: ‘Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa’
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Ag an Aifreann, gabhaimid buíochas le
Dia as...
Scríobh faoi na rudaí a bhfuil tú buíoch astu agus tarraing pictiúir.

An bia a ithimid

Íosa, ár gcara

Ár dteaghlaigh
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SA BHAILE

Paidir roimh Chomaoineach
Líon isteach na bearnaí chun an Phaidir roimh Chomaoineach a
léamh.
An tseachtain seo, d’fhoghlaim
na páistí go ngabhaimid
buíochas, ag an Aifreann, le Dia
as gach rud a tugadh dúinn.

A Thiarna Í_ _ _, tar chugam.
A Thiarna Íosa, tabhair dom do gh_ _.
A Thiarna Íosa, t_ _ chugam agus
tabhair tú féin dom.
A Thiarna Íosa, a chara na bp_ _ _ _ _,
tar chugam.
A Thiarna Íosa, is tú mo Thiarna agus
mo Dh_ _.
M_ _ _ _ _ leat, a Thiarna Íosa Críost.
LIOSTA FOCAL
Íosa ghrá tar bpáistí
Dhia Moladh

Cabhraigh
le do pháiste
an phaidir
seo a chur de
ghlanmheabhair.
Bígí ag Caint
Faoi na rudaí a bhfuil tú buíoch astu.
Ag an Aifreann, gabhaimid buíochas
le Dia as an méid atá againn.
Cuireadh chun guí
Paidir roimh Chomaoineach
Téama 6, Ceacht 2: Ag an Aifreann, gabhaimid buíochas le Dia
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Glacaimid Íosa sa Chomaoineach Naofa
Meaitseáil na focail chun na habairtí a chríochnú.

Slite chun ullmhú don Chomaoineach Naofa
1. Déanaimid cinnte de ...

2. Ní ithimid ...

3. Roimh Chomaoineach deirimid ...

4. Coinnímid ár lámha ...

5. Tar éis Comaoineach deirimid ...

an Phaidir roimh Chomaoineach.

go bhfuil ár lámha glan.

an Phaidir tar éis Comaoineach.

le linn uair an chloig roimh Chomaoineach.

ar bhealach ar leith.

Líon isteach na bolgáin chainte.

Á_ _ _ _ _.
C___
Chr _ _ _ _
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SA BHAILE

Paidir tar éis Comaoineach
Cuir ord ar na focail chun an phaidir a léamh.
An tseachtain seo, d’fhoghlaim
na páistí conas ullmhú le
haghaidh na Comaoineach
Naofa agus conas í a ghlacadh
go hómósach.

A Thiarna Íosa, _____ agus adhraim thú.
árgim
Is tú mo chara dílis.
Fáilte romhat, a Thiarna ____.
oÍas
Go raibh maith agat as teacht chugam.
Go raibh maith agat, a Thiarna Íosa,
As ucht tú féin a thabhairt ___.
mod
Cabhraigh liom do ____ a léiriú cibé áit a mbím.
hgrá
Bí taobh liom, a Thiarna Íosa, ___ in aice liom go
afn
deo.
_________ sinn, na páistí, atá faoi do chúram
nneaBaigh
Agus tabhair ar neamh sinn chun cónaithe leat
féin.
Táim _____ anois, a Thiarna Íosa,
érdhi

Bígí ag Caint
Faoin tábhacht a bhaineann le
hómós a léiriú nuair a ghlacaimid
Íosa sa Chomaoineach Naofa.
Déan comhrá le do pháiste faoi na
bealaí éagsúla gur féidir linn é seo
a dhéanamh ag baint úsáid as na
habairtí ar lch 38.

Tá grá agam go leor. Táim réidh anois le do ____
hgrá
a thabhairt
Sa bhaile is don saol mór.
Áiméan.

Cabhraigh
le do pháiste
an phaidir
seo a chur de
ghlanmheabhair.

Cuireadh chun guí
Paidir tar éis Comaoineach
Téama 6, Ceacht 3: Ag an Aifreann, glacaimid an Chomaoineach Naofa 39

