
Futa Fata – 
Ábhar Tacaíochta 
don Seomra Ranga
An tIndiach nach raibh 
ábalta rith
le Leigh Saurwein

Eolas Faoin Leabhar: 

An tÚdar: 
Rugadh Leigh Sauerwein i North Carolina i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ambasadóir a bhí ina hathair agus 
chaith Leigh a hóige i dtíortha éagsúla ar fud an domhain. Shocraigh sí síos sa Fhrainc agus is ann atá 
cónaí anois uirthi. Tá go leor leabhar agus úrscéalta grafacha do pháistí scríofa aici. Tá an-suim aici sna 
treibheanna Meiriceánacha a bhí ann ar feadh na mílte bliain sular tháinig Columbus go Meiriceá agus is 
breá léi bheith ag cumadh scéalta fúthu.  

An Maisitheoir:  
San Eilbhéis a rugadh Urs Landis. Bhí an-suim i gcónaí san ealaín aige agus tar éis dó staidéar a dhéanamh 
i Scoil Ealaíon Zurich, chuaigh sé chun cónaithe sa Fhrainc. Is breá leis leabhair a mhaisiú agus bíonn sé ag 
obair le comhlachtaí fógraíochta chomh maith.

Téamaí an leabhair:  
Na deacrachtaí atá ag an duine atá éagsúil ó dhaoine eile

Na deacrachtaí a bhaineann le héagumas fisiciúil a bheith ar dhuine

An cumas speisialta atá i ngach duine

An tábhacht a bhaineann le do chumas féin a aithint

© 2016 Futa Fata. Tuilleadh eolais agus catalóg iomlán ar fáil ag www.futafata.ie 1

Gabhann Futa Fata buíochas le COGG a thacaigh le 
foilsiú an ábhair thacaíochta seo.



Caibidil 2
Cúpla ceist faoin téacs:

1.  Cén fáth ar mhothaigh Húcalla go raibh an domhan ag éirí níos lú?

2.  Céard is brí leis na focail sa teanga Dakota ‘Mitakuyé oyasin’?

3.  Cén fáth ar shiúil Tablóka go mall?

Le plé sa rang:

Léigí an méid atá le rá ag Tablóka lena mhac Húcalla le chéile, an píosa a thosaíonn leis an abairt ‘Féach ar 
an spéir, a mhic,’ anuas go deireadh leathanach 15. Céard atá i gceist ag Tablóka, dar leis an rang? Cad a 
cheapann an rang den saghas creidimh seo atá ag athair Húcalla? An bhfuil ciall leis? An seafóid atá ann? 
Tugaigí fáth leis an bhfreagra a thugann sibh.

Smaoineamh don Rang Ealaíne:

Sa rang ealaíne, déanaigí dearadh ar an éadach a chaithfeadh fear agus bean óg ón treibh Dakota ar lá a 
bpósta. Úsáidigí bhur samhlaíocht sa chás seo – ní gá dearadh traidisiúnta a dhéanamh.
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Caibidil 1
Cúpla ceist faoin téacs:

1.  Cén obair a bhíodh le déanamh ag Húcalla nuair a bhí na buachaillí eile amuigh lena mbogha is saighead?

2.  Cé na cailíní a bhíodh ag magadh faoi? 

3.  Cén chomhairle a chuir a athair ar Húcalla?

Le plé sa rang:

1.  Cén rud is mó a chuireann isteach ar Húcalla maidir lena chos, dar leis an rang?
2.  Céard a thugann sibh faoi deara faoi ainmneacha chairde Húcalla? Dá mba threibh Indiach a bhí sa rang,  
 cé na hainmneacha a bheadh oraibh? Smaoinígí ar rudaí sa nádúr a úsáid agus sibh ag cumadh ainmneacha.  
 Déanaigí liosta agus roghnaíodh gach duine ainm a thaitníonn leis nó léi. 

TASC! Roinnigí an rang ina ghrúpaí. Déanaigí taighde ar threibheanna Mheiriceá ar an idirlíon. Roghnaígí 
treibheanna éagsúla – ceann amháin atá lonnaithe i dtuaisceart Cheanada, ceann eile i Stát Dakota i Meiriceá, 
ceann eile i  Stát Arizona agus cinn eile a bhaineann le réigiún eile i Meiriceá Thuaidh. Caithfidh gach grúpa 
píosa cainte a dhéanamh os comhair an  ranga faoin treibh a roghnaíonn sé agus eolas a thabhairt faoin 
éadach a chaitheadh an treibh, an teanga a bhí nó atá fós á labhairt acu, an saghas bia a d’ithidís, an saghas 
tithe nó campaí a bhí acu agus aon eolas eile suimiúil eile atá ar fáil faoin treibh.
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Caibidil 4

Cúpla ceist faoin téacs:

1.  Cad a thug Húcalla faoi deara faoin obair a bhí ar siúl ag na béabhair ar fad?

2.  An rud a thug Húcalla faoi deara faoi na béabhair ar chuir sé áthas ar nó brón? Cén fáth?

3.  Cén fáth ar chaith Húcalla é féin i gclábar na habhann?

Tasc Taighde:

Bain úsáid as an idirlíon nó as ciclipéad chun roinnt fíricí a fhoghlaim faoin mbéabhar. Tarraing pictiúr de 
bhéabhar i do chóipleabhar agus scríobh cúpla abairt ar na tréithe atá aige. 

Smaoineamh don rang corpoideachais:

Ligigí oraibh gur treibh Indiach sibh arís. Cumaigí damhsa cogaidh a dhéanfadh an treibh NÓ damhsa le 
tús an Earraigh a cheiliúradh NÓ damhsa le haghaidh oíche lánghealaí. (Más maith libh, péinteálaigí bhur 
n-éadan agus déanaigí feisteas le caitheamh do na damhsaí éagsúla.)

Caibidil 3
Cúpla ceist faoin téacs:

1.  Nuair a d’éalaíodh Húcalla amach ón gcampa, bhíodh sé ag cuardach áit éigin a bhí deas ciúin. Cé na  
 fuaimeanna a bhí ag cur isteach air thart ar an gcampa?
2.  Déan liosta de na cairde a bhí ag Húcalla agus é imithe i bhfad ón gcampa.
3.  Cén fáth a raibh máthair Húcalla míshásta faoina mac a bheith imithe ón gcampa? Céard a bhí le rá ag  
 Tablóka faoin scéal?

Le plé sa rang:

Sula léann an rang an chuid eile den scéal, déanaigí plé ar an méid atá ar eolas agaibh go dtí seo faoin scéal. 
Céard a tharlóidh do Húcalla idir é seo agus deireadh an leabhair? An dtiocfaidh biseach ar a chos? Mura 
dtiocfaidh, céard eile a d’fhéadfadh tarlú dó?

Smaoineamh don Scríbhneoireacht Chruthaitheach:

Samhlaigh gur tusa Húcalla. Scríobh cur síos ar lá a chaith tú i bhfad ón gcampa, ón nóiméad a dhúisigh tú 
ar maidin go dtí gur thit tú i do chodladh. Smaoinigh cén séasúr atá ann agus úsáid na rudaí atá le feiceáil 
agat a bhaineann leis an séasúr sin. Bain úsáid as do chuid céadfaí ar fad (chuala mé, mhothaigh mé, bhlais 
mé, chonaic mé, bholaigh mé).



Caibidil 6
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Cúpla ceist faoin téacs:

1.  Cén chéad chleas a bhí ag Húcalla chun an capall a chur ar a shuaimhneas, cleas nár thaispeáin duine  
 ar bith dó riamh?
2.  Cén fáth ar luigh sé ar an bhféar agus a dhá shúil a dhúnadh?
3.  Cén fáth ar dhúirt Tablóka go mbeadh an treibh ag damhsa arís? Cén sórt damhsa a bheadh i gceist?

Le plé sa rang:

‘Tá scríbhneoireacht álainn sa chaibidil dheireanach seo den scéal.’ An aontaíonn an rang leis an tuairim 
sin? Cé na habairtí sa chaibidil atá go hálainn? Cé na habairtí a thaispeánann an gaol speisialta a bhí ag 
Húcalla leis na hainmhithe? Cad atá i gceist ag an údar leis an abairt seo, dar libh: ‘Bhí buillí croí an chapaill 
níos láidre ná buillí na ndrumaí.’

Samhlaigh go bhfuil deich mbliana eile caite. Conas atá ag éirí le Húcalla ag an gcampa anois? An bhfuil 
post aige? An bhfuil bean aige? 

TASC! Féachaigí ar fad arís anois ar an gcur síos a scríobh sibh ar an mbrionglóid a bhí ag Húcalla i gcaibidil 
a cúig. Cé mhéad duine a raibh an ceart acu faoin mbrionglóid? Cé na tuairimí eile a bhí ag daoine? Sa rang 
ealaíne, déanaigí pictiúr de Húcalla, deich mbliana níos faide ar aghaidh ina shaol. 

Caibidil 5
Cúpla ceist faoin téacs:

1.  Cén fáth nach raibh Húcalla sásta Sliogán-an-Turtair a fheiceáil in aice na habhann?
2.  Cén cineál cailín í Sliogán-an-Turtair? An raibh sí ag iarraidh bheith go deas le Húcalla nó an ag iarraidh  
 bheith ag spochadh as a bhí sí? Cén fáth a gceapann tú é sin?
3.  Cén difríocht a bhí ann idir Húcalla sa bhrionglóid agus an bealach a bhí leis agus é ina dhúiseacht?

TASC! Brionglóid an-spéisiúil a bhí ag Húcalla. Tabhair buille faoi thuairim maidir leis an mbrí a bhí léi agus 
scríobh síos ar phíosa páipéir é. Cuir d’ainm air agus tabhair don mhúinteoir é le coinneáil.




