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Cad atá le foghlaim sa chlár I nGrá Dé faoi Naomh 
Bríd sna ranganna Naíonáin Shóisearacha agus 
Shinsearacha
• Ceiliúraimid Lá Fhéile Bríde ar an gcéad lá 

de mhí Feabhra… ‘anois teacht an 
Earraigh’

• Rugadh Naomh Bríd gar d’Fhochaird i 
gCondae Lú timpeall na bliana AD 454

• Mar páiste, thug sí faoi deara riachtanais 
daoine eile agus chabhraigh sí amach mar 
ab fhearr a d'fhéadfadh sí. Chuimhnigh sí 
ar fhocail Íosa, ‘Gráigh dá chéile mar a 
thug mé grá daoibh.’

• Insítear go leor finscéalta faoi chineáltas 
Naomh Bríd. Sna Naíonáin Shinsearacha 
cloisfear an scéal; mar a roinn Bríd na 
húlla a fuair sí mar bhronntanas le roinnt 
daoine a bhí i ngátar.



Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha ar 
leanúint
• Téann cuairteoirí chuig Tobar Naomh Bríd in 

aice le Fochaird, ait breithe Naomh Bríd. 

• Níos déanaí, thóg sí mainistir  ar chnoc in aice 
le crann darach i gCo Cill Dara. Is áit urnaí 
agus oilithreachta é inniu. 

• Sa bhliain 1807, rinne na Siúracha Brigidine 
comhthionól i gCill Dara. Lean siad slí Naomh 
Bríd. Inniu, tá na Siúracha Brigidine scaipthe 
ar fud an domhain. Leanann siad misean Íosa 
sa slí céanna a rinne  Naomh Bríd le grá mór 
do Dhia agus do na daoine atá i ngátar 

• Rinne Naomh Bríd iarracht i gcónaí cinéaltas 
agus grá a thaispeáint.

• Feictear físeán ar líne sa chlár I nGrá Dé  le 
haghaidh Naíonáin Shinsearacha ar Naomh 
Bríd. Foghlaimeoidh na páistí amhrán gurb
ainm ‘Canaimis amhrán do Bhríd.’



Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha ar 
leanúint
• Is féidir leis na daltaí an phaidir 

seo a rá:

Guímid le chéile:

A Naomh Brid, a Mhuire na 
nGael,

Scar orainn do bhrat;

A Naomh Bríd, a chroí na féile,

Stiúir sinn ar an mbóthar ceart.



Cad atá le foghlaim faoi Naomh Bríd i rang a 
haon agus a dó sa chlár I nGrá Dé.
• Chomh maith leis an méid a d’fhoghlaim na leanaí i ranganna Naíonáin 

Shóisearacha/Sinsearacha, cloisfear anois an scéal faoin gcaoi ar 
tháinig Naomh Bríd chun talamh a fháil ar ar thóg sí a Séipéal agus a 
Mainistir i gCill Dara. Léiríonn sé seo a muinín i nDia agus a 
diongbháilteacht chun Dea-Scéala an tSoiscéil a scaipeadh.

• Léifear agus Pléifear an scéal ‘Tógann Naomh Bríd a hEaglais’

• Glacfaidh leanaí páirt i Seirbhís Urnaí ar líne

• Múinfear: 

Paidir do Naomh Bríd

Naomh Bríd na hÉireann

Cabhraigh linn. Guímid.

Chun cuimhne grá Dé

In ár saol gach lá.

A Bhríd, a Mhuire na nGael

A Bhríd, a Mhuire na nGael,

A Bríd, scaoil tharam do bhrat

Agus coinningh faoi do chúrm mé

Go mbeidh mé sna Flaithis leat.



Cad atá le foghlaim faoi Naomh Bríd i Rang 3 
agus 4 sa chlár I nGrá Dé
• Chomh maith leis an méid a mhúin 

múinteoirí ó Naíonáin Shóisearacha/ 
Shinsearacha, cloisfidh na páistí anois 
go dtugtar ‘Muire na nGael’ (Muire na 
nGael) ar Bhríd

• Foghlaimeoidh na daltaí an phaidir a 
bhaineann le Crois Bhríde agus 
cloisfidh siad an finscéal a bhaineann 
léi

• Bean ardchreidimh a bhí i Naomh Bríd 
agus d’fhreagair sí le Dia i nguí agus i 
ngrá

• Beidh na páistí ag caint faoi Naoimh 
eile agus a saolta chomh maith le 
Naomh Bríd

Paidir a bhaineann le Crois 
Bhríde

Go raibh beannacht Dé agus na 
Tríonóide ar an gcrois seo, agus 
ar an teach ina bhfuil sí ar 
crochadh agus ar gach duine a 
bhreathnaíonn air.



Rang a Trí agus a Ceathair ar leanúint.

• Cloisfear na páistí go ndéantar Lá 
Fhéile Bríde a cheiliúradh ar 1 
Feabhra gach bliain. Ó 2023, ar 
aghaidh ceiliúrfear an lá mar Lá 
Saoire Náisiúnta….

• Cloisfidh na páistí an finscéal faoin 
cheannaire a bhí ag fáil bháis agus 
thug Naomh Bríd cabhair 
spioradálta dó agus leigheas sí é.

• Glacfaidh na páistí páirt i mbun 
gníomhaíochtaí ceardaíochta agus 
leanfaidh siad na treoracha ar 
ghearrthóg físe chun cros Bhríde a 
dhéanamh



Ar leanúint..

• Cloisfidh na páistí an finscéal faoi Naomh Bríd, a 
bhí in ann daoine a leigheas. Inseófar an scéal ar 
conas  mar a leighis Naomh Bríd a beirt 
chompánach.

• Meabhraíonn siad na gnéithe seo a leanas de scéal 
Naomh Bríd:

• Crois Bhríde, Tobar Naomh Bríd, Lasair Bhríde, 
Naomh Bríd an múinteoir, Naomh Bríd an duine a 
bhí bronntanas an leighis aici

• Beidh deis ag na páistí le smaoineamh ar Naomh 
Bríd mar chailín óg, mar iníon, mar mhúinteoir, 
mar ‘leigheasóir’, ina ceannaire, mar dhuine a 
raibh grá aici don timpeallacht, mar bhean 
chreidimh

• Tógfaidh na páistí páirt i Seirbhís Urnaí agus 
canfaidh siad an iomann chuig Naomh Bríd, atá ar 
fáil mar lyric físeán sa leabhar Grow in Love le 
haghaidh Rang a Ceathair



Cad atá le foghlaim faoi Naomh Bríd i Rang a 
Cúig agus a Sé sa chlár I nGrá Dé
• Tar éis machnamh a dhéanamh ar 

shaol agus ar phearsa Naomh Bríd 
ó na Naíonáin Shóisearacha go 
Rang a Ceathair treoraítear na 
daltaí féachaint conas a d’éirigh le 
Naomh Bríd a bheith ina eiseamláir 
do mhná trí na haoiseanna le 
bheith ina gceannairí láidre le 
croíthe trócaireach.

• Fiosraíonn siad saolta ban eile ar 
nós Gladys Aylward, Florence 
Nightingale agus Chiara Luce 
Badano



Rang a Cúig agus a Sé…ar leanúint

• Agus na páistí ag fiosrú mná a 
rinne difríocht, scrúdóidh na 
daltaí  saolta Naomh Bríd, 
Naomh Thérèse de Lisieux, 
Naomh Bernadette, Naomh 
Teresa ó Calcúta.



Rang a Cúig agus a Sé…ar leanúint

• Éistfidh na páistí le Scéal Hannah 
ón Scrioptúr naofa agus roinnt 
línte ó phaidir Hannah, as 
Leabhar Shamúéil.

• Is iad na tagairtí sa Bhíobla ná 
Hannah agus Éilí (1 Samúéil 1:9-
13, 17-19) agus Paidir Hannah (1 
Samúéil 2:1,2).



Rang a Cúig agus a Sé…ar leanúint

• Déanfaidh na páistí athbhreithniú 
ar an amhrán as Béarla ó Grow in 
Love , Rang a Ceathair , 

‘Hymn to Brigid ’
• Tógfaidh siad am le machnamh a 

dhéanamh ar phearsa Naomh Bríd
• Guífidh siad ‘Beannacht Bhríde’

Beannacht Bhríde
Beannaigh Bríd an teach ina bhfuil 
cónaí orainn.
Beannaigh gach taobh dóiteáin, gach 
balla agus doras.
Beannaigh gach croí a bhuaileann 
faoi bhun a dhíon.
Beannaigh gach lámh a toils a 
thabhairt ar a áthas.
Beannaigh gach cos a shiúlann 
tairseacha tríd.
Beannaigh Bríd an teach a thugann 
foscadh dúinn.



Tráth na gCeist

• Cén áit a rugadh Naomh Bríd?
• Cathain a rugadh í?
• Cén contae ina bhfuil Fochaird?
• Ainmnigh tréithe Naomh Bríd
• Ainmnigh na finscéalta a 

bhaineann le Naomh Bríd. Cén 
ceann is fearr leat?

• Cad is finscéal ann?
• Tá ainm eile ag Naomh Bríd freisin. 

Céard é?
• Cuir ceisteanna eile chuig do 

chairde faoin Naomh Bríd.


