
 Заняття в класі для 
новоприбулих студентів 

  Gníomhaíochtaí  
ranga do  

dhaltaí nua  

Le Fiona Forman M. Sc.

Athbhreithniú le Marie Delaney 
Síciteiripeoir Oideachais – (trauma-ed.com)

Aistriúchán go hÚcráinis le Ruslana Kot

Ім’я/Ainm: _______________________________________

LEARNING RESOURCES

OUTSIDE
the BOX

Ласкаво просимо до Ірланді
ї

Fáilte go hÉirinn

*N.B. Múinteoirí:  
Déanaigí tagairt do nótaí an mhúinteora sula 

n-úsáidfidh sibh an leabhrán seo le daltaí.



 Заняття в класі для 
новоприбулих студентів 

Gníomhaíochtaí  
ranga do  

dhaltaí nua  

Ласкаво просимо до Ірланді
ї

Fáilte go hÉirinn

Eolas faoin Údar:

Is iarmhúinteoir bunscoile agus múinteoir RSO í Fiona Forman le breis agus 
30 bliain de thaithí teagaisc. Tá M. Eolaíochta sa tSíceolaíocht Dhearfach  
Fheidhmeach aici, céim a bhaineann le heolaíocht na folláine. Is í Fiona comhúdar  
Fí na Folláine agus údar Welcome to Well-Being.

Athbhreithniú le Marie Delaney - Síciteiripeoir Oideachais:

Is múinteoir, síciteiripeoir oideachais, oiliúnóir agus scríbhneoir í Marie, le taithí fairsing 
ar a bheith ag obair i scoileanna le scoláirí a ndeachaigh tráma i bhfeidhm orthu. Is 
comhbhunaitheoir í de Trauma Responsive Education (www.trauma-ed.com). Is é 
Attachment for Teachers (Worth Publishing) an foilseachán is déanaí dá cuid. 
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+

Добрий
cineálta

Веселий

Сміливий
cróga

Справедливий
cothrom

Кориснийcabhrach

Працьовитийdícheallach

Спокійний

Люблячий

Енергійнийfuinniúil

Дружелюбний
cairdiúil

greannmhar grámhar

suaimhneach

Все Про Мене!  Eolas Fúm!

Намалюй себе на картинці і з’єднай її з’єднай її зі словами, які тебе описують. 
Tarraing pictiúr díot féin agus meaitseáil é leis na focail a dhéanann cur síos ort.  
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Мої улюблені!   
Na rudaí is fearr liom!

Намалюй деякі свої улюблені речі в зірочках нижче.
Tarraing cuid de na rudaí is fearr leat sna réaltaí thíos.

Мої улюблені шкільні предмети

Na hábhair is fearr liom

Моя улюблена їжа

Na bianna is fearr liom

Мої улюблені хобі

Na caithimh aimsire is fearr liom
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Мої улюблені!   
Na rudaí is fearr liom.

Мої улюблені фільми

Na scannáin is fearr liom

Мої улюблені ігри
Na cluichí is fearr liom

Намалюй деякі свої улюблені речі в зірочках нижче.
Tarraing cuid de na rudaí is fearr leat sna réaltaí thíos. 
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Ірландія  
Éire

Намалюй на стікерах три свої улюблені об’єкти, 
пов’язані з Ірландією.
Tarraing 3 rud gur maith leat faoi Éirinn  
ar na nótaí.

Caisleán an Bharraigh

Cathair na Mart

Cill Chaoí

Ros Láir

Corcaigh 

Beanntraí

Cill Áirne

Trá Lí

Inis Díomáin

Luimneach
Ros Cré

Port Láirge

Cill Chainnigh

Cill Mhantáin

Dún Dealgan

Baile 
Átha Cliath

Ceatharlach

Tulach Mhór

Béal Feirste

Beannchar

An Longfort

Gaillimh
An Clochán

Béal an Átha
Sligeach

Leifear

Doire
Leitir 

Ceanainn

Éire

Tuaisceart 
Éireann

An tInbhear Mór

Muineachán

Ірландією  
Éire
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Всі почуття є нормальними, навіть складні. 
Tá gach mothúchán ceart go leor, fiú na mothúcháin dheacra.

Всі почуття є нормальними
Tá gach mothúchán ceart go leor 

Страх  
eagla

Хвилювання 
buairt

Горе 
dólás

 Сум 
brón

Тривожність 
imní

Нудьга 
leadrán

 Злість
fearg

Самотність 
uaigneas

Розгубленість 
mearbhall

Відчай 
frustrachas

Розчарування  
díomá

Біль 
gortú
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Корисно час від часу виражати наші почуття. Як ти любиш виражати себе? 

Вираження Наших Почуттів


Називання 

почуттів

 Розповідь про них дорослому, якому довіряємо 

Ми можемо виражати 
наші почуття через….

 
Фізичну активність 

Які ще є способи? ____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

Виписування 

наших почуттів 

  

Малювання 

наших почуттів



8

Заняття в класі для новоприбулих студентів / Gníomhaíochtaí ranga do dhaltaí nua
© 2022 Outside The Box Learning Resources

Uaireanta is maith ár mothúcháin a chur in iúl.  
Conas is maith leat do mhothúcháin féin a chur in iúl?

Mothúcháin a chur in iúl


an 

mothúchán  

a ainmniú

 labhairt le duine fásta iontaofa

Chun ár gcuid 
mothúchán a chur in 
iúl, is féidir linn...

 gníomhaíocht fisiciúil a dhéanamh

Cad iad na bealaí eile?____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
 ár 

mothúcháin  

a scríobh síos

 ár 
mothúcháin a 

tharraingt
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Спокійне Розмальовування     
Dathúchán suaimhneach
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Почуття Гордості 
A bheith bródúil

Намалюй період, коли ти дійсно пишався/пишалася собою.
Tarraing am nuair a bhí tú an-bhródúil asat féin.

Що допомагає тобі пишатися собою?
Cad a chuidíonn leat a bheith bródúil?
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Почуття Спокою   
A bheith suaimhneach 

Інколи ми любимо почуватися спокійними, особливо під час стресу чи хвилювання.  
Ми можемо зупинитися, вдихнути глибоко і помітити 3 речі, які бачимо прямо зараз;  

2 речі, до яких можемо доторкнутися прямо зараз і 1 річ, яку можемо почути прямо зараз.  
Спробуй це зараз! 

Uaireanta is maith linn a bheith suaimhneach, go háirithe nuair a bhíonn strus agus imní 
orainn. Is féidir linn stopadh, anáil dhomhain a ghlacadh, agus ansin a thabhairt faoi deara -  

3 rud a fheicimid díreach anois, 2 rud is féidir linn teagmháil a dhéanamh leo anois,  
agus 1 rud is féidir linn a chloisteáil. Bain triail as anois! 

Намалюй те, що тобі подобається 
робити для заспокоєння себе.

Tarraing roinnt rudaí eile is maith 
leat a dhéanamh chun cuidiú leat a 

bheith suaimhneach. 
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Спільне та відмінне    
Mar an gcéanna agus difriúil

Намалюй спільне та відмінне між Ірландією та Україною.
Tarraing roinnt bealaí ina bhfuil Éire agus an Úcráin mar an gcéanna agus difriúil le chéile.

Україною  
An Úcráin

Спільне  
Mar an 
gcéanna

Ірландією  
Éire
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3 Хороші Речі    
3 rud maith

Намалюй три об’єкти, якими ти дійсно насолоджувався/насолоджувалася  нещодавно.
Tarraing 3 rud beag, maith ar bhain tú sult astu le déanaí.
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Спокійне Розмальовування     
Dathúchán suaimhneach
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Спокійне Розмальовування     
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Спокійне Розмальовування     
Dathúchán suaimhneach





Ця книжечка створена для вчителів щоб допомогти  
новоприбулим діткам почуватися у безпеці, спокійно та надійно,  

а також дати можливість їм проявити себе. 

Батьки/опікуни/піклувальники можуть обговорювати завдання 
з дітками, допомагаючи їм виражати свої думки та відчуття.

Dearadh an leabhrán seo chun tacú le múinteoirí chun cuidiú le 
paistí atá díreach tar éis teacht ón Úcráin le go mothóidís sábháilte, 

suaimhneach, dóchasach agus nasctha, chomh maith le  
deiseanna a thabhairt dóibh iad féin a chur in iúl.

Seans gur mhaith le Tuismitheoirí/Caomhnóirí/Cúramóirí  
na gníomhachtaí a phlé lena bpáistí chun deiseanna  

sa bhreis a thabhairt dóibh a gcuid smaointe  
agus mothúchán a chur in iúl. 
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