An tÁdh
Pádraic Ó Conaire

Achoimre bunúsach








Lá amháin bhí triúr
buchaill cois farraige ag
iarraidh obair a
sheachaint.
Bhí siad i bhfolach ar an
trá.
Bhí fonn seoltóireachta
orthu ach bhí trioblóid
acu an uair deireanach.
Ba mhaith leo dul go
Garumna go dtí an
margadh muc.







Shocraigh Pádraig ar
phlean chun dul i mbád
Tom Bhig, i bhfolach sna
málaí cosúil le muc.
Ach bheadh ar duine
amháin fanacht siar chun
a rá le Tom faoi na muca
breise.
Tharraing na leaids
tráthníní, fuair Pádraig an
ceann is faide, chaill sé
an chrannchur agus
d’fhan sé siar.





Cheangail sé Micilín
agus Séamus sna
málaí agus nuair a
tháinig Tom, labhair
sé leis.
Ach bhí táilliúirí le
Tom agus ní raibh
fonn cainte air.







D’imigh Pádraig agus
d’fhan sé ag féachaint ar
an mbád gur d’imigh sé
as radharc.
Thit sé ina chodladh ag
smaoineamh ar a chairde
agus an spraoi a bheadh
acu ar an mórthír ag an
marcadh muc.
Nuair a dhúisigh sé
d’imigh sé abhaile.







Ansin a chuala sé faoin tubaiste.
Chuaigh an bád go tonn poll agus bádh gach duine ar
bord ach muc amháin.
Bhí Pádraig bocht croíbhriste i ndiaidh a chairde.
Tá tráthnín an áidh aige fós.

Achoimre






Bhí Pádraic, Séamas agus Micilín i bhfolach. Ní
raibh fonn oibre orthu. Ba mhaith le Pádraig dul
ag seoltóireacht. Ach fuair siad lascadh nuair a
thóg siad bád Mharcais Bhig gan cead.
Níor mhaith le Séamas agus Micilín dul mar bhí
siad fós i bpian ón lascadh eile. Bhí plean ag
Pádraic dul i mbád Tom Beag i ngan fhios dó.
Bhí plean ag Pádraic dul chuig an margadh muc i
mbád Tom, i bhfolach sna málaí muice. Ach bhí
ar duine amháin fanacht chun a rá le Tom go
raibh muca sa bhreis ann.







Chuir siad an jab sin ar chrannaibh le trí
tráithnín. ‘An té a tharraingeoidh an ceann is
faide caithfidh sé fanacht’. Bhí ar Pádraic
fanacht. Cheap sé nach raibh an tádh leis.
Cheangail sé na leaids isteach sna málaí agus
bhí brón an domhain air.
Tháinig Tom ansin le cúigear táilliúir a bhí leath
ar meisce. Thosaigh siad ag canadh. Rinne
Pádraig iarracht dul ar bord ach bhí fearg ar
Tom. D’imigh Pádraic go tapa. D’fhan se ag
féachaint ar an mbád ag caoineadh go dtí gur
thit sé a chodladh. Dhúisigh sé fluich fuar.







Nuair a dhúisigh sé bhí sé ag stealladh. Ar
an mbealach abhaile bhuail sé le tuistí
Micilín, bhí siad buartha. Níor maith leis
teitheadh ar na leaids ach d’inis Pádraic an
scéal dóibh ar dheireadh agus chuaigh sé
abhaile. Bhí an beirt fíor-bhrónach.
Nuair a d’inis sé a scéal sa bhaile bhí gach
duine croí bhriste. Fuair sé amach gur
bhádh gach duine ar an mbád.
Bhí an tádh leis an lá sin agus tá Tráithnín
an Áidh fós aige.










Pádraic
Seamas (Antaine)
Micilín (Liam)
Tom Beag (an bád)
Na Táilliúirí
Na muca
Na tuismitheoirí





Is iomaí téama atá sa scéal seo An tÁdh le
Pádraic Ó Conaire, bás, ádh, cairdeas, timpiste,
óige agus tragóid ina measc.
I mo thuairim is é Ádh an ceann/téama is láidre.
Tharla tubaiste ag deireadh an scéil nuair a
bhádh gach duine ar bord an bháid. Ach bhí an
t-ádh dearg ar Pádraic. Ní raibh sé sa bhád.
Cheap sé go raibh an t-ádh ar a chairde Micilín
agus Séamas. Bhuaigh siad an chrannchur chun
dul ar an mbád. Ach ar dheireadh, fuair siad
bás agus bhí an t-ádh ceart ar Pádraic! Bhí a
chairde marbh ach bhí sé fós beo!!!





Is iad brón, spraoi, díomá, uaigneas, agus trua
na mothúcháín is láidre sa scéal dár liom.
Brón/ Díomá – nuair a bhfuair na daoine sa bhád
bás.






Uaigneas – nuair a d’imigh a chairde ar an
mbád.




Nuair tharraing Pádraic an tráthnín fada.
Nuair nach raibh sé ábalta dul sa bhád.
Nuair a bhfuair na tuistí amach go raibh a mic marbh.

Nuair a bhfuair a chairde bás.

Trua – bhí trua ag an léitheoir do Pádraic mar
chaill sé a chairde, do na tuistí mar chaill siad a






Cad é an téama?
Cad iad na mothúcháin?
Cén saghas duine ba é an
príomhcharachtair?






Léigh mé an scéal An tÁdh le Pádraic Ó Conaire
Is é brón an mothúchán is láidre sa scéal seo i
mo thuairim. Ag an tús bhí áthas ar na
buachaillí ar an trá ach tá codarsnacht ag an
deireadh mar bhí Pádraic an-bhrónach. Chuir an
codarsnacht sin béim ar an mbrón.
Chaill Pádraic a chairde ar fad nuair a bhádh
gach duine ar bhád Tom Beag. Timpiste a bhí
ann ach bhí Pádraic an-bhrónach faoi.





Chomh maith le sin tharla eachtra brónach
eile. Nuair a bhí siad ag tarraingt na tráthníní
fuair Pádraic an ceann is faide agus ní raibh
sé ábalta dul ar bord. Bhí brón an domhain
air, fágtha ina aonar gan a chairde.
Pádraic bocht, ag tús an scéal bhí áthas an
domhain air ach ag an deireadh bhí sé anbhrónach, gan a chairde. Mar sin is léir gurb
é brón an mothúchán is láidre sa scéal seo,
dar liom.

Carachtair


Duine….glic agus cliste, dílis, cairdiúil.

Buncheisteanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cad is ainm do na triúr
príomhcharachtair?
Cé a scríobh an scéal?
Cá bhfuil sé suite?
Cad a bhí ar siúl ag na leaids
ag tús an scéil?
Cad ba mhaith leo déanamh?
Conas a réitigh siad an fadhb?
Cé leis an mbád?
Cad a bhí ar an mbád?
Cé a tháinig go dtí an bád?
Cén buachaill a d’fhan sa
bhaile an lá sin?

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Cad a rinne an buachaill sin?
Cad a tharla ar a bhealach
abhaile?
Cad a d’inis sé do thuistí Micilín?
Cad a bhfuair sé amach nuair a
d’fhill sé abhaile?
Conas a mhothaigh sé nuair a
chuala sé an nuacht?
Cad atá fós aige?
Ar thaitin an scéal seo leat?*
(Níor/Thaitin sé liom mar…)
Cad a mhothaigh tú nuair a léigh
tú é?
Cé hé an carachtair is fearr leat?
Cén sórt duine é?
An gceapann tú go raibh an t-ádh
leis?

