
Nuair a tháinig na Normannaigh i 1171, bhí caisleán uathu 

chun Éire a rialú agus chun go mbeadh áit acu chun seoda a 

choimeád. I 1204, thosnaíodar ag tógáil Caisleán BhÁC.

Seo é Túr na dTaifead, an t-aon 
túr atá fós ina sheasamh ón 
seanstruchtúr meánaoiseach

Bhunaigh na Lochlannaigh Baile Átha Cliath 200 bliain roimh theacht na 

Normannach. Phioc na Lochlannaigh an láthair mar go raibh sé idir an Life 

agus an Poitéal agus mar go bhféadfaidís seoladh timpeall tuaisceart na 

hEorpa ón áit seo

D’ainmníodar an 
baile nua Dubh Linn, 
tar éis na linne 
doimhne dorcha a bhí 
ann.

Déanta do Chaisleán BhÁC ag Stephanie Kennedy

Aibreán 2020 



Tá an caisleán athruithe ana-mhór leis na blianta 

Cuireadh seomraí nua leis agus leagadh páirteanna eile

Seo mar a bhí an caisleán ó 

1230 go 1683.

I 1684, bhí tine ollmhór sa 

chaisleán. Tógadh arís é agus i 

1728, seo an cuma a bhí air. 

Seo mar atá seo inniú.

Tógadh Caisleán Bhaile Átha Cliath chun áit a chur ar fáil don rialtas. Coimeádadh seoda 

ann. Áit cónaithe ab ea é do shaighdiúirí, riarthóirí agus don leasrí.*

*Ba iad na leasríthe a bhí i gceannas in Éirinn ar son na corónach i Sasana ó 1171 go dtí 1922



Déan machnamh ar do 

chaisleán

peil

léamh

preab

caint

stáidéar scipeáil

snámhspraoi

pianó

Cad iad na gníomhaíochtaí a theastaíonn uait 

déanamh ann?

tarraing

codladhcluichí

Ná déan dearmad, níl aon rialacha. Is féidir leis na seomraí a bheith ard, na 

fuinneoga a bheith triantánach agus do thrampailín a bheith taobh istigh!



Páipéar Bán

Páipéar Daite

Téip 

Chumhdaigh/Seilitéip
Marcóirí agus Pinn Dhaite

Bata Gliú

Siosúr

Peann Luaidhe agus 

Scriosán

Liosta na hÁbhair

Samhlaíocht



1. Sceitseáil imlíne an chaisleáin

Seo mo chaisleán. Cén cuma atá ar do cheann?

3. Is féidir na hurláir a oscailt amach 

sna seomraí seo. Déan gach 

leibhéal agus greamaigh le téip iad

2. Pleanáil láthair na seomraí

Draw

Seo Linn

Bíonn tollán 

rúnda áisiúil!



Seo cúpla smaoineamh chun cabhrú leat.

Bain sult as!




