
Conas do 

Armas
féin a dhéanamh, spreagaithe ag 

An Séipéal Ríoga, Caisleán Bhaile Átha Cliath

Déanta ag Stephanie Kennedy do Chaisleán Bhaile Átha Cliath

Aibreán  2020 

Bíonn siombailí agus fíoracha san armas a sheasann do do mhuintir

Smaoinigh ar na tréithe a dhéanann cur síos ar do mhuintir

An bhfuil mana nó nath cainte a thaithníonn leat?

Seo é an armas a chruthaigh Rí 

Shasana, Henry VIII, do Éirinn i 

1541

Cuimhnigh ar na hainmhithe (ná déan dearmad ar do pheataí), 

na foirgnimh, agus na seoda atá tábhachtach duitse



Neamheaglach

Ealaíonta

Cairdiúil

Cróga

Flaithiúil

Misniúil
Cineálta

Láidir

Dearfach

Lán le spraoi

Dílis

Croíúil

Fuinniúil

Conas a déanfá cur síos ort féin?

Críonna



An mana a bhí ag 

Muintir Wodehouse 

ná  ‘Strike Strong’

Féach ar an lámh 

agus an maide ar 

bharr.

Bhí meas ag 

Zetland ar an leon 

(siombail 

Shasana) agus bhí 

sé léirithe ar a 

sciath

*Ba iad na leasríthe na hionadaithe a bhí ag Coróin na Breataine in Éirinn ó 1172-1922

Tá go leor 

siombailí ag 

Spencer ar a 

armas. Tá an 

cuma ar an 

bpíosa seo gur 

féinics atá ann.

Is léir gur thaithin 

muilte gaoithe leis na 

Houghtons, tá sé cinn 

dóibh ar a nArmas 

acu

Seo sampla de chuid do na hArmais a bhí ag na Leasríthe* a d’oibrigh sa Chaisleán



Píosa mór chárta nó páipéar mar 

bhonn an Armais

Markers, criáin nó pinn luaidhe chun a 

bheith ag dathú

Páipéar bán/daite

Bata gliú

Siosúr

Seilitéip

Rialtóir

Ach an rud is tábhachtaí ná

Samhlaíocht 

Seo iad na hábhair a d’úsáid mise:



Roghnaigh ceann agus tarraing é ar an bpíosa páipéir is mó atá agat

Seo dhuit cruthanna bunúsacha chun cabhrú leat



Cuireann crainn cosúil le seo 

dhá cheann i gcuimhne dom

Roghnaigh do shiombailí agus smaointí 

Cuir na píosaí éagsúla anuas 

ar do sciath agus bí á n-iompar 

timpeall go dtí go bhfuil tú 

sásta leis an leagan amach

Tá mo cheann déanta agam!

Tá dhá chat 

againn agus ní 

réitíonn siad!

Tá mo áit 

chónaithe 

ana 

thábachtach 

dom

Seo mo chuid oibre agus é fós idir lámha

Is breá liom leabhair



Seo cúpla smaoineamh chun tú féin a spreagadh









Seo cúpla sceitse de fhoirgnimh tábhachtacha in Éirinn!


