
Is féidir do riachtanas 
gníomhaíochta 
laethúil - 60 nóiméad 
do leanaí  agus 30 
nóiméad do dhaoine 
fásta - a chomhlíonadh 
trí dhúshlán an Lae 
Náisiúnta ‘Bí Gníomhach’ 
a dhéanamh.

Lá Náisiúnta 

‘Bí Gníomhach’

Tá Líonra na gComhpháirtíochtaí 
Áitiúla Spóirt de chuid Spórt Éireann 
ag obair go díograiseach chun muintir 
na hÉireann a spreagadh le bheith 
gníomhach go fisiciúil agus páirt a 
ghlacadh i spórt, agus chun an deis 
a thabhairt do gach duine sa phobal 
a bheith rannpháirteach. D’ainneoin 
Phaindéim COVID-19, leanann 
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 
de thionscnaimh náisiúnta agus 
tacaíocht a chur ar fáil chun cabhrú 
le daoine coinneáil gníomhach.

Tá sé éasca a bheith rannpháirteach, 
níl ort ach na 4 chéim seo a leanas

a leanúint:

Is féidir na gníomhaíochtaí go léir sa phacáiste 
seo: 
• A chur in oiriúint do dhaoine de gach aois agus 

cumas
• A chruthú le hearraí tí
• A dhéanamh laistigh nó lasmuigh
• A dhéanamh leat féin nó i bhfoirne
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2

3

4

Roghnaigh cathain a dhéanfaidh 
tú na gníomhaíochtaí agus cén áit 
a ndéanfaidh tú iad

Cruinnigh an teaghlach le 
chéile agus roghnaigh na 
gníomhaíochtaí a dhéanfaidh sibh

Socraigh na gníomhaíochtaí 
agus bain taitneamh astu

Comhroinn do chuid grianghraf/
físeán ar na meáin shóisialta agus 
cuir clib @SportIreland, clib do 
Chomhpháirtíochta Áitiúla Spóirt 
agus #NationalBeActiveDay leo

60
MINUTES

30
MINUTES

60
NÓIMÉAD 

30
NÓIMÉAD 

Téigh i dteagmháil le do Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt chun moltaí a fháil faoin ngníomhaíocht 
a oiriúnú, a éagsúlú nó chun tuilleadh smaointí a fháil.

Beidh comórtas á reáchtáil ag Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt dóibh siúd a ghlacann páirt sa Lá 
Náisiúnta ‘Bí Gníomhach’. Féach ar leathanaigh meáin shóisialta do Chomhpháirtíochta Áitiúla 
Spóirt chun tuilleadh .



Lá Náisiúnta ‘Bí Gníomhach’

Beir agus Buail do Bhosa

Dúshlán Cothromaithe

Cad atá ag teastáil?
• 1 round object (ball, rolled up socks, etc.)

Cad ba cheart dom a dhéanamh?
• Caith an rud cruinn suas san aer agus buail do bhosa sula mbeireann tú greim 
 air arís
• Caithfidh an rud cruinn dul os do chionn
• Déan iarracht do bhosa a bhuaileadh an méid uaireanta is féidir fad is atá an 
 liathróid san aer
• Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh agus tú i do sheasamh, nó i do shuí  
 más mian leat é a dhéanamh níos deacra

Níos éasca: Úsáid dhá lámh chun greim a bhreith air
 
Níos deacra: Úsáid lámh amháin chun greim a bhreith air nó úsáid liathróid níos lú

Cad atá ag teastáil?
• Liathróid nó leabhar

Cad ba cheart dom a dhéanamh?
• Coinnigh an liathróid nó leabhar cothrom ar do lámh nó 

ar do cheann fad is atá tú i do sheasamh nó ag siúl
• Tomhas cén fhad is féidir leat an leabhar nó liathróid a 

choinneáil cothrom gan ligean dó titim

Níos éasca: Coinnigh an rud cothrom agus tú i do 
shuí

Níos deacra: Coinnigh an rud cothrom ar do dhroim 
nó ar do lámh agus planc á dhéanamh agat

Cuimhnigh gur  
cheart cabhrú leo 

siúd a d’fhéadfadh 
cabhair bhreise a 
bheith ag teastáil 

uathu.

Caitheamh le Sprioc

Cad atá ag teastáil?
• Rud éigin le caitheamh (Liathróid, rolla stocaí, seanbhróga, srl)
• Líne tosaithe
• 3 sprioc atá achair dhifriúla ón líne tosaithe

Cad ba cheart dom a dhéanamh?
• Caitheann gach imreoir an rud ón líne tosaithe
• Caithfidh tú iarracht a dhéanamh an sprioc a aimsiú leis an 
 rud nó an rud a chaitheamh isteach sa sprioc (bain triail as 
 buidéil a leagan nó stocaí a chaitheamh isteach i bpota)
• Faigheann gach imreoir 3 sheal

Níos éasca: Cuir na spriocanna níos cóngaraí don líne tosaithe

Níos deacra: Bain triail as teicnící caite éagsúla (lámh in 
íochtar, os cionn láimhe, i do shuí, nó le púicín ort)



Lá Náisiúnta ‘Bí Gníomhach’

Liathróid a Chur Anonn is Anall 

Cad atá ag teastáil?
• Líne Tosaithe
• Socraigh 4 mharcóir. Ba cheart iad a shocrú 4 choiscéim óna chéile. D’fhéadfá 

cóin, stocaí, leabhair – aon rud gur féidir dul anonn is anall tharstu – a úsáid mar 
mharcóirí

• 1 rud cruinn (liathróid, stoca rollta suas, srl), aon rud is féidir a rolladh nó a bhrú 
feadh na talún

Cad ba cheart dom a dhéanamh?
• Cuir an rud cruinn anonn is anall thar na marcóirí chomh tapa agus is féidir leat

Níos éasca: Úsáid do lámh chun an liathróid a bhogadh timpeall na marcóirí

Níos deacra: Úsáid raicéad nó camán chun liathróid a choinneáil cothrom 
agus tú ag dul timpeall ar na marcóirí

Cúrsa Bacainní

Cad atá ag teastáil?
• Do rogha earraí tí éagsúla

Cad ba cheart dom a dhéanamh?
• Socraigh líne tosaithe agus líne chríche
• Socraigh roinnt bacainní le dul timpeall orthu, le léim 

nó dreapadh tharstu, nó chun lámhacán a dhéanamh 
fúthu, srl

• Déan iarracht 5 bhacainn ar a laghad a chuimsiú
• Cé chomh tapa is féidir leat dul tríd an gcúrsa bacainní

Níos éasca: Siúil tríd an gcúrsa

Níos deacra: Cuir tuilleadh bacainní leis

Téigh i 
dteagmháil le do 

Chomhpháirtíocht 
Áitiúil Spóirt chun 

tuilleadh smaointí a 
fháil faoi conas cluichí 

a chur in oiriúint do 
dhaoine áirithe

Ubh agus Spúnóg

Cad atá ag teastáil?
• Spúnóg
• Ubh (nó práta)
• Líne tosaithe agus marcóir chun siúl timpeall air

Cad ba cheart dom a dhéanamh?
• Beir greim ar an spúnóg agus cuir an ubh in airde air
• Siúil ón líne tosaithe, timpeall an mharcóra agus ar ais go dtí an líne 

tosaithe agus iarracht á dhéanamh agat an ubh a choimeád ar an 
spúnóg

• Má chailleann tú an ubh beidh ort tosú arís
• Cé chomh tapa is féidir leat é a dhéanamh gan an ubh a chailleadh?

Níos éasca: Úsáid spúnóg mór thar achar níos giorra

Níos deacra: Déan bealach anonn is anall trí rudaí/bhacainní 
éagsúla

Cuimhnigh 
gur cheart 

cabhrú leo siúd 
a d’fhéadfadh 
cabhair bhreise 

a bheith ag 
teastáil 
uathu.



Lá Náisiúnta ‘Bí Gníomhach’

SEICLIOSTA
Úsáid an tábla chun na gníomhaíochtaí atá déanta agaibh a mharcáil.

Cuir ainm gach imreora isteach ar an mbarr agus ainm gach cluiche ar an taobh clé.

Cuimhnigh gur ar mhaithe le spraoi atá sé seachas bheith iomaíoch.

Ná déan dearmad do chuid grianghraf/físeán a chomhroinnt ar na meáin 
shóisialta agus cuir clib @SportIreland, clib do Chomhpháirtíochta Áitiúla 

Spóirt agus #NationalBeActiveDay leo

AINM:

CLUICHE 1:

CLUICHE 2:

CLUICHE 3:

CLUICHE 4:

CLUICHE 5:

CLUICHE 6:

LÍON CLUICHÍ 
CURTHA I 
GCRÍCH

IMREOIR 1: IMREOIR 2: IMREOIR 3: IMREOIR 5:IMREOIR 4: IMREOIR 6:

Distance
yourself at least
2 metres (6 feet) away 
from other people, 
especially those who 
might be unwell.

Wash
your hands well
and o�en to avoid
contamina�on.

Cover
your mouth and nose 
with a �ssue or sleeve 
when coughing or 
sneezing and discard 
used �ssue safely.

Stop
shaking hands or
hugging when saying 
hello or gree�ng 
other people.

Avoid
touching eyes, nose,
or mouth with
unwashed hands.

Clean
and disinfect 
frequently touched 
objects and surfaces.

Distance
yourself at least
2 metres (6 feet) away 
from other people, 
especially those who 
might be unwell.

Wash
your hands well
and o�en to avoid
contamina�on.

Cover
your mouth and nose 
with a �ssue or sleeve 
when coughing or 
sneezing and discard 
used �ssue safely.

Stop
shaking hands or
hugging when saying 
hello or gree�ng 
other people.

Avoid
touching eyes, nose,
or mouth with
unwashed hands.

Clean
and disinfect 
frequently touched 
objects and surfaces.

Bí cinnte go leanann sibh na treoirlínte ón Rialtas maidir le COVID-19 agus 
páirt á glacadh agaibh i ngníomhaíochtaí lasmuigh.

Is féidir tuilleadh eolais faoi COVID-19 a fháil ar shuíomh gréasáin an Rialtais
www.gov.ie/covid19 agus ar shuíomh gréasáin FSS www.hse.ie/coronavirus

Ná croith lámha 
agus ná tabhair 
barróg dá chéile 
mar bheannú.

Coinnigh 2 mhéadar 
(6 throigh) ar a laghad 
amach ó dhaoine eile, 
go háirithe daoine a 
d’fhéadfadh a bheith 
breoite.

Nigh do lámha 
go maith agus go 
minic chun
éilliú a sheachaint.

Clúdaigh do bhéal 
agus do shrón le 
ciarsúr nó muinchille 
má bhíonn ort casacht 
nó sraoth a ligean 
agus caith an ciarsúr 
uait in áit shábháilte.

Ná cuir do lámha 
ar do shúile, do 
shrón ná do bhéal 
gan iad a ní ar 
dtús.

Déan aon rudaí 
nó dromchlaí a 
láimhseáiltear go 
minic a ghlanadh 
agus a dhífhabhtú 
go minic.

http://www.gov.ie/covid19
http://www.hse.ie/coronavirus

