
   An Sgeulachd 

Bidh sinn a ’ cleachdadh arc-eòlas gus an làrach againn a lorg agus a sgeulachd innse 
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Carson a bha an 

làrach air a 

chleachdadh? 

 Ciamar a dh ’atharraich an 

làrach thar ùine? 

 

Dè an aois a tha an 

làrach? 

 Cò ris a bha na togalaichean 

coltach? 

 

Cò chleachd an 

làrach? 

 Cò ris a bha e coltach a 

bhith ann? 

 

Dè na rudan a bha iad 

a ’ cleachdadh? 

 Dè na gnìomhan a rinn da-

oine an seo? 

 

Airson an fheadhainn bheaga: 

Feuch ri na ceistean sin a fhreagairt airson an taigh 

agad fhèin! 



Carson a bha seo ann? 

  Dè lorg sinn? 

Dè as urrainn dhuinn ionnsachadh bho na sreathan de dh ’ùir? Cuimhnich gun coimhead air ais tro na seachdainean gus faicinn 

dè a dh ’ionnsaich sinn tron chladhach. 
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Latha 1 

Latha 2 Latha 3 

Dè rinn seo? 

Carson a bha an 

t-àite seo air a 

chleachdadh? 

Ciamar a fhuair 

seo ann? 

Agus seo? 

Carson a bha 

seo ann? 
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Dè lorg sinn? 

Na dìochuimhnich a h-uile innleachd agus ecofact a lorg sinn. Ciamar a tha iad freagarrach? 



Airson an feadhainn bheaga: 

Lorg agus leugh aon de na sgeulachdan as 

fheàrr leat. An urrainn dhut sgeulachd a dhèanamh 

suas mu sheann àite? Feuch ri cleasachd le dèideag-

an. 

Ciamar a bhiodh tu airson sgeulachd na làraich agad innse? Dh ’ fhaodadh 

tu sgeulachd a sgrìobhadh, dealbh a chruthachadh den làrach agad nuair a 

chaidh a chleachdadh, no ath-chruthachadh ann am Minecraft! 

An urrainn dhut aithisg a sgrìobhadh mun 

làrach agad? Dèan cinnteach gu bheil thu a ‘ 

cuir a-steach tòrr fiosrachaidh mu na chaidh a 

lorg. 
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Feuch an cuir thu a-steach 

am mion-fhiosrachadh as 

aithne dhut mar chuideigin 

a ’ cleachdadh a’ phoit 

còcaireachd iarainn no an 

spàin agus na dìochuim-

hnich tughadh fraoich air a ’ 

mhullach! 
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Bòrd-sgeulachd 

Bòrd-sgeulachd 

glan as urrainn dhut 

a chleachdadh gus 

sgeulachd do làrach 

innse 
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Dè bha sinn a ’ smaoineachadh? 

Bha sinn an dòchas gun do chòrd e riut a bhith nad arc-eòlaiche agus gun do dh ’ionnsaich thu cuid de rudan air 

an t-slighe. Tha beagan bheachdan againn mu na lorg sinn agus an làrach againn ach chan eil e a ’ciallachadh gu 

robh na beachdan agad ceàrr. Tha arc-eòlas a ’ toirt a-steach mòran tomhas! 

Tha sinn den bheachd gu robh an togalach seo na airidh mar àite airson fuireach 

as t-samhradh airson a a ’coimhead às dèidh a’ chruidh. Chaidh peann beag a 

thogail air an taobh gus laogh a chumail a-steach gus am faigheadh iad bainne 

dha màthair. 

Tha nithean mar a ’chrèadhadaireachd agus a’ ghlainne a ’sealltainn gun robh na daoine an 

seo a’ cleachdadh na h-aon rudan a bha aig daoine air feadh Bhreatainn aig an àm.  

Is dòcha gun deach an spàin adharc a dhèanamh le daoine a bha a ’ siubhal agus tha e coltach 

gu robh deagh charaidean luchd-siubhail aig na daoine a bha a’ cleachdadh an airidh. 

Nuair a bha an togalach againn ga chleachdadh is dòcha gu robh mullach tughaidh fraoich air. Bhiodh daoine air 

còcaireachd, ithe agus cadal ann agus bha tiùr sgudail dìreach taobh a-muigh an dorais. Ged nach robh na daoine 

beairteach, bhiodh iad ag ithe feòil uaireannan. Tha e coltach gun deach an togalach seo a losgadh ach chan eil 

fios againn carson. Chaidh a chleachdadh an uairsin mar pheann airson caoraich às deidh don mhòr-chuid de dha-

oine a bhith air am fuadach às an sgìre. 


