Treoir chun Scáth Báistí a
Bhaint as a Chéile
Athchóiriú Scáthanna Báistí mar fhreagra ar Covid-19
Treoir le Jeni Roddy

Faoin Treoir Seo
Bain do scáth báistí briste as a chéile
leis an méid is lú damáiste.
Lean ár dtreoracha eile chun úsáid a
bhaint as na páirteanna éagsúla.

Leibhéal Scil: Éasca

Umbrella Orphanage
Tugann an Umbrella Orphanage saol nua mar
shaothair ealaíne úsáideacha do scáthanna báistí briste.
Is togra leis an ealaíontóir Jeni Roddy é seo ,
coimisiúnaithe ag Ríonach Ní Néill do Hope it Rains | Soineann nó Doineann,
togra do Ghaillimh 2020, Príomhchathair Cultúir na hEorpa
a bhfuil sé mar aidhm aige an drochaimsir a chur chun leasa an phobail.
Seo mar a bhain Jeni úsáid as na scáthanna báistí mar fhreagra ar ghéarchéim an Covid-19.
Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe astu.
www.hopeitrains.ie | www.jeniroddy.com
Treoracha Gaeilge & Béarla ar fáil | guides available in Irish & English

Céard a theastóidh uait?
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Scáth báistí briste
Teanchair (le srón bhiorach má bhíonn ceann mar sin agat)
Scriúire le cloigeann gan chuar
Stróiceadóir (chun greimeanna a phiocadh as a chéile)
Siosúr bróidnéireachta (úsáideach ach níl siad riachtanach)

CÉIMEANNA

CÉIM 2

CÉIM 1
Caipín: Úsáid an scriúire chun an caipín a bhaint ag barr

Forscáth: Tá an forscáth ceangailte le heasnacha an

an scáth báistí. Má tá an caipín i bhfostú, úsáid an

scátha báistí le lúba snáithe nó stáplaí plaisteach. Úsáid

greamaire chun é a tharraingt. Déan iarracht gan

stróiceadóir chun na lúba snáithe a scaoileadh. Úsáid

damáiste a dhéanamh den chaipín nó den t-éadach.

siosúr beag biorach chun na stáplaí plaisteach a
ghearradh.

CÉIM 3

CÉIM 4

Bior: Tá an forscáth ceangailte le barr na heasnacha le

Rufaí: Bain úsáid as an stróiceadóir chun na rufaí faoin

snáithe. Pioc amach an snáithe ón bpoll ag barr na

fhorscáth a bhaint de.

heasnacha. Bain an bior le lámh má tá bior ar na
heasnacha go fóill. Má tá siad i bhfostú úsáid teanchair
chun iad a tharraingt amach.

CÉIM 5

CÉIM 6

Lúb Láimhe: Ag úsáid siosúr beag, gearr as an lúb atá
ceangailte le lámh an scáth fearthainne.

Pioc óna chéile an liopa a úsáidtear chun an scáth
baistí a crapadh.

Do Scáth Báistí Scartha

Scar agus coinnigh na píosaí éagsúla chun úsáid a bhaint astu arís.

