
SÁBHÁILTEACHT  UISCE IN  OILIÚINT UISCE   BUNSCOILE

BAILE, FEIRMEACHA, LINNTE, TRÁNNA, AIBHNEACHA AGUS CANÁLACHA

DO RANG A hAON AGUS A DÓ

Bímis sábháilte thart ar uisce!

TÁ  

PAWS
AR AIS! 



…River an Dobharchú!
Tá sé an-chliste – agus is snámhaí  
iontach é. Sin an chúis gurb é ár  
saineolaí uisce é.

Foghlaimímis 
tuilleadh!

Dia dhaoibh!

An gcuimhin libh Splais an 
Béar agus River an Dobharchú? 
Dúirt siad libh conas fanacht 
sábháilte in uisce agus in 
aice le huisce. Bhuel, anois 
foghlaimeoimid tuilleadh leo!   

Tá neart smaointe iontacha in 
PAWS 2 agus neart spóirt chomh 
maith. Agus cuimhnigh, nuair 
a deir River an Dobharchú rud 
éigin, éist leis – is eisean atá 
an-chliste!

Seo Splais an Béar arís! 
Tá sé mór. Is snámhaí an-mhaith é.  
Ach níl mórán ar eolas aige.  
Ach tá an t-ádh leis, tá cara maith aige…



SÁBHÁILTEACH UISCE SA BHAILESábháilteacht 
(agus spraoi) 
san fholcadán

Is áit fhliuch agus sleamhain 
é an folcadáin. Mar sin nuair 
a bhíonn folcadh agat:  

   Ná seas agus ná bí ag léimneach thart.

 Bíodh DUINE FÁSTA leat i gcónaí.  

 Abair leo an folcadán a fholmhú  
 i do dhiaidh.

 Déan féasóg boilgeog duit féin!

 Seachain na siorcanna san  
 fholcadán (táimid ag magadh!)



SÁBHÁILTEACH UISCE SA BHAILESábháilteacht 
i linn  
lapadaíola

Tá linn fhionnuar go  
deas ar lá te samhraidh.  
Ach cuimhnigh…

  Bíodh duine fásta leat I gCÓNAÍ. 

  Déan mar a deir siad.

  Ná bí gránna le haon duine  
 eile sa linn.

  Féach cé mhéad duine fásta  
 ar féidir leat a fhliuchadh  
 le gunna uisce!



SÁBHÁILTEACH UISCE SA BHAILEAgus, nuair a  
bhíonn tú lasmuigh,  
fan amach... 

Ó DHRAENACHA

Ó BHAIRILLÍ  
UISCE 

Ó AIBHNEACHA

Dá dtitfeá isteach, b’fhéidir nach mbeifeá in ann teacht amach!



SÁBHÁILTEACHT UISCE AR FHEIRMEACHA 

Mar sin seachain poill ar 
féidir leat titim iontu. 

Agus fan amach ó 
chlaiseanna sciodair – 
sin é an áit ina  
gcuireann feirmeoirí  
tuar na n-ainmhithe! 

Tá an boladh bréan, 
dainséarach fiú.

Ní ionad  
súgartha iad  
feirmeacha. 



SÁBHÁILTEACHT UISCE AR FHEIRMEACHA Seo rudaí  
eile nár cheart  
duit súgradh i  
ngiorracht dóibh:

Bairillí móra  
uisce

Locháin agus 
Aibhneacha 

(Spraoiúil do dhobharchúnna  
ach ní do dhaoine!)

Dá dtitfeá isteach, b’fhéidir nach mbeifeá in ann teacht amach!

Áiteanna ina n-ólann ainmhithe



SÁBHÁILTEACHT UISCE AR FHEIRMEACHA Agus:
NÁ SIÚL AR LEAC  
OIGHIR RIAMH!

NÁ SÍN AMACH DO  
RUD ÉIGIN AR LOCHÁN 
NÁ AR ABHAINN!

CUIMHNIGH I gCÓNAÍ AR   

S.A.C. 
SEACHAIN AN CHIUMHAIS



SÁBHÁILTEACHT AG AN LINN SNÁMHA

An féidir 
leat snámh? 

Munar féidir, iarr ar  
do thuismitheoirí  
ligean duit foghlaim.  
Tá sé ríthábhachtach!

Déan mar a deir daoine fásta  agus na gardaí sábhála leat.
Ná rith, ná brúigh agus ná  tabhair sonc – sleamhnóidh tú.

Fan sa cheantar éadomhain.  (An mbraitheann do  
chosa an bun?)

Ná léim isteach. 
Seachain an ceantar domhain.

Ná bí ag béicíl. 
Ná léim ar aon duine san uisce.

Ná brúigh cloigeann duine  eile faoin uisce riamh.

Agus nuair a bhíonn tú 
ag an linn snámha ag 
ranganna snámha nó ag 
spraoi, cuimhnigh:

CUIMHNIGH I gCÓNAÍ AR   

S.A.C. 
SEACHAIN AN CHIUMHAIS



SÁBHÁILTEACHT UISCE AR AN TRÁ

Is breá le 
gach duine 
an trá.

Is féidir caisleáin 
ghainimh a thógáil.  
Is féidir sliogáin a 
bhailiú. Agus is féidir leat 
lapadaíol san fharraige. 

Ach má theastaíonn uait 
éirí fliuch, seo mar a 
fhanann tú sábháilte:

Ciallaíonn bratach DHEARG AGUS BHUÍ go 

bhfuil sé sábháilte dul ag snámh.

Bíodh duine fásta in aice leat i gcónaí.

Déan mar a deir an garda sábhála  

agus daoine fásta leat.

Ná téigh isteach leat féin.

Ná fan san uisce rófhada. 

Fan gar don trá. 

Ná téigh ag snámh má tá  

tú te nó tuirseach. 

Seachain na tonnta –  

is féidir leo thú a leagadh. 

Ná tabhair tocht aeir isteach san  

uisce riamh.

Ná coinnigh duine ar bith riamh  

faoin uisce.

Má tá faitíos ort, DÉAN BÉICÍL AGUS  

CAITH NA GÉAGA THART!



SÁBHÁILTEACHT UISCE AR AN TRÁ

AN BHRÍ ATÁ LE 
BRATACHA TRÁ

Taispeánann bratacha 
trá duit cathain atá sé 
sábháilte dul ag snámh.

BRATACHA DEARGA  
AGUS BUÍ  

Is féidir snámh anseo

BRATACHA DUBHA  
AGUS BÁNA

Is do thonnmharcaigh agus  
clársheoltóirí amháin an t-uisce seo

BRATACHA DEARGA  
NÍ bhíonn sé RIAMH  

SÁBHÁILTE snámh anseo!

GAN BHRATACH
NÁ TÉIGH AG SNÁMH –  

níl aon gharda sábhála thart.

Is Baoi  
Tarrthála  
é seo

Snámhann na  
rudaí seo go léir



SÁBHÁILTEACHT UISCE AR AN TRÁ

CAD A DHÉANANN TÚ  
MÁ THAGANN FAITÍOS ORT 

SEACHAIN NA  
TONNTA LÁIDRE!...

…AGUS COINNIGH  
SÚIL AMACH DO DHAOINE 
EILE ATÁ I dDTRIOBLÓID

Má bhíonn deacrachtaí 
agat san uisce, luigh ar do 

dhroim ar snámh. Más féidir 
leat, croith do lámha agus  

lorg cabhair trí bhéicíL.

Nuair a shníonn na tonnta ar ais isteach san 
fharraige, is féidir leo a bheith an-láidir. Glaoigh 
‘cabhair’ má tá siad dod’ tharraingt go róláidir.

Inis do gharda sábhála nó do dhuine fásta  
má fheiceann tú duine i dtrioblóid.

 Más féidir leat, caith Baoi Tarrthála chucu.

 Muna bhfuil Baoi Tarrthála ar fáil, caith rud  
 ar bith a shnámhann chucu.



Aibhneacha 
agus  

canálacha: 
 

cad é an  
difríocht?

Caithfidh tú 
a bheith an-
chúramach in 
áiteanna ar 
nós aibhneacha, 
canálacha agus 
lochanna.  
Seo iad na 
cúiseanna:

Is féidir lena dtaobhanna a bheith  

an-sleamhain. Uaireanta briseann siad  

agus is féidir leat titim isteach. 

Is féidir le haibhneacha, canálacha agus  

lochanna a bheith an-domhain. 

Is féidir le giolcaigh agus fiailí  
uisce domhain a cheilt. 

Is féidir le haibhneacha sní níos mire i roinnt 

áiteanna. Glaoitear ‘sruthanna’ orthu seo. 

Uaireanta bíonn aibhneacha lán de sheandramhaíl.

Ní éisc amháin a bhíonn ag snámh in aibhneacha 

agus canálacha – déanann francaigh chomh maith!

Baintear carraigeacha as cairéil. Is féidir  

leo líonadh go han-domhain le huisce.  

Is é an nádúr a chruthaíonn 
aibhneacha agus srutháin. Is 

minic a bhíonn siad an-lúbach. 

Rinne daoine an canál a 
thochailt i bhfad ó shin. De 

ghnáth bíonn siad an-díreach. 

SÁBHÁILTEACHT IN AICE LE hAIBHNEACHA, LOCHANNA AGUS CAIRÉIL



Cá  
bhfuil an 
chiumhais?
Is féidir leis a bheith 
deacair ciumhais an 
uisce a fheiceáil.

An féidir leat í  
a fheiceáil anseo? 

Tá áiteanna eile ann a bhíonn 
lán le huisce dainséarach.  

Bí cúramach in aice le cairéil 
agus locháin mhóra.

SÁBHÁILTEACHT IN AICE LE hAIBHNEACHA, LOCHANNA AGUS CAIRÉIL

CUIMHNIGH I gCÓNAÍ AR   

S.A.C. 
SEACHAIN AN CHIUMHAIS


