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Na trí bheár ina luí ag srannfach 'zzz'. Rooster crows. Babaí béar gets up stretches, does his 

exercises. His belly rumbles.  

 

Babaí béar: Tá ocras orm! 

 

He goes over to Daidí Béars bed. 

 

Babaí béar: Éirigh a dhaidí – tá ocras orm, éirigh! Éirigh a dháidí – tá ocras orm, éirigh!  

 

Lifts hands in the air. Goes to Mamaí Béar’s bed. 

    

Babaí béar: Éirigh a mhamaí – tá ocras orm, eírigh! Eirígh a mhamaí – tá ocras orm, 

eírigh! 

 

Raises hands in air. Babí béar thinks of playing a trick. Asks everyone to be quiet – “shhh”. 

Takes colours from mamaí beár’s dresser. Dáidí beár & mamaí beár growl and move in their 

beds. Babaí béar colours mamaí béar & daidí béars face. Then he lifts teddy.  

 

Babaí béar: Tá ocras orainn, Teidí beag. 

 

Goes into living room singing the poem: “Teidí beag buí”. Éiríonn Daidí béar, stretches, does 

his exercises, beats his chest. 

 

Daidí béar: Is mise Daidí béar – goitse a Mhamaí béar – Éirigh. 

 

 

They get up and laugh at each other’s faces. Mamaí béar looks at her dresser & shows it to 

the audience and to Daidí béar. Daidí béar lifts his fist.  

 

Daidí béar: Babaí béar! 

 



Babaí béar jumps in the living room & gets a fright. Then Mamaí béar tákes a tissue from the 

dresser & cleans their faces. Daidí béar puts his arm around her.  

 

Daidí béar: Bhfuil ocras ort a Mhamaí béar. 

 

Mamaí béar:  Tá ocras orm. 

 

The music stárts & they walk into the living room holding hands. Music – múscail suas a 

mhamaí béar. Babaí béar runs up to them.  

 

Babaí béar: Tá brón orm a mhamaí béar, tá brón orm a dhaidí béar. 

 

Dáidí béar: Tá sin ceart go leor. 

 

Music stárts:  Na Trí Bhéar 

 

  Bhí trí bhéar sa chistin lá, 

  Sa chistin lá, 

  Sa chistin lá, 

  Bhi trí bhéar sa chistin lá, 

  Ag ullmhú an bhricfeasta 

 

  Daidí Mamaí ‘s Babaí Béar  

  Is babaí béar  

  Is babaí béar 

  Daidí, Mamaí ‘s Babaí Béar 

  Ag ullmhú an bhricfeasta 

 

  Rinne Daidí leite dheas 

  Leite dheas 

  Leite dheas 

  Rinne Daidí leite dheas 

  Ach bhí sí i bhfad róthe dóibh 

 

  Chuaigh siad amach ag siúl 



  Amach ag siúl 

  Amach ag siúl 

  Chuaigh siad amach ag siúl 

  Ag siúl sa choill le chéile 

 

   

  Bhí Cinnín Óir ag siúl sa choill 

  Ag siúl sa choill 

  Ag siúl sa choill 

  Bhí Cinnín Óir ag siúl sa choill 

  Chonaic sí teach na mbéar ann 

 

Rap, rap, buaileann Cinnín Óir ar dhoras na cistine i dteach na mbéar.  

 

Cinnín Óir:  An bhfuil duine ar bith istigh? 

 

Osclaíonn sí an doras agus siúlann isteach sa chistín. Faigheann sí boladh deas. 

 

Babhla Dhaidí: Mmm. Tá ocras orm. 

 

Babhla Dhaidí: Is mise babhla Dhaidí Béar. 

 

Piocann Cinnín Óir suas spúnóg. 

 

Cinnín Óir:  Tá an brachán seo róthe! 

 

Babhla Mhamaí: Is mise babhla Mhamaí Béar. 

 

Piocann Cinnín Óir suas spúnóg. 

 

Cinnín Óir:  Ó, tá an brachán seo róthe fosta! 

 

Babhla Bhabaí: Is mise babhla Bhabaí Béar. 

 

Piocann Cinnín Óir suas spúnóg. 



 

Cinnín Óir:  Mmm. Tá an brachán seo breá blasta. 

 

Itheann Cinnín Óir an brachán ar fad. 

 

   Bhi leite Dhaidí, 

   ‘s leite Mhamaí 

   I bhfad róthe 

   Níor ith sí í 

   Bhí leite Bhabaí 

   An-bhlasta 

   D’ith sí í 

   Yum, yum, yumai. 

 

Téann Cinnín Óir isteach sa seomra suí. 

 

Cathaoir 1:  Is mise cathaoir Dhaidí Béár. 

 

Cinnín Óir:  Tá an chathaoir seo i bhfad róchrua. 

 

Cathaoir 2:  Is mise cathaoir Mhamaí Béar. 

 

Cinnín Óir:  Tá an chathaoir seo róchrua fosta. 

 

Cathaoir 3:  Is mise cathaoir Bhabaí Béar. 

 

Cinnín Óir:  Ó, tá an chathaoir seo deas compordach. Á, á, á. 

 

Titeann Cinnín Óir ar an urlár agus briseann sí an chathaoir. 

 

   Bhí cathaoir Dhaidí 

   ‘S cathaoir Mhamaí, 

   I bhfad róchrua 

   A dúirt sí 

   Bhí cathaoir Bhabaí 



   Deas compordach 

   Shuigh sí síos 

   Ach bhris sí í 

 

Téann Cinnín Óir isteach sa seomra codlata. 

 

Leaba 1:  Is mise leaba Dhaidí Béar. 

 

Cinnín Óir:  Ó, tá an leaba seo rómhór. 

 

Leaba 2:  Is mise leaba Mhamaí Béar. 

 

Cinnín Óir:  Tá an leaba seo rómhór fosta. 

 

Leaba 3:  Is mise leaba Bhabaí Béar. 

 

Cinnín Óir:  Tá an leaba seo deas compordach.  Ó tá mé tuirseach. 

 

Cinnín Óir:  Zzz…zzz. 

 

   Bhí leaba Dhaidí 

   ‘S leaba Mhamaí, 

   I bhfad róchrua 

   A dúirt sí 

   Bhí leaba Bhabaí 

   Deas compordach 

   Tá sí fós ann 

   Ina luí 

 

Tagann na béir abhaile agus téann siad isteach sa chistin. 

 

Daidí Béar:  Cé a d’ith mo chuid brachánsa? 

 

Mamaí Béar:  Cé a d’ith mo chuid brachánsa? 

 



Babaí Béar:  Bú! Hú! Hú! Níl a dhath fágtha domhsa! 

 

Véarsa 1:  Bhí Cinnín Óir i dteach na mbéar 

   Istigh i lár na coille 

   D’ith sí leite Bhabaí Béar 

   Is bhí na béir ar buile 

 

Téann na béir isteach sa seomra suí. 

 

Daidí Béar:  Cé a bhí ina shuí ar mo chathaoirse? 

 

Mamaí Béar:  Cé a bhí ina shuí ar mo chathaoirse? 

 

Babaí Béar:  Bú! Hú! Hú! Tá mo chathaoirse briste! 

 

Véarsa 2:  Bhí Cinnín Óir I dteach na mbéar 

   Istigh I lár na coille 

   Bhris sí cathaoir Bhabaí Béar, 

   Is bhí na béir ar buile. 

 

Téann na béir isteach sa seomra codlata. 

 

Daidí Béar:  Cé a bhí ina luí ar mo leabasa? 

 

Mamaí Béar:  Cé a bhí ina luí ar mo leabasa? 

 

Babaí Béar:  Bú! Hú! Hú! Tá girseach bheag ina luí ar mo leabasa! 

 

Vérsa 3:  Bhí Cinnín Óir I dteach na mbéar 

   Istigh i lár na coille 

   Chodail sí i leaba Bhabaí Béar 

   Is bhí na béir ar buile 

 

Dúisíonn Cinnín Óir.  Ligeann sí béic aisti. 

 



Cinnín Óir:  A...á...á...Cad é a dhéanfaidh mé anois? Cuirfidh mé scairt ar  

   Superman! 

 

Tógann sí amach a fón póca agus glaonn sí air. 

 

Cinnín Óir:  Haló! Haló! An é sin Superman?  Cinnín Óir anseo.  Tá mé i  

   gcruachás! Déan deifir. 

 

 ‘Superman, ‘Superman 

 Tá Cinnín Óir sa choill 

 ‘Superman, ‘Superman 

 Déan deifir le do thoil 

 Tá fearg ar na béir 

 Tá scranadh orainn go léir 

 Superman 

 Superman 

 Superman 

 

Superman:  Is mise Superman! 

 

Cinnin Óir:  Ó, Superman. Mo laoch! 

 

Superman:  Goitse! 

 

Eitlíonn Superman trid an choill agus Cinnín Óir leis. Superman leaves with “Cinnín Óir.” 

 

Dáidí béar:  Cad é bhí ansin? (scratching his head) 

 

Babaí béar:  Sin superman  - oh Superman, Superman – fan liomsa Superman! 

 

Daidí béar tákes Mamaí béars hand and walks her to the centre of the stage. He puts his arm 

around her. 

 

Dáidí béar:  Ah, is mise do supermansa agus is tusa mo superwoman. 

 



Then he hugs her. 


