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Amhrán 1: Cá bhfuil an ghrian bhuí? 
 

Tíogar:  Tá sé dorcha, nach bhfuil? 

Na tíogair uilig: Iontach dorcha 

Nathair:   Ní féidir le haon rud fás! 

Na nathracha uilig: Rud ar bith! 

Éan:   Ní féidir linn aon rud a fheiceáil! 

Na héin uilig:  Ar chor ar bith!!!!  

Cangarú:  Tá sé ródhorcha!! 

Na cangarúnna uilig: Ró- ródhorcha!!! 

Sanda:  Cad é atá mícheart? Cén fáth a bhfuil sibh faoi bhrón? 

Na tíogair uilig: Ní maith linn an áit seo! 

Tíogar:  Tá sé ródhorcha! 

Na nathracha uilig: Níl rud ar bith ag fás! 

Nathair:  Féach ar na bláthanna! 

Na héin uilig:  Ní fheicimid rud ar bith 

Na cangarúnna uilig:Tá andomhan ródhorcha!! 

Gach ainmhí:  Ró, ródhorcha!!!! 

Sanda:  Tá an ceart agaibh. Tá sé iontach dorcha. 

Na tíogair uilig: Cad a dhéanfaimid faoi? 

Na nathracha uilig: Déanfaimid machnamh air tamall. 

Na héin uilig:  Tá an ceart agaibh. 

Na cangarúnna uilig:Déanfaimid machnamh. 

FIDIL 

Na tíogair uilig: Táimid ag smaoineamh!! 

Na nathracha uilig: Táimid ag teacht ar phlean!! 

Ná héin uilig:  Níl aon smaoineamh againn!!! 

Sanda:  Tá a fhios agaibh go bhfuil ghrian ann? 

 



Gach ainmhí:  Grian??? 

Tíogar:  Ach tá sé ar an taobh eile den domhan! 

Sanda:  Ach is féidir linn í a thabhairt anseo. 

Na tíogair uilig: Í a ghoid?? 

Na nathracha uilig: Ní féidir linn sin a dhéanamh!! 

Na héin uilig:  Ní feidir linn í a ghoid! 

Na cangarúnna uilig:Nach féidir???? 

Sanda:  Is feidir linn í a fháil ar iasacht? 

Na tíogair uilig: Ar iasacht? 

Na nathracha uilig: Ar iasacht? 

Na héin uilig:  Sin smaoineamh maith 

Na cangarúnna uilig:Smaoineamh iontach maith!!!!! 

Sanda:  Sin é. Gheobhaimid ar iasacht í. 

Sanda:  Cuirfimid ainmhí de gach sórt chun an ghrian a fháil dúinn! 

Tíogar:  Rachaidh mise! 

Nathair:  Agus mise! 

Cangarú:  Agus mise! 

Éan:   Agus mise! 

Sanda:  Sin é. Ar aghaidh linn. 

Na cangarúnna uilig:Slán libh! 

Na nathracha uilig: Go n-éirí libh! 

Na tíogair uilig: Bon voyage! 

Na héin uilig:  Slán! 

Éan:   Tá siad ag rith go gasta! 

Cangarú:  Ar aghaidh libh. 

Nathair:  Ná lig do dhuine a bith thú a stopadh! 

Tíogar:  Ná bí buartha - Tá an ghrian acu! 

Gach ainmhí:  Seo í ag teacht! 

 



Amhrán: Ó tá mé buí, buí.  (Mr Sun as Barney) 
FIDIL 

Tíogar:  Tá sé geal, nach bhfuil? 

Na tíogair uilig: Iontach geal. 

Nathair:  Tá an iomarca solais ón ghrian! 

Na nathracha uilig: An iomarca! 

Éan:   Ní féidir linn aon rud a fheiceáil! 

Na héin uilig:  Rud ar bith!!!!  

Cangarú:  Tá sé ró gheal!! 

Na cangarúnna uilig: Ró- rógheal!!! 

Sanda:  Cad é atá mícheart anois? Cén fáth a bhfuil sibh faoi bhrón? 

Na cangarúnna uilig:Tá an domhan ró gheal!! 

Na héin uilig:  Ní fheicimid rud ar bith! 

Nathair:  Nílimid sásta Sanda! 

Na nathracha uilig: Níl an méid sin solais de dhíth orainn! 

Tíogar:  Tá sé ró gheal! 

Na tíogair uilig: Ní maith linn an áit seo! 

Gach ainmhí:  Ró- rógheal!!!! 

Sanda:  Tá an ceart agaibh. Tá sé iontach geal. 

Na tíogair uilig: Cad é a dheanfaimid faoi? 

Na héin uilig:  Déanfaimid machnamh air tamall. 

Na nathracha uilig: Tá an cheart agaibh. 

Na cangarúnna uilig:Déanfaimid machnamh. 

Na tíogair uilig: Táimid ag smaoineamh!! 

Na héin uilig:  Táimid ag teacht ar phlean!! 

Ná nathair uilig: Níl aon smaoineamh againn!!! 

Sanda:  Tá a fhios agam! Cuirfimid an ghrian in áit éigin eile!! 

Gach ainmhí:  Áit éigin eile??? 

Na tíogair uilig: Áit éigin eile?? 



Na nathracha uilig: Ní féidir linn sin a dhéanamh!! 

Na héin uilig:  Ní féidir linn í a chur áit éigin eile! 

Na cangarúnna uilig:Nach féidir???? 

Sanda:  Is féidir. Caithfidh mé suas san aer í. 

Na tíogair uilig: Suas san aer? 

Na cangarúnna uilig:Go hard sa spéir???? 

Na nathracha uilig: Sin smaoineamh maith. 

Na héin uilig:  Smaoineamh iontach maith!!!!! 

Tíogar:  Féach uirthi ag lonrú thuas ansin. 

Cangarú:  Sin an áit is fearr di. 

Éan:   Thig linn gach rud a fheiceáil go fóill. 

Nathair:  Agus thig leis an ghrian bogadh thart. 

Sanda:  Thig le rudaí fás ar an dá thaobh den domhan agus tá mé sásta anois. 

Gach ainmhí:  Táimid uilig sásta anois!!!!!! 

Amhrán-Tá an domhan geal 
 

 

 

 

 

 

  



Amhrán 1 Cá bhfuil an ghrian bhuí? 
Tá an áit seo dorcha 
Níl solas ar bith 
Tá an áit seo dubh 
Cá bhfuil an ghrian bhuí? 
Níl aon rud le feiceáil 
Níl aon rud ag fás 
Ochón ochón ní maith linn é!!!!! 
 

Curfá 

Tá an áit seo dorcha, dorcha dubh 
Tá solas de dhíth 
Cá bhfuil an ghrian bhuí?? 
Tá an áit seo dorcha, ní maith linn é, 
Cá bhfuil an ghrian bhuí? 
 

Rachaimid ag cuardach 
chun solas a fháil 
‘is nuair atá sí againn 
Beidh achan áit geal. 
Ón taobh eile den domhan 
Gheobhaimid an ghrian 
Is beidh muid sona sásta!! 
 
Cúrfa 

 

Amhrán 2 Grian buí (Mr Sun) 
Ó tá mé buí, buí, is mé an ghrian buí 
Anois lig sibh bhur scíth. 
Ó tá mé buí buí, is mé an ghrian buí 
Ag soilsiú nuair is cuí 
Bhí sibh uilig ag cur an cás 
Las suas an domhan 
is cur gach rud ag fás. 
Ó tá mé buí, buí, is mé an ghrian buí 
Anois lig sibh bhur scíth. 
 

Amhrán 3 Tá an domhan geal 
Cúrfá:  

Feach an ghrian (clap) go hard sa spéir 
Táimid sásta tá an domhan geal 
Feach an ghrian (clap) go hard sa spéir 
Táimid sásta tá an domhan geal 
 



Bhí an domhan dorcha 
Is bhí an domhan dubh 
Rinne éin agus tíogair machnamh 
Leis Na nathracha is Na cangarúnna. 
 
Cúrfá 

Chuaigh na hainmhithe achan áit 
Ag lorg gréine buí 
Agus chuir siad í go hard sa spéir 
Is tá siad sásta faoi. 
 
Cúrfá x2 


