
Le cabhair ó na múinteoirí ranga agus play therapist, 
cuireadh 29 dálta in aithne dúinn chun cabhrú leis an 
staidéar. Bhí sé ráite go raibh fadhbanna aireachais nó 
imníochas acu agus béidir go mbeadh an taithí VR 
ábalta cabhrú leo. Bhí ar gach dálta aontú a fháil ó 
thuismitheoir chun páirt a ghlacadh sa 
staidéar agus ní raibh ach clan amháin a 
dúirt go m’fhearr leo gan páirt a ghlacadh sa 
staidéar 

Fad is a bhíómar ag fanacht le 
aontú na dtuismitheoirí, tho-
saigh muid ag cur aithne níos 
fearr ar na headsets agus ag 
lódáil apps a roghnaigh muid ón 
Oculus Store. 
Rinneadh tástáil ar app difriúla 
don Oculus Go, bhí cuid acu 
suaimhneach agus meabhrach 
mar shampla (Gala 360, Gala  
Relax, Forest of Serenity) agus 
bhí cuid eile a bhí níos fisiciúil 
agus theastaigh roinnt bogadh 
thart ó na páistí. 

Cheapfá go mbeadh na apps níos suaimhní 
níos oiriúnach do na páistí a bhí níos 
giodamaí ach ní i gcónaí a bhí an scéal mar 
sin. Bhí roinnt de na páistí níos ciúine agus 
níos sásta ag fágáil an seisiún agus iad tar 
éis na apps níos fisiciúla a úsáid, mar 
shampla Header, Bathroom Shooter 
(shooting ducks) agus Merry Snowball. 
Bhain na páistí a bhí níos imníoch níos mó 
tairbhe as gníomhaíocht fisiciúil. Nuair ata 
an corp faoi strus nó imníoch bíonn sé níos 
teannasaí. Fuaireamar amach go ndearna 
na  
gníomhaíóchtaí seo difríocht agus thug 
Rang a 6 faoi deara gur fhág roinnt de na 

Tá Rang a 6 ag foghlaim  
roinnt ríómhchlárú bunasach i Unity faoi láthair. Is cluiche tras-ardán é Unity 
agus beidh muid ag cruthú cluiche simplí agus dhá uaslódáil ar an Oculus Go. Tá 
sé ar intinn againn dhá chineál difriúl cluiche a dhearadh. Beidh ceann amháin le 
radharcanna agus fuaimeanna suaimhniúl agus beidh an túsáideoir ábalta 
taiscéal a dhéanamh ar an timpeallacht. Is cluiche “roller ball” a bheidh sa dara 
ceann agus beidh ar an túsáideoir an liathróid a bhogadh ag úsáid a  
ngíomhaíochtaí  agus bogadh fhéin. 
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