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Ba é Painéal Idirbhoird na Luathbhlianta a thiomsaigh an leabhrán seo mar fhreagairt ar iarratais ó chleachtóirí
i suíomhanna Luathbhlianta le treoir a fháil ar an dul chun cinn sa súgradh.
Tá an mhodheolaíocht agus an dul chun cinn a mholtar sa cháipéis seo fóirsteanach don Bhonnchéim mar
a mholann CCEA é.
Tá sé beartaithe go mbainfidh múinteoirí úsáid as an áis seo mar thúsphointe agus iad ag pleanáil don súgradh.
Tá súil againn go mbeidh sí ina cuidiú agat.
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ADMHÁLACHA
Ba iad baill Phainéal Idirbhoird na Luathbhlianta a dhear agus a thiomsaigh an áis seo. Táimid thar a bheith buíoch
de na múinteoirí seo a leanas as an méid a rinne siad ar a son:
Doreen O’Neill  
– St. Joseph’s Nursery Unit SELB
Lornette McAlister – Abercorn Primary School SELB

Patricia Dunne
Hazel Harris

– St. Eithne’s Primary School WELB
– Gracehill Primary School  NEELB

Chuir na múinteoirí seo a leanas an fillteán in oiriúint do na Gaelscoileanna:
Deirdre Uí Choisneacháin
Dolores Barnes

– Bunscoil an tSléibhe Dhuibh
– Bunscoil Phobal Feirste

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le hOifigigh Chúnta Shinsearacha Oideachais na gcúig Bhord Oideachais agus
Leabharlann as an spreagadh agus as an tacaíocht airgeadais a chuir siad ar fáil.
Tá an Painéal Idirbhoird buíoch chomh maith de CCEA as a thacaíocht theicniúil leis an chomhad a dhearadh agus
a tháirgeadh.
Táimid buíoch chomh maith de Bhunscoil an tSléibhe Dhuibh a thug cead dúinn grianghraif dá seisiúin súgartha
a úsáid.
Ar deireadh, focal speisialta buíochais le Lorraine Noble (SEELB) as a foighne shíoraí agus as a scileanna próiseála
focal den scoth.
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GAELSCOILEANNA
I ngaelscoil, tá níos mó ná coincheap na hoibre agus scileanna le forbairt ag múinteoirí. Tá sé de dhualgas ar
mhúinteoirí béim nach beag a chur ar fhorbairt na teanga. Bíonn spriocanna foghlama d’fhorbairt teanga ag teacht
go comhthreomhar i gcónaí leis na spriocanna foghlama eile atá leagtha amach do na gníomhaíochtaí. Bíonn faill
ag na páistí teanga a fhorbairt atá riachtanach faoi choinne gnáthchomhrá, m.sh. frásaí a fhoghlaim ar nós
‘Ba mhaith liom sin’ agus teanga a fhorbairt atá bainte le téama áirithe, m.sh. ainmneacha ainmhithe feirme.
Dá bhrí sin is fiú gné bhreise den fhorbairt teanga a chur leis na gníomhaíochtaí atá molta sa chomhad seo.
Bíonn taithí éagsúil ag na páistí atá ag teacht isteach chuig na luathbhlianta ar an Ghaeilge agus ba chóir go raibh
pleanáil forbairt teanga ag freastal ar na riachtanais éagsúla seo.
Le tuiscint na Gaeilge a chur chun cinn bíonn an múinteoir ranga ag baint leasa as cuid mhór straitéisí,
m.sh. geáitsí, spreagthaí pictiúrtha, amhráin agus dánta. Bíonn daingniú de dhíth ar thuiscint, ar orduithe agus ar
chleachtais ranga.
Tríd an súgradh is féidir eiseamláir Gaeilge a thabhairt do na páistí. Bíonn faill acu frásaí agus foclóireacht chuí
a chluinstin.  Ní mór do mhúinteoirí an méid atá ráite ag an pháiste i mBéarla a athrá i nGaeilge. I ndiaidh don
pháiste an múnla teanga a chluinstin beidh daingniú de dhíth trí athrá a spreagadh agus de réir a chéile tiocfaidh
na páistí chuig an phointe ina bhfuil an fhoclóireacht in úsáid go neamhspleách. Níor chóir go mbeifear ag dúil leis
na páistí an stór focal uilig atá luaite anseo a thógáil; tarlaíonn sé ar dhóigh chéimnithe, de réir a chéile. Ba chóir
pleanáil teanga a bheith in áit faoina choinne seo. Is fiú teanga níos casta a chur i láthair na bpáistí ach í a mhíniú
go simplí ar dtús.
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Samplaí do fhrásaí simplí atá le tógáil ag
páiste:
Le do thoil.
Go raibh maith agat.
Gabh mo leithscéal.
A mhúinteoir.
An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas le do thoil?
Tabhair dom sin, le do thoil.
An dtig liom sin a bheith agam i do dhiaidh?
An dtig leat cuidiú liom?
Tá sé agam.
Seal s’agamsa atá ann.
Ba mhaith liom sin, le do thoil.
Is liomsa é.
Cá bhfuil an…?

Sampla d’orduithe atá le daingniú:
Nigh do lámha.
Suigh mar is ceart.
Éistigí go cúramach.
Bígí ag roinnt.
Déanaigí scuaine.
Am glanta – glanaigí suas.
Stadaigí agus amharcaigí.
Lámha ar bhur nglúine.
Cuirígí na lámha trasna ar a chéile.

*Scríobhadh an fillteán seo i mBéarla ar tús agus cuireadh in oiriúint é do na gaelscoileanna. Tá áiseanna luaite
i nGaeilge agus i mBéarla sa dóigh is go bhfuil faill ar na háiseanna uilig.
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RÉASÚNAÍOCHT TAOBH THIAR DEN SÚGRADH
Thar na blianta d’imir an obair atá déanta ag cuid mhór oideachasóirí, síceolaithe,
taighdeoirí agus cleachtóirí tionchar ar na tuairimí atá againn ar an súgradh, agus tá cuid
mhór scríofa ar an dóigh a mbíonn daoine óga ag foghlaim agus ar an dóigh ar féidir le
daoine fásta tacú leis an fhoghlaim seo.
Sa chéad chaibidil dá leabhar “Early Childhood Education”, rianaíonn Tina Bruce stair an
taighde seo ó Rousseau agus Kant san 18ú haois, na cleachtóirí san 19ú haois amhail
Froebel, Montessori agus Steiner, agus ar aghaidh uathu sin go dtí na smaointeoirí san
20ú haois, daoine amhail Piaget, Vygotsky agus Bruner. Sa lá atá inniu ann tá an obair atá
déanta ag Howard Gardner, Ferre Laevers, Loris Malaguzzi, Chris Athey agus ag daoine
eile ag tabhairt dúshláin ár n-eolais féin ar an ábhar.
Is é atá tagtha chun solais ón smaointeoireacht seo go léir ná sraith de
chomhphrionsabail ar féidir le cleachtóirí uilig na luathbhlianta iad a chur i bhfeidhm.
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10 gCOMHPHRIONSABAL D’OIDEACHAS NA LUATHBHLIANTA
1. Is é an dóigh is fearr le páistí a ullmhú dá saol fásta ná
gach rud atá riachtanach dóibh mar pháistí a thabhairt
dóibh.
2. Is daoine iomlána iad páistí a bhfuil mothúcháin, smaointe
agus gaolta le daoine eile acu, agus caithfidh siad a bheith
folláin go fisiciúil, go meabhrach, go morálta agus
go spioradálta.
3. Ní féidir ábhair amhail matamaitic agus ealaín a scaradh
lena chéile; bíonn páistí ag foghlaim ar dhóigh chomhtháite
agus ní ar dhóigh néata de réir rannán ar leith.
4. Is fearr a fhoghlaimíonn páistí nuair a thugtar freagracht
chuí dóibh, nuair a ligtear dóibh meancóga, cinntí agus
roghanna a dhéanamh agus nuair a aithnítear gur
foghlaimeoirí féinriartha iad.
5. Cuirtear béim ar fhéinsmacht. Ar ndóigh, seo an t-aon
chineál smachta is fiú a bheith ag duine. Tá córais
luaíochta maith go leor sa ghearrthéarma ach níl siad
buan. Caithfear a chur in iúl do pháistí go bhfuil fiúntas
ina gcuid iarrachtaí.

6. Bíonn amanna ar leith ann nuair is féidir le páistí rudaí
áirithe a fhoghlaim.
7. Is fearr oideachas páistí a thosú leis na rudaí is féidir
leo a dhéanamh (seachas leis na rudaí nach féidir leo
a dhéanamh).
8. Samhlaíocht, cruthaitheacht agus iompraíocht
shiombalach de gach sórt (léitheoireacht,
scríbhneoireacht, líníocht, damhsa, ceol, uimhreacha
matamaitice, ailgéabar, rólghlacadh agus caint),
forbraíonn siad agus tagann siad chun solais faoi chúinsí
cuí.
9. Tá caidreamh le daoine eile (daoine fásta agus páistí
araon) fíorthábhachtach i saol páiste.
10. Baineann trí rud le hoideachas den scoth: an páiste féin,
comhthéacs na foghlama, agus an t-eolas agus an tuiscint
atá á bhforbairt agus á bhfoghlaim ag an pháiste.
Tina Bruce

Tá na prionsabail seo mar bhonn agus thaca ag curaclam na Luathbhlianta agus is iad a threoraíonn ár gcuid
pleanála. Má phleanáiltear gníomhaíochtaí súgartha go maith agus má bhíonn flúirse áiseanna leo, cothófar
smaointeoireacht agus tuiscint an pháiste a chinnteoidh go mbeidh na prionsabail seo ina gcuid réadúil de shaol
ár bpáistí uilig.
vii
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CAD É IS DUL CHUN CINN ANN?
Baineann dul chun cinn sa súgradh leis an bhreathnóireacht agus leis an mheasúnacht ar eolas na bpáistí, ar
a gcuid scileanna agus dearcthaí le taithí chuí a sholáthar. Is foghlaimeoirí eolacha iad na páistí cheana féin
sula dtosaíonn siad sa naíscoil.
Trí bhreathnuithe, trí mheasúnú agus trí bhreithiúnais phroifisiúnta a dhéanamh, faigheann muid léargas
tábhachtach ar an dóigh is fearr a mbíonn gach páiste ag foghlaim. Is ar an eolas seo a bhunófar ár gcuid pleanála
le riar ar riachtanais gach páiste mar dhuine ar leith. Má thuigtear i gceart suimeanna, riachtanais agus taithí an
pháiste déanfar dul chun cinn sa súgradh.
Mar chleachtóirí, ní mór dúinn a thuiscint go gcaithfidh dul chun cinn a bheith ann i soláthar na ngníomhaíochtaí
le riar ar riachtanais fhorbartha na bpáistí.
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TÁ 2 SHRAITH DE DHUL CHUN CINN A mBÍONN TIONCHAR ACU
AR A CHÉILE
Sraith 1

Sraith 2

Dul Chun Cinn san Fhoghlaim

Dul Chun Cinn sa Soláthar

(eolas & scileanna agus dearcthaí a thuiscint)
Súgradh Trialach
• Deir an páiste “Cad é seo?”
• An páiste ag súgradh ina aonar
• An páiste ag súgradh gan mórán eagrais
• An páiste ag aistriú ábhar nó trealaimh ó áit go háit nó iad a leathadh
trína chéile ar fud an urláir
• An páiste ag tógáil ruda agus á leagan ansin, m.sh. trealamh tógála
• An páiste ag fiosrú airíonna ábhar, m.sh. cruachadh, cothromú, rolladh,
doirteadh, líonadh, brú, tarraingt
• Ní léiríonn an páiste ach beagán teanga nó comhrá, nó teanga nó comhrá
ar bith maidir le hábhair nó trealamh

(taithí agus áiseanna a leathnú; ról na ndaoine fásta)
Baineann dhá ghné thábhachtacha le súgradh den scoth a leathnú:
- an soláthar a leathnú
- nádúr ról na ndaoine fásta, m.sh. ag idirghníomhú, ag éascú
• Bíonn cuidiú de dhíth ar pháistí lena súgradh a leathnú. Tig le daoine
fásta cuidiú le smaointeoireacht theibí a fhorbairt, trí áiseanna agus
frapaí breise a chur ar fáil, mar shampla, trí cheisteanna oscailte a chur
agus trí dhúshláin spreagúla a thabhairt

Cruthú agus Déanamh
• Deir an páiste “Cad é a dhéanann sé seo?”
• Tógann an páiste struchtúir chothrománacha agus struchtúir
cheartingearacha, m.sh. túr nó droichead, a aithníonn an páiste féin
(ainmníonn siad iad)
• Tá súgradh comhthreomhar le feiceáil
• Tosaíonn an páiste ar fhadhbanna a bhaineann le cruth, fad agus
cothromaíocht a réiteach
• Tagann forbairt ar chumas na bpáistí labhairt ar ábhair
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Sraith 1

Sraith 2

Dul Chun Cinn san Fhoghlaim

Dul Chun Cinn sa Soláthar

(eolas & scileanna agus dearcthaí a thuiscint)

(taithí agus áiseanna a leathnú; ról na ndaoine fásta)

Samhlú agus Smaointeoireacht

Ról na nDaoine Fásta

•
•
•
•
•
•

Beidh na daoine fásta ag tacú leis an dul chun cinn san fhoghlaim trí
ghníomhaíochtaí cuí a phleanáil.

Deir an páiste “Cad é a thig liom/linn a dhéanamh leis seo?”
Baint ag an pháiste le pleanáil agus eagrú grúpaí
An páiste ag tógáil struchtúr níos casta, m.sh. díon agus fuinneoga
An páiste ag úsáid frapaí, comharthaí, lipéad
An páiste ag úsáid áiseanna éagsúla ar dhóigh shamhlaíoch
Is minic a mhaireann an tsuim go ceann roinnt laethanta

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

x

Tacaíocht a thabhairt do na páistí agus iad ag súgradh
Áiseanna den scoth a chur ar fáil
Eolas a chur ar an fhoghlaim fhéideartha i ngach réimse den churaclam
Eiseamláir a thabhairt de scileanna a bhaineann le súgradh
Idirghníomhú leis na páistí, ceisteanna a chur agus moltaí a dhéanamh
le tacú lena bhfoghlaim
Eiseamláirí den Ghaeilge chuí a thabhairt
Tuiscint ar an Ghaeilge a dhaingniú trí athrá, ag baint leasa as
gníomhaíochtaí agus as áiseanna nuair is cuí
Eolas a chur ar stór príomhfhocal – eiseamláir a thabhairt agus tacú le
páistí in úsáid príomhfhocal agus frásaí ar leibhéal atá ag teacht le taithí
agus le tuiscint an pháiste ar an Ghaeilge
Ag obair taobh le páistí, eiseamláirí a thabhairt ar scileanna agus ar
dhearcthaí
Leabhair ficsin/neamhfhicsin, pleananna, treoirchártaí srl. a léamh leis
na páistí
Smaointe na bpáistí a scríobh, agus obair na bpáistí a chur ar taispeáint
Foghlaim na bpáistí agus úsáid an tsoláthair a bhreathnú
Forbairt/dul chun cinn na bpáistí a mheas don phleanáil don am atá le
teacht
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SÚGRADH DRÁMATÚIL
Trí Shúgradh Drámatúil bíonn deis ag páistí
• Iad féin a chur in iúl
• Teanga a fhiosrú gan srian
• Mothúcháin a fhiosrú agus a bheith ag foghlaim fúthu féin agus                                                          
faoi dhaoine eile
• Comhoibriú, cúram, tuiscint agus rialú a fhorbairt
• Roghanna agus cinntí a dhéanamh
• Teanga na matamaitice a úsáid agus coincheapa na matamaitice a fhorbairt
• Raon de scileanna luaileacha a fhorbairt
• A gcuid scileanna a úsáid le rudaí atá de dhíth dá súgradh a dhéanamh agus iad a oiriúnú de réir
mar is gá
• Domhan fantaisíochta dá gcuid féin a fhiosrú
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SÚGRADH DRÁMATÚIL A FHORBAIRT
Bhíodh an tuairim ann uair den tsaol gur tháinig forbairt ar shúgradh drámatúil ar an dóigh chéanna leis na
cineálacha eile súgartha:
• Breathnóir
• Súgradh aonair
• Súgradh comhthreomhar
• Comhoibríoch
Tá léirithe cheana féin go mbíonn gach ceann de na cineálacha súgartha seo le tabhairt faoi deara ag gach céim
forbartha agus go mbeidh stíl ar leith in uachtar ag céimeanna áirithe.
Déanann páistí aithris ar na daoine thart orthu trí chásanna gnáthshaoil a athchruthú agus trí róil choitianta
a ghníomhú. Ar an dóigh seo, bíonn súgradh samhailteach ag forbairt de réir mar a éiríonn leo insint a chur isteach
sa súgradh. Agus iad ag fás aníos, is mó tionchar a imreoidh a gcumas samhlaíochta ar chineál an tsúgartha.
Éiríonn an súgradh níos casta agus is mó carachtair agus eachtraí a bhíonn sna hinsintí a chruthaíonn siad.
An domhan samhailteach a chruthaíonn páistí, fágann sé gur féidir leo rudaí a fhíorú ina samhlaíocht nuair nach
féidir na rudaí seo a fhíorú sa ghnáthshaol. Cuireann súgradh fantaisíochta le cruthaitheacht agus le samhlaíocht
na bpáistí agus ba chóir é a spreagadh.
Arna chur in oiriúint as ‘Supporting Creativity and Imagination in the Early Years’ le Bernadette Duffy
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FORBAIRT TEANGA CUÍ
Bíonn forbairt teanga i gceist sna gníomhaíochtaí uilig a bhaineann le súgradh drámatúil.  Is iad na
scileanna labhartha agus éisteachta a fhorbraítear sa súgradh drámatúil a chruthaíonn na hinsintí ar
a mbunaítear an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht. Is i gcomhthéacsanna réadúla i gceantar
rólghlactha a dtagann deiseanna aníos leis an léitheoireacht agus an
scríbhneoireacht a fhorbairt.
I gcásanna rólghlactha, tig le páistí an teanga atá ar eolas acu a
thriail chomh maith leis an stór nua focal a fhoghlaimíonn
siad ar scoil.
Bíonn an stór focal sonrach agus úsáid teanga ag brath
ar an chineál de shúgradh samhailteach a chuirtear ar
fáil do pháistí.
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ÁISEANNA
Coirnéal Baile
CISTIN
troscán cistine, m.sh. doirteal, sorn, cófra,
tábla, cathaoireacha, cuisneoir, oigheann
micreathonnach, inneall níocháin, lámhainní
rubair, cupáin, fochupáin, sceanra, potaí, raca
spíosraí, folúsghlantóir, pannaí, gléasanna
cócaireachta/bácála, amadóir, clog, tráidire
ciúbanna oighir, vásaí, éadach boird, tuáillí, éadaí,
iarann agus bord iarnála, glantóirí, scuab agus
panna deannaigh, citeal, naprún, tóstaer, gabhdáin
éagsúla, bascaed siopadóireachta, málaí, boscaí
lóin, fíorbhia nó ábhair súgartha le bia a léiriú, clár
fógraí, uirlisí scríbhneoireachta, leabhair oideas,
liosta siopadóireachta, fearas garchabhrach,
buidéal te, bláthanna, cártaí poist
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SEOMRA SUÍ
tolg
cathaoir
teilifíseán
seinnteoir DVDanna
raca irisí
pictiúir
maisiúcháin
bláthanna
cúisíní
nuachtáin
cat
madadh
teileafón agus eolaithe
plandaí
teilifíseán
treoirleabhair
leabhair
scáthán
teileafón agus leabhar seoltaí
catalóga
grianghraif teaghlaigh, puipéid (le húsáid le
teilifíseán)

SEOMRA LEAPA
leapacha
cliabháin
éadaí leapa
bábóga
éadaí bábóg
éadach uilefhóinteach agus ceangail Velcro air
hataí
leithid éadaigh
clócaí
crochadáin
bord maisiúcháin
scáthán
seodra
málaí láimhe
bróga
scaifeanna éagsúla
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ÁISEANNA
BIALANN/CAIFÉ/SIOPA MEARBHIA
ainm an chaifé
fógraí don chaifé – amanna oscailte
tábla
cathaoir
éadach tábla/boird
trealamh cócaireachta cistine
cupáin, plátaí, sceanra
sifín
bláthanna
leabhair oideas
scipéad airgid
pictiúir de bhia
bia – déanta de thaos, bia a rinneadh ar bhonn
tráchtála
clár le haghaidh béile an lae
leabhair orduithe – pinn/pinn luaidhe
naipcíní
mataí tábla
biachlár
airgead
málaí siopadóireachta
teileafón

SIOPA BLÁTHANNA
bláthanna – arna ndéanamh ag páistí ag baint
úsáid as páipéar, cairtpháipéar
ceallafán, ábhair ar thángthas orthu
fógraí siopa – amanna oscailte
bláthanna triomaithe
bláthanna a rinneadh ar bhonn tráchtála –
páipéar, síoda, plaisteach
fíorbhláthanna agus fíorphlandaí
ósaisí
bascaeid siopadóireachta
catalóga
scipéad airgid, airgead
liostaí praghsanna
teileafón
leabhar orduithe
cártaí – mór, beag, cártaí teachtaireachta
páipéar beartán
póstaeir
buicéid
vásaí plaisteacha
spréirí plandaí
potaí bláthanna
ribíní
bláthanna brúite

OIFIG AN PHOIST
bosca poist
éide oifig poist
comharthaí
bileoga eolais agus foirmeacha – cáin, pas,
ceadúnas teilifíse
clúdaigh litreach, páipéar, pinn
cártaí
stampaí
lipéid
páipéar beartán
beartáin de mhéideanna agus de mheáchain
éagsúla
meá
teileafón
stampálaithe agus ceap stampaí
scipéad airgid agus airgead
leabhair coigiltis
airgeadra eachtrach, stampaí
mála poist
léarscáileanna
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ÁISEANNA
OSPIDÉAL/IONAD SLÁINTE
éide dochtúra/altra
éide tiománaí otharchairr/otharcharr
mála dochtúra/lámhainní rubair
bábóga
leapacha/éadaí leapa
bindealáin/olann chadáis
greimlíní
buidéil leighis, spúnóga
steallairí
steiteascóip
teirmiméadair
seanphictiúir x-ghathanna
seanteilgin phlástair
maidí croise
meá
tomhais airde
seomra feithimh
teileafón
ceap nótaí/oideas
clár fáiscthe, cártaí bisigh
leabhair thagartha faoin chorp
póstaeir/cairteacha
leabhar coinní
comhaid
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GNÍOMHAIRÍ TAISTIL/SAOIRÍ

IONAD GARRAÍODÓIREACHTA

deasc
teileafón
póstaeir saoire, áiteanna arbh fhéidir dul ar saoire
(ceannphointí), eitleáin, báid
pasanna
cártaí poist
stampaí
ticéid
málaí taistil/málaí droma
éadaí samhraidh/éadaí geimhridh
spéaclaí gréine
buicéid, spáda, hataí gréine, fáinní rubair, liathróid
trá, gloiní cosanta, líontán iascaireachta
trealamh agus ruga picnice

síolta, paicéid síolta le haghaidh bláthanna, glasraí,
torthaí
bleibeanna
luibheanna
tráidirí síolta
cipíní líreacáin
potaí bláthanna
bláthanna/plandaí éagsúla, páipéar, síoda,
plaisteach, arna ndéanamh ag na páistí
duilliúr
uirlisí –  liáin, foirc, spáda, rácaí
cannaí spréite, spraeire uisce
lomaire faiche
ithir, múirín, málaí fáis
tábla éan
gné uisce
lomáin
troscán gairdín
cuntar, scipéad airgid, airgead, teileafón
irisí garraíodóireachta agus catalóga
leabhair scéalta agus leabhair thagartha faoin
gharraíodóireacht, faoin fhás

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH DRÁMATÚIL

SÚGRADH DRÁMATÚIL
Forbairt Phearsanta, Shóisialta & Mhothúchánach

Forbairt Chruthaitheach/Aeistéitiúil

• comhoibriú, rudaí a dhéanamh ar a seal agus rólghlacadh a thosú
• muinín, féinmheas, féinsmacht a fhorbairt agus iad ag athghníomhú
fíorchásanna sa saol
• an dóigh le bheith ag obair as a stuaim féin a fhoghlaim agus na háiseanna
a bheidh de dhíth a aimsiú
• an dóigh le bheith ag obair mar bhall de ghrúpa a fhoghlaim, m.sh. ag
glacadh ról éagsúil i ngrúpa amhail siopadóir agus custaiméir
• a gcuid tréithe agus a gcuid pearsantachtaí féin a léiriú trí shúgradh
samhlaíoch
• teanga a bhaineann le hidirghníomhú sóisialta a úsáid
• meas a bheith acu ar thuairimí daoine eile agus iad a úsáid sa rólghlacadh
• cuidiú le slacht a chur ar rudaí ag deireadh an tseisiúin
• tionscnaíocht a léiriú agus smaointe á bhforbairt sa cheantar rólghlactha,
m.sh. ag socrú comharthaí a dhéanamh don siopa
• a bheith ag smaoineamh ar mhothúcháin mar chuid den rólghlacadh,
m.sh. ospidéal
• rólghlacadh a úsáid leis na rudaí a thaitníonn leo agus lena gcuid buarthaí
a léiriú

• an tsamhlaíocht a úsáid le ‘scéalta’ a fhorbairt sa cheantar rólghlactha
• teanga dathanna agus uigeachta a thabhairt isteach trí chineálacha
éagsúla ábhar a úsáid agus a thabhairt isteach
• páistí a spreagadh leis na nithe seo a leanas a dhearadh agus a chruthú;
biachláir, dialanna, pictiúir, liostaí praghsanna, póstaeir, bileoga agus
cártaí
• earraí faoi choinne rólghlactha a dhéanamh, m.sh. taos súgartha,
bonnóga, cácaí, brioscaí don siopa, dramhábhair do cheapairí, burgair,
béilí don chaifé

Forbairt Fhisiciúil

Eolas agus Tuiscint ar an Timpeallacht

• scileanna mínluaileacha agus comhordú a fhorbairt trí fhíor-uirlisí amhail
greadtóirí, teileafóin, méarchláir a láimhseáil
• comhordú a fhorbairt trí cheangail ar éadaí, trí thae a dhoirteadh as
taephota, trí thábla a chóiriú, trí bhábóga a ghléasadh
• feasacht a fhorbairt ar an spás atá ar fáil sa cheantar rólghlactha agus ar
an dóigh leis an spás sin a roinnt le daoine eile

• ceantair rólghlactha a chruthú bunaithe ar an eolas ar a dtimpeallacht
áitiúil, a mbailte agus a gcultúir, m.sh. ollmhargadh, leabharlann, siopa
poitigéara, teach feirme, cois farraige, ospidéal, clinic, lialann dochtúra,
naíscoil
• a dteaghlach a phlé i dtaca le himeachtaí sa rólghlacadh de
• ócáidí ar leith a athghníomhú, m.sh. bainis, cóisir breithlae, Nollaig
• obair daoine eile sa phobal áitiúil a cheangal le rólghlacadh, m.sh. cuairt
ar an stáisiún dóiteáin, ar fheirm, ar shuíomh tógála, ar oifig an phoist
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Luath-thaithí san Eolaíocht & sa Teicneolaíocht

Forbairt Teanga

• gnéithe de nithe beo a fhiosrú agus a aithint, m.sh. rólghlacadh
a dhéanamh bunaithe ar ospidéal, ar thréidlialanna agus ar ionad
garraíodóireachta
• gnéithe den dóigh a mbíonn rudaí ag obair a fhiosrú agus a aithint trí
rólghlacadh a dhéanamh ar gharáiste, ar shiopa bréagán
• ábhair agus trealamh atá fóirsteanach don rólghlacadh a fhiosrú agus
a roghnú
• scileanna, eolas agus coincheapa eolaíocha a fhorbairt trí rólghlacadh –
is féidir go mbeidh na topaicí seo clúdaithe; leanaí, poill, rothaí
• teicneolaíocht a úsáid, m.sh. scipéad airgid, áireamhán
• ábhair fhóirsteanacha a roghnú le mionsamhlacha a dhéanamh, m.sh.
feithiclí a bhfuil rothaí orthu, pramanna, troscán srl, lena n-úsáid sa
cheantar rólghlactha
• scileanna a bhaineann le gearradh, filleadh, ceangal a fhorbairt

• plé a dhéanamh ar a ndéanann daoine éagsúla i gcás rólghlactha
• labhairt i dteanga atá fóirsteanach do róil éagsúla, m.sh. siopadóir,
mamaí, Cochaillín Dearg
• rólghlacadh a dhéanamh ar rainn do pháistí, ar scéalta
• teanga a úsáid le fíorchás nó cás samhlailteach a phleanáil agus a chruthú
• teanga comhrá a fhorbairt, m.sh. a bheith ag éisteacht lena ndeir páistí
eile/daoine fásta agus freagairt dó
• cur leis an stór focal a bhaineann le rólghlacadh samhailteach, m.sh.
ospidéal, aerfort, stiúideo ealaíontóra, ionad garraíodóireachta
• faill a bheith acu ar leabhair neamhfhicsin/ fhicsin ábhartha sa cheantar
rólghlactha
• scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt trí na rudaí seo a leanas a scríobh:
liostaí siopadóireachta, oidis, cártaí bisigh, bileoga taifid, foirmeacha, billí,
bileoigíní, biachláir, litreacha
• scileanna TFC a fhorbairt trí rólghlacadh oifige – teileafóin, méarchláir,
fótachóipeálaí, ríomhaire

Luath-thaithí na Matamaitice
• coincheapa éagsúla matamaitice a bhaineann le hairgead, le toilleadh, le
méid, le meáchan, le comhfhreagracht aon le haon a fhiosrú
• teanga a bhaineann le gach ceann thuas a úsáid, m.sh. cé chomh lán,
folamh, níos mó/lú de dhíth, trom, éadrom
• fadhbanna a réiteach trí shúgradh samhailteach, m.sh. cá mhéad airgid
a bheidh de dhíth orm don earra seo? Cá mhéad cupán a bheidh de dhíth
orm don teaghlach?
• coincheap ar am a fhorbairt i súgradh tí – bricfeasta, dinnéar, am luí, am
i lialann dochtúra. Tagairt a dhéanamh do chloig, d’uaireadóirí
• rudaí a chur in ord, a shórtáil, a mheaitseáil sa cheantar rólghlactha
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SÚGRADH DRÁMATÚIL

Súgradh Trialach

Súgradh aithriseach – a bheith ábalta a bheith ag súgradh
i dtimpeallacht a aithníonn siad agus glacadh le ról
a léiríonn a dtaithí féin
m.sh. mamaí, daidí, buachaill, cailín, leanbh

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR
• uirlisí cócarála, potaí, pannaí,
gréithe, citeal, tóstaer,
taephota, éadach boird,
gabhdáin bia folmha, taos

• idirghníomhú sóisialta
- caidreamh a bhunú
- comhoibriú
- rudaí a dhéanamh ar
a seal, a bheith páirteach
- roinnt

• soláthar bunúsach do
shúgradh baile

• coirnéal bunúsach tí – cistin,
éadaí cóirithe

• trealamh nua ar théama
a thabhairt isteach de réir
a chéile, m.sh. leanaí,
glanadh, peataí

• uirlisí cistine

• slacht a chur ar rudaí agus
aire a thabhairt do threalamh

• treoir ó dhuine fhásta
i rólghlacadh, ina eiseamláir
ar ghníomhartha agus ar
fhorbairt teanga

• roghanna agus cinntí
a dhéanamh
• fiosracht a fhorbairt
• teanga a fhorbairt – ag
baint úsáid as stór focal  
a aithníonn na páistí agus as
stór focal a tugadh isteach le
déanaí
• scileanna cumarsáide agus
idirbheartaíochta a fhorbairt

• spreagadh a thabhairt
do pháistí a bhfuil leisce
orthu páirt a ghlacadh

• bia ceart a thabhairt isteach,
bia a bhaineann le cultúir
éagsúla
• cásanna coitianta a thabhairt
isteach sa choirnéal tí –
breithlá, folcadán an linbh,
peata nua, an Nollaig

• trealamh glanta – lámhainní
rubair, glantóirí, panna
deannaigh agus scuab,
mapa, cartán púdar níocháin
folamh
• éadaí cóirithe, teileafóin,
scátháin, póstaeir, leabhair
oideas, leabhar nótaí, pinn
luaidhe, pinn, pramanna
bábóg, buidéil linbh, bia
linbh, éadaí linbh
• is féidir go soláthróidh páistí
ábhair fhóirsteanacha ón
teach, m.sh. hataí cóisire,
maisiúcháin

• mothúcháin a chur in iúl
• scileanna láimhsithe
a fhorbairt agus trealamh
beag in úsáid
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SÚGRADH DRÁMATÚIL
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Róil agus mothúcháin a fhiosrú

• a gcuid taithí féin a thabhairt
chun cuimhne

12

• coincheapa matamaitice
a fhorbairt i gcomhthéacs
fior – ag déanamh
meastachán, ag cuntas,
ag tomhas
• scileanna litearthachta
a léiriú i suíomh réalaíoch
• suim i gcócaireacht
a fhorbairt ón súgradh baile

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• súgradh siopa –
grósaeireacht, báicéir, oifig
an phoist, siopa bláthanna

• níos mó frapaí a thabhairt
isteach de réir a chéile le
súgradh siopa a fhorbairt

• coincheapa matamaitice –
airgead, ag malartú, cruth
agus méid, meáchan

• deiseanna a chur ar fáil
le haghaidh léitheoireachta
agus scríbhneoireachta
i ngach ceantar rólghlactha

• comparáid
• súgradh ospidéil, lialann DG
(dochtúir ginearálta), clinic
leanaí
• caifé/ siopa mearbhia

• súgradh ospidéil a fhorbairt
trí níos mó áiseanna
a thabhairt isteach

SOLÁTHAR
• tagairt a dhéanamh do
leathanaigh 6, 7 agus 8

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH DRÁMATÚIL

SÚGRADH DRÁMATÚIL
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Frapaí cuí faoi choinne rólghlactha a
roghnú/a dhéanamh
Frapaí cur i gcéill a úsáid agus ábaltacht don
súgradh siombalach a fhorbairt

• teanga agus coincheapa
matamaitice a fhorbairt
• coincheapa agus scileanna
litearthachta a fhorbairt
• scileanna láimhsithe i dtógáil
frapaí a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• frapaí a dhéanamh faoi
choinne cóiriú éadaí – hataí,
bia don siopa, bláthanna
do shiopa na mbláthanna,
milseáin do shiopa na
milseán
• ceantair rólghlactha
a fhorbairt trí na páistí
a spreagadh lena gcuid
frapaí féin a sholáthar agus
a dhéanamh

DUL CHUN CINN
• an coirnéal tí a fhairsingiú trí
sheomra suí, seomra leapa
a chur isteach ann

SOLÁTHAR
• puipéid don teilifís
• leabhair, irisí
• tábla maisiúcháin, smideadh,
seodra, scairbh, criosanna,
hataí
• leaba linbh, cliabhán, éadaí
linbh, culaith oíche, fallaing
sheomra/cóta tí
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SÚGRADH DRÁMATÚIL

Ról a léiriú i dtaca le taithí níos leithne
de agus i raon de charachtair éagsúla

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• mothúcháin éagsúla
a shamhlú agus a léiriú,
i ngníomhartha daoine
eile, m.sh. carachtair
fantaisíochta ón teilifís,
síscéalta agus seanscéalta
– ag baint úsáid as cultúir
agus traidisiúin eile, an t‑am
i láthair agus an t‑am
a chuaigh thart
• scéal nó reacaireacht
a thabhairt isteach i súgradh
• ról a ghlacadh i suíomh
samhailteach, m.sh.
banphrionsa, rí, cailleacha
• súgradh cur i gcéill –
easaontuithe a réiteach,
scéal a chumadh
• domhan fantaisíochta
a fhiosrú
• fadhbanna a réiteach
• frapaí agus áiseanna
a chruthú
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• ábhair théamacha eile
le súgradh fantaisíochta
a fhorbairt
• cuidíonn daoine fásta le páistí
le súgradh fantaisíochta
a ghníomhú – ag cur le
castacht an chomhrá

DUL CHUN CINN
• gníomhaíochtaí
siopadóireachta
• súgradh caifé/ bialainne
• teanga atá fóirsteanach
do róil ar leith a úsáid,
m.sh. dochtúirí, altraí,
freastalaithe, custaiméirí
• ról atá á rialú ag rialacha
a ghlacadh, m.sh. tréidlia,
píolóta, fear dóiteáin, rúnaí

SOLÁTHAR
• Déan tagairt do leathanaigh
6, 7 agus 8
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Is rud nádúrtha é go mbíonn suim ag páistí beaga
i gcomhábhair an domhain – i ngaineamh agus in uisce
ach go háirithe. Tá deiseanna saibhre foghlama ar
fáil do pháistí agus iad ag úsáid na n-ábhar seo ach ní
fhoghlaimeoidh na páistí rud ar bith mura mbainfidh siad
sult as a bheith ag súgradh leis na substaintí iad féin –
spreagann an sult chun súgartha iad.

Foghlaimíonn páistí faoin domhan trína gcéadfaí agus is ar
dhóigh chéadfach a fhreagraíonn siad do ghaineamh agus
d’uisce an chéad uair riamh: tadhlaíonn siad é, sliocann siad é,
bolaíonn agus cuimlíonn siad é, ar feadh i bhfad in amanna, ag
baint sult as an taithí thadhaill féin.

Pre-School Learning Alliance
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TEANGA ÁBHARTHA
ainmneacha
gabhdán
a oiread agus/a mhéad is/a laghad is
      barraíocht/níl go leor
         cá mhéad/ cá laghad

cá mhéad
níos mó/níos lú
             níos mó/níos lú

         trasna
       lán eascra
        athraigh
      lán babhla
         tit
tite síos
       éagsúil
     lán buicéid
        líon
         lán           leathlán
      go leor
    lán cartáin
       feistigh       feistigh/cuir isteach arís       feistigh thar
     go beacht
   lán cupáin
      coinnigh
    istigh       amuigh       taobh le
  lán ubhchupáin
     tóg
   idir
lán léiche
    bog
  fágtha       níos mó       is mó  
lán spúnóige
   sceith
níos/is lú
  an chéad ... eile
  carn
lár
thar
     faoi
           doirt isteach/amach
  
cuid
          tarraing
      mar an gcéanna       fanann mar an gcéanna
                  spás sa bhreis
            iomlán
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TEANGA ÁBHARTHA
           d’athraigh sé
na hábhair           thit sé as a chéile
     
   mholta          d’imigh sé as radharc
     uilig
        thit sé isteach
      
       líon sé
      chuir sé thar maoil
      
     leathaigh sé amach
    d’fhág sé...ina dhiaidh
    
      
   chothromaigh sé
    
      
  bhog sé
             d’fhan sé amach
charn sé suas
d’fhan sé mar an gcéanna
     sileann
            ciorclach biorach
           briosc
    garbh
          cuartha           cruinn
         tais
        géar
        tirim                 síodúil
       cothrom                   mín
      séimh     ar maos/báite
      
     greanach
             bog
    crua
     soladach                  
an teanga  
   ard
       díoscach                           thuairisciúil
  comhréidh           cigilteach                        agus an teanga
íseal
    iomaireach
              fantaisíochta uilig
cnapach
             a úsáideann páistí  

     

         bun
cruth
        dath
  méid
             cón
    spás
      bearna                 barr
           poll
    
    marc
    
   ubhchruthach
  patrún
prionta
cuilithín
                                  séid          preasáil
                       
  bris     
tarraing    
                     
tóg       
     brúigh
                                clúdaigh          cuimil
                             srac        
       scrabh
                          tarraing    
croith
                       leag               sleamhnaigh
                    tit         
               mill
                 braith    
               fáisc
    
    
    líon
                greamaigh
   
   meil
          corraigh
  
  déan
            claon
tóg suas      iompaigh béal faoi
doirt   
   sil
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SÚGRADH LE GAINEAMH
Trealamh agus Áiseanna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tráidire mór gainimh
tráidirí aonair níos lú
tráidire gainimh chruthaithigh
gaineamh ar dhath an airgid,
gaineamh trá, gaineamh tógálaí
(glan)
dathanna éagsúla ar ghaineamh
naprúin
scuab
panna deannaigh
buicéid
spáda/spúnóga
gabhdáin phlaisteacha
thrédhearcacha dar cruthanna
agus méideanna éagsúla
tiúbra
criathair
canna spréite
crúscaí
cupáin

buidéil phlaisteacha
múnlaí
gearrthóirí
sceanra plaisteach
uirlisí múnlóireachta
rácaí
cíora
potaí plandaí
scúip
tonnadóirí
cipíní líreacáin
orláiste uibhe
tráidire gainimh chruthaithigh
trealamh don ghaineamh
chruthaitheach
• rothaí gainimh
• muileann gainimh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SÚGRADH LE GAINEAMH
Samhlaíoch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duplo
miontrealamh tógála lego
daoine beaga bréagacha
zú
clós súgartha
feirm
carranna
leoraithe
tochaltóirí
ollscartairí
tarracóirí
trucailí dumpaire
dineasáir
bratacha
bláthanna plaisteacha
foireann taeghréithe
‘taisce’
ábhair nádúrtha

• cóin
• dramhábhair le rudaí a thógáil
agus a dhéanamh
• áiseanna ar leith a bhaineann le
topaic nó scéal
• púróga
• craobhóga
• cleití
• sliogáin
• cnónna capaill
• tráidirí borróg
• trealamh bácála
• scátháin
• báid
• feadáin rolla cistine
• figiúirí domhain bhig
• crainn phailme
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SÚGRADH LE GAINEAMH
Déanamh marcanna agus patrún
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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maidí
cíora
rácaí
brúiteoirí prátaí
gearrthóirí
gaineamh daite
páipéar
piseanna
piseánaigh
rís
pasta
min sáibh
uirlisí múnlaithe
eochracha
gabhdáin salainn
tráidire gainimh agus trealamh

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH
Toilleadh agus Meáchan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

buicéid
cartáin
liacha
tonnadóirí
spúnóga
ubhchupáin
cupáin phlaisteacha
meá
foirne de bhuidéil pholaitéine
grádaithe
tráidirí ón siopa mearbhia
bloic
sliogáin
málaí siúcra
málaí plaisteacha
málaí plúir
cannaí púdar custaird
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SÚGRADH LE GAINEAMH
Ionadaithe

Ar dhóigh, an sult a bhaintear as a bheith ag súgradh
leis an ábhar nádúrtha seo, ní féidir rud ar bith
eile a chur ina ionad cionn is go bhfuil sé chomh
tarraingteach sin do pháistí óga. An dóigh ar féidir
gaineamh a scriosadh agus a athchruthú arís agus arís
eile, fágann sé go bhfuil sé iontach teiripeach. Tá ócáidí
ann nuair a spreagfaidh ábhar eile athrú.

Móin

Nuair atá sí tais, is féidir í a bhrú, a iompar agus
a mhúnlú ina tírdhreacha ar an dóigh chéanna le
gaineamh nach mór, agus cuireann sí le téama an
ghairdín.

Min sáibh/Scamhacháin

Caithfear iad a chriathrú le scealpa géara a bhaint
ar shiúl agus ba chóir iad a choinneáil tais sa dóigh
nach n-ionanálóidh na páistí dusta.
N.B. Is féidir go n-éireoidh eachma nimhneach mar gheall
ar roisín adhmaid, ba chóir, mar sin, do dhaoine fásta agus
do pháistí a bhfuil ailléirgí acu a bheith cúramach.
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Piseánaigh/Grán/Rís
Ní féidir é seo a úsáid
le páistí atá ró-óg nó
ró-anabaí le go gcuirfidh
siad sa bhéal, sna cluasa
nó sa tsrón é. Is féidir iad
a ‘dhoirteadh’ ar an dóigh
chéanna le huisce nach
mór mar gheall ar iad a
bheith mín agus sleamhain.

Pasta

Dathanna, cruthanna agus méideanna éagsúla. Ar
dóigh lena scúpáil agus le rudaí a líonadh.

Salann

Bí cúramach
má tá gearradh
ar pháiste!

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

Is féidir trealamh breise a chur leis an ghaineamh
le hathruithe a spreagadh
- áiseanna déanta de na hábhair chéanna, m.sh. adhmad,                                                         
plaisteach, cairtpháipéar, cruach dhosmálta

- áiseanna den dath céanna nó atá trédhearcach nó lonrach

- áiseanna atá mar an gcéanna ach de mhéideanna éagsúla, m.sh. buicéid, spáda, spúnóga, miasa,
rácaí, potaí iógairt, potaí planda

- líon ar leith d’earraí, m.sh. 2 cheann de gach rud
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SÚGRADH LE GAINEAMH TAOBH AMUIGH
Éascaíonn an ceantar gainimh taobh amuigh an fhoghlaim
i ngach gné den churaclam. Is féidir an soláthar agus na
gníomhaíochtaí céanna don súgradh le gaineamh taobh
istigh a chur ar fáil ach uirlisí níos mó a úsáid – don
tochailt, don líonadh, don fholmhú, don bhogadh, do
dhéanamh patrún agus don súgradh samhlaíoch.
Beidh sé níos fearr arís ach córas ulóige a sholáthar
leis an ghaineamh a bhogadh. Is breá le páistí óga
a bheith saor le dul isteach sa chlais ghainimh,
le rudaí a fhiosrú agus a thriail. Caithfear
clúdach cuí a bheith ann ar mhaithe
le cúrsaí sláinte agus
sábháilteachta.
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GAINEAMH (Fliuch/Tirim)
Forbairt Phearsanta, Shóisialta &
Mhothúchánach
• an dóigh le bheith ag obair go neamhspleách agus le trealamh a roghnú
a fhoghlaim
• a bheith ag comhoibriú, ag déanamh sealaíochta agus ag roinnt trealaimh
mar bhall de ghrúpa
• an dóigh le meas a bheith acu ar thuairimí daoine eile a fhoghlaim
• an tsamhlaíocht a leathnú agus smaointe a fhorbairt maidir le súgradh le
gaineamh, m.sh. na daoine beaga bréagacha a úsáid le scéal a chumadh
sa ghaineamh, ag cur ábhair nádúrtha leis
• an dóigh leis an ghaineamh a úsáid go slán agus i gcomaoin daoine eile
a fhoghlaim
• a bheith ag labhairt go muiníneach ar a bhfuil déanta sa ghaineamh acu
agus a bheith bródúil as a bhfuil bainte amach acu
• féinmheas a fhorbhairt trí bheith ag amharc ar fhoghlaim sa ghaineamh
• taithí a fháil ar an leas teiripeach a bhaineann le bheith ag obair le
gaineamh fliuch/tirim

Forbairt Chruthaitheach/Aeistéitiúil
• cruthanna 3T a fhiosrú le réimse múnlaí
• cruthanna agus uigeachtaí a bhaineann le gaineamh fliuch/tirim a fhiosrú
• taithí a fháil ar na dathanna agus na huigeachtaí éagsúla a bhaineann le
gaineamh fliuch/tirim
• gaineamh a úsáid le línte a tharraingt agus le patrúin a dhéanamh
• fuaim a chruthú agus a fhiosrú trí chroiteoirí gainimh, gairbhéil, pasta
a úsáid

Forbairt Fhisiciúil

Eolas agus Tuiscint ar an Timpeallacht

• scileanna mínluaileacha a fhorbairt trí uirlisí a láimhseáil, trí rudaí
a dhoirteadh, a líonadh, a chorraí, a bhrú, a tharraingt, a thochailt,
a chuimilt, a mhúnlú, a líniú srl.
• comhordú lámh/súl a fhorbairt, m.sh. gaineamh a dhoirteadh isteach
i ngabhdán, cruthanna gainimh a dhéanamh le múnla
• réimse trealaimh a úsáid le scil mhéadaitheach, m.sh. meá, roth gainimh,
criathair
• a bheith eolach ar spás sa tráidire gainimh agus a bheith ábalta é a roinnt
le daoine eile

• a dtimpeallacht áitiúil a phlé, m.sh. trá, láithreáin tógála
• gnéithe dá dtimpeallacht súgartha a cheangal le gnéithe dá dtimpeallacht
féin ach áiseanna fóirsteanacha a lua
• gnéithe fisiciúla amhail cnoic, tolláin, bóithre a dhéanamh
• nádúr céadfach gainimh a athrú, m.sh. cuir pasta leis, athraigh gaineamh  
tirim ina ghaineamh fliuch/iontach fliuch
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GAINEAMH (Fliuch/Tirim)
Luath-thaithí in Eolaíocht & Teicneolaíocht

Forbairt Teanga

• airíonna gainimh thirim/fhliuch a fhiosrú –  comparáid a dhéanamh
• cosúlachtaí, difríochtaí, patrúin i ngaineamh fliuch/tirim a bhreathnú
• na céadfaí a úsáid le hathruithe i ngaineamh a bhreathnú, m.sh. trí uisce
a chur le gaineamh tirim
• trealamh cuí a roghnú do chineálacha éagsúla de shúgradh le gaineamh
• scileanna tógála a úsáid

• cur síos ar thréithe gainimh, m.sh. garbh, mín, greamaitheach, fliuch
• an stór focal a bhaineann le súgradh le gaineamh a leathnú, m.sh. doirt,
líon, folmhaigh, lán, bog, buicéad, roth gainimh, criathar, múnlaigh,
tochail, tollán, ráca, mín, ainmneacha bréagáin ghainimh
• cur síos ar a ngníomhaíochtaí féin agus ar ghníomhaíochtaí daoine eile,
m.sh. ag brú, ag tarraingt, ag scúpáil
• ceisteanna a chur agus a fhreagairt
• rudaí a mheabhrú agus a thuairisciú ag am grúpa
• scileanna réamh-scríbhneoireachta a fhorbairt, m.sh. ag déanamh patrún,
marcanna
• scéalta a chumadh ag úsáid frapaí breise amhail daoine beaga bréagacha,
ainmhithe feirme, feithiclí
• a dtaithí sa ghaineamh a phlé ó thaispeántais de ghrianghraif nó
de leabhair faoi shúgradh le gaineamh
• faill a bheith acu ar scéalta éagsúla agus áiseanna eile, m.sh. Cois
Trá le Múinteoir Molly le Heather Henning, Ag Súgradh ar an Trá le Jan
McPherson, aistrithe ag an Áisaonad, Déan Damhsa liom, clár a seacht,
An Trá, Dán: Plúra Lúra agus na Bopóga, le Mary Ryan, lch 13 An Trá

Luath-thaithí sa Mhatamaitic
• coincheapa éagsúla matamaitice a fhiosrú, m.sh. toilleadh, méid,
meáchan
• teanga matamaitice a thuiscint agus a úsáid, m.sh. lán, folamh, níos mó/
lú de dhíth, trom, éadrom, línte díreacha/cuartha, ainmneacha cruthanna
coitianta
• cruthanna agus patrúin a dhéanamh sa ghaineamh
• fadhbanna a bhaineann le gaineamh a réiteach, m.sh. cá mhéad is
féidir a chur i ngabhdán ar leith? Gaineamh tirim a dhoirteadh isteach
i ngabhdáin de mhéideanna éagsúla
28
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TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Súgradh Trialach

SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

• scileanna láimhsithe
a fhorbairt – an buicéad
a líonadh, an buicéad
a thiontú thart, caisleán
gainimh a dhéanamh
• méideanna buicéad agus spád
a phlé
• spád mhór a mheaitseáil le
buicéad mór
• dathanna a mheaitseáil – spád
dhearg le buicéad dearg
• an caisleán gainimh
a mheaitseáil leis an bhuicéad
• stór focal a fhorbairt – lán,
folamh, beagnach lán
• freagairt do threoracha
– an dtig leat an buicéad
a líonadh?
– an dtig leat caisleán
gainimh a dhéanamh?
• a dtaithí ar shúgradh le
gaineamh a phlé – trá, clais
ghainimh
• caisleáin ghainimh a chuntas
• an mhéid is fearr spáide leis
an bhuicéad a líonadh a phlé,
m.sh. spád mhór/ buicéad mór
• trealamh agus spás a roinnt
• neamhspleáchas a fhorbairt le
naprún a chur orthu

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• buicéid a líonadh le lámha
agus spáda

• caisleán gan bhriseadh
a dhéanamh

• caisleáin ghainimh
a dhéanamh

• an gaineamh a dhéanamh
níos fliche, ag cur síos ar
a dtarlaíonn

• a bheith ag amharc ar
mharcanna sa ghaineamh
a rinneadh le lámha, buicéid,
spáda
• caisleáin ghainimh a leagan le
spáda
• gaineamh a dhéanamh mín
agus comhréidh le spáda
• marcanna agus patrúin
a dhéanamh sa ghaineamh le
spáda

• a bheith ag amharc ar phictiúir
agus ar ghrianghraif cois trá

SOLÁTHAR
• tráidire gainimh
• buicéid gainimh de
mhéideanna éagsúla
• spáda de mhéideanna éagsúla
agus a bhfuil cos ghearr orthu

• stór focal a fhorbairt –
coinníonn sé níos mó,
coinníonn sé níos lú
• gabhdáin/soitigh a bhfuil
oscailt níos caoile orthu
a líonadh
• a bheith ag comhoibriú agus
meas a thabhairt ar obair
a chéile
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TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Súgradh Trialach – múnlú

SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

• scileanna láimhsithe
a fhorbairt – ag líonadh an
bhuicéid, á thiontú thart, ag
déanamh caisleán gainimh
• a fhiosrú an féidir caisleán
gainimh a dhéanamh leis na
gabhdáin de mhéideanna
éagsúla
• an fáth a n-oibríonn sé/
nach n‑oibríonn sé a phlé
• na cruthanna a rinneadh
a chur i gcomparáid lena
chéile
• plé a dhéanamh ar an mhéid is
fearr spáide leis na gabhdáin
de mhéideanna éagsúla
a líonadh (spád mhór/gabhdán
mór)
• rudaí coitianta a fhiosrú agus
a léiriú i bhfoirm 3T
• cruthanna bunúsacha a aithint
agus a ainmniú
• súgradh le gaineamh
a cheangal le rann do pháistí
m.sh. Seán agus Síle (Jack and
Jill)
• comhfhreagracht aon le haon
a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• gabhdáin a líonadh le lámha
agus spáda
• caisleáin ghainimh
a dhéanamh as gaineamh
tais agus gaineamh fliuch
le gabhdáin a bhfuil oscailt
leathan orthu
• amharc ar na cruthanna
a dhéantar nuair
a fholmhaítear an gabhdán
• tráidirí a líonadh le ‘borróga’
a dhéanamh
• Borróga Cúig Chuirín –
gaineamh agus puróga
a mheascadh le borróga
cuiríní a dhéanamh

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• scéalta faoi láithreáin tógála
a léamh. Cuir isteach rabhlaeir
tógálaí, hataí tógálaí le
caitheamh ag na páistí

• tráidirí gainimh (spáda móra/
beaga de mhéideanna éagsúla)

• an gaineamh a dhéanamh níos
fliche/tirime
• cruth an ghabhdáin
a mheaitseáil le cruth an
chaisleán ghainimh
• sraith de chruthanna tráchtála
a sholáthar lena líonadh, m.sh.
brící, foireann de chruthanna
gainimh (NES Arnold), torthaí,
gléasanna iompair, múnlaí
lámh agus cos
• rainn do pháistí a rá
• áiseanna cuí a thabhairt
isteach le rainn a athghníomhú
sa tráidire gainimh

• gabhdáin a bhfuil oscailt
leathan orthu, m.sh. potaí
plandaí. babhlaí measctha,
sáspain, tobáin margairín,
trucailí dumpála, tráidirí
borróg
• puróga
• gaineamh daite

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

Súgradh Trialach – múnlú

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• scileanna láimhsithe
a fhorbairt – ag líonadh
cruthanna, á dtiontú thart
agus ag déanamh cruthanna
gainimh
• coincheap achair a léiriú
• cruthanna a dhéanamh i spás
teoranta
• na cruthanna a phlé, ag cur
síos orthu, á gcur i gcomparáid
lena chéile, á gcuntas
• cruthanna a aithint agus
a ainmniú
• an cruth a mheaitseáil leis an
mhúnla
• méideanna spúnóg, liach agus
scúp a chur i gcomparáid
lena chéile – mór/beag, trom/
éadrom
• na hábhair dá bhfuil spúnóga
déanta a phlé
• cruthanna gainimh a chuntas
– scileanna sóisialta
a fhorbairt trealamh agus
ábhair a roinnt
– sealaíocht a dhéanamh
– comhoibriú lena chéile

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• saorshúgradh le lámha –
fáscadh, cuimilt, déanamh
tollán, cruthanna
•

gabhdáin a líonadh le huirlisí
éagsúla agus iad a thiontú
amach

DUL CHUN CINN
• an gaineamh a fhágáil gan
aon trealamh sa dóigh
go ndéanfaidh páistí a gcuid
cruthanna féin lena lámha

SOLÁTHAR
• tráidirí gainimh (mór/beag)
• cruthanna/múnlaí tráchtála,
m.sh. torthaí, gléasanna
iompair, lámha, cosa, éisc
• spáda éagsúla

• bíodh cead ag na páistí
gabhdáin éagsúla a chur ann,
m.sh. cupáin, potaí iógairt,
cannaí de mhéideanna agus de
chruthanna éagsúla, sliogáin,
crúscaí, gabhdáin phlaisteacha

• spúnóga – plaisteach, miotal,
adhmad, liacha, scúip

• teanga chomparáideach –
coinníonn níos mó/lú
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SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

Fiosrú saor ag baint
úsáid as na céadfaí

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

a bheith eolach ar airíonna
agus uigeacht gainimh thais/
gainimh fhliuch

•

airíonna gainimh a fhiosrú
trína bhreathnú, a mhothú
agus a bholú

•

stór focal a dhéanann cur síos
a fhorbairt – fliuch, fuar, tais,
crua, bog, fáscach, mín, garbh,
cnapánach

•

gaineamh a chriathrú trí
mhéara

•

a bheith ag fáscadh,
ag tochailt, ag carnadh,
ag doirteadh, ag scúpáil,
ag pinseáil

•

a bheith ag seasamh,
ag bogadh cos sa ghaineamh

scileanna mínluaileacha
a fhorbairt le réamhscríbhneoireacht a éascú

•

patrúin a dhéanamh le méara
– rocach iomaireach, díreach,
i bhfiarláin, cruinn

•

patrúin a aithint agus
a chruthú

•

pictiúir a tharraingt sa
ghaineamh

•

stór focal a fhorbairt – ag cur
síos ar a bhfuil á dhéanamh
acu, ag cur síos ar an phatrún

•

•

na hábhair nádúrtha agus
na patrúin a dhéanann siad
a shainaithint, a ainmniú agus
cur síos a dhéanamh orthu

•

•

Déanamh marcanna
agus patrún

•
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ

taithí a fháil ar an nádúr
teiripeach a bhaineann le
bheith ag súgradh le gaineamh

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

na hairíonna a bhaineann le
cineálacha éagsúla gainimh
a chur i gcomparáid lena
chéile – gaineamh de dhath
airgid, garbh, daite, tirim

•

tráidirí gainimh – mór/beag

•

iarr ar pháistí na cruthanna/
patrúin a rinne siad sa
ghaineamh a tharraingt nó
a phéinteáil

•

tráidirí gainimh

•

tráidire gainimh chruthaithigh
ábhair nádúrtha a chur leo
– clocha, sliogáin, puróga,
craobhacha, gearrtháin
adhmaid

•

méarphéinteáil

na gníomhartha a athrú
go mall, gasta, éadrom, trom

•

patrún athfhillteach
a dhéanamh

na gníomhartha a athrú ach
úsáid a bhaint as ábhair
nádúrtha éagsúla le marcanna
a dhéanamh agus le patrúin
a chruthú

•

patrúin a dhéanamh ó thaobh
na láimhe clé go taobh na
láimhe deise

•

patrún a chóipeáil

•

tosú ar litreacha a scríobh

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

Loirg

Déanamh marcanna
agus patrún

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

na hábhair nádúrtha agus
na patrúin a dhéanann siad
a shainaithint, a ainmniú agus
cur síos a dhéanamh orthu

•

cur síos a dhéanamh ar na
patrúin

•

na patrúin a rinneadh le rudaí
éagsúla a chur i gcomparáid
lena chéile

•

spás sa ghaineamh a roinnt

•

baill an choirp a aithint agus
a ainmniú

•

cruth agus foirm a fhiosrú

•

rudaí a ainmniú

•

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

na gníomhartha a athrú
ach rudaí éagsúla a úsáid
le patrúin a chruthú agus le
gaineamh a bhogadh thart

• loirg a dhéanamh le méara,
lámha, cosa, uillinneacha agus
glúine
•

scileanna breathnaithe
a fhorbairt

patrúin indibhidiúla
a dhéanamh le rudaí éagsúla

•

•

a aithint go gcoinníonn
gaineamh tais loirg

an lorg a mheaitseáil leis an
rud

•

•

seicheamh simplí a léiriú

rud amháin a roghnú le patrún
athfhillteach a dhéanamh

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

patrúin a dhéanamh ó thaobh
na láimhe clé go taobh na
láimhe deise

•

réimse d’ábhair nádúrtha –
cuir uirlisí múnlaithe leis,
m.sh. foirc, cíora, rácaí –
méideanna éagsúla

•

patrúin eile a chuardach sa
seomra súgartha

•

trealamh don ghaineamh
chruthaitheach

•

gníomhaíochtaí priontála

•

patrún a chóipeáil

• tráidire gainimh

•

é a cheangal leis an obair
le taos agus le cré

•

•

roghnaigh 2 rud le patrún
athfhillteach a dhéanamh

sliogáin, taosrán, gearrthóirí,
bloic, spóil, cláir, múnlaí
gainimh, brúiteoir prátaí,
buaircíní giúise, eochracha
a chur leis

•

feithiclí a bhfuil rothaí orthu
a chur leis
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SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

Toilleadh/Meáchan/
Airde

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

teanga chomparáideach a úsáid,
m.sh. trom/éadrom, fada/gearr,
leathan/caol, ard/íseal

•

réamh-mheas a dhéanamh ar cé
na cinn a choinníonn an méid is
mó/lú

Nádúir agus airíonna
gainimh a chur
i gcomparáid lena chéile

•
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•

•
•
•

eolas a úsáid lena fháil amach
faoi na hairíonna atá ag
cineálacha éagsúla gainimh
a fhios a bheith acu go mbogann
gaineamh tirim go réidh agus
go ngreamaíonn sé den lámh
agus é fliuch
teanga a dhéanann cur
síos a fhorbairt – doirt, sil.
cnapánach, mín, dath, bog, crua
a fháil amach nach mbeidh
patrún i ngaineamh tirim chomh
soiléir céanna
coinníonn gaineamh fliuch loirg
agus imíonn loirg go gasta ó
ghaineamh an‑fhliuch

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

gabhdáin a líonadh agus
a fholmhú, plé a dhéanamh
ar: lán/folamh, beagnach lán,
níos mó/níos lú

•

gabhdáin fholmha a thógáil in
airde, iad a líonadh le gaineamh,
iad a thógáil in airde arís

•

málaí a úsáid ar dhóigh
shamhlaíoch, m.sh. málaí
siúcra, plúir, púdar níocháin

•

DUL CHUN CINN
•

gabhdáin a choinníonn an méid
céanna ach a bhfuil cruthanna
éagsúla orthu

•

gabhdáin a sheicheamh
agus a chur in ord ón cheann
a choinníonn an méid is mó
go dtí an ceann a choinníonn
an méid is lú, is mó go dtí is lú,
is troime go dtí is éadroime, is
airde go dtí is ísle

gabhdáin a choinníonn beagnach
an méid céanna a aimsiú agus
a líonadh

•

meá a chur leis an tráidire
gainimh

•

a bheith ag fiosrú agus ag triail

•

•

eolas a bhailiú trí na céadfaí,
ag mothú, ag éisteacht, ag
amharc

réamh-mheas a dhéanamh
– cén cineál/staid gainimh
a dhéanfaidh an caisleán is fearr,
a rothlóidh na rothaí gainimh,
a dhéanfaidh an cnoc, an tollán
is fearr

•

bróga a bhaint díobh, méara
a lúbarnaíl i ngaineamh, an
dóigh a mothaíonn sé a phlé

•

gaineamh a choinneáil sna
lámha

•

priontaí a dhéanamh sna 3 staid
(tirim, tais, an‑tais) agus sna
cineálacha gainimh

•

patrúin a tharraingt sna
cineálacha éagsúla gainimh

•

uisce a chur le gaineamh tirim

SOLÁTHAR
•

spáda, buicéid, gabhdáin –
potaí plaisteacha iógairt/petit
filous, málaí plaisteacha, boscaí
cairtchláir, cupáin, báisíní, scúip

•

tráidirí de ghaineamh tais/
fliuch/tirim, mín, garbh, ar dhath
airgid

•

gaineamh, spáda, rothaí
gainimh, liáin, múnlaí, rácaí,
cíora, gloine formhéadaithe

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TAIS/FLIUCH

Is féidir an tsamhlaíocht agus smaointeoireacht
a fhorbairt trí áiseanna fóirsteanacha a
thabhairt isteach

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

•

a gcuid taithí féin a úsáid le
comhrá agus plé a spreagadh

•
•
•
•

•

a bheith páirteach i rólghlacadh

•

gnéithe den dúlra a fhiosrú agus
a aithint

•

a bheith aontaithe ar na frapaí
agus ar shnáithe an scéil agus
iad a roinnt

•

scéal a athinsint de réir
seichimh

•

timpeallachtaí a dhearadh agus
a chruthú dá scéalta

Is féidir scéalta a fhorbairt sa
tráidire gainimh
• Na Trí Bhéar (tírdhreacha)
• Na Trí Mhuc Bheaga
• Ag Dul i bhFolach, údar
sinsearach: Rosemary Reuille
Irons, aistrithe ag an Áisaonad  
• Cé atá sa chró? le Brenda Parks,
aistrithe ag an Áisaonad

•

trealamh a shainaithint

•

•

a bheith ag labhairt ar a bhfuil á
dhéanamh acu – rudaí is maith/
nach maith leo

•

méid babhlaí, spúnóg, cupán
a chur i gcomparáid lena chéile

•

teanga chomparáideach
a fhorbairt

•
•
•
•
•
•

an fheirm
an zú
an garáiste
radharc baile mhóir (bóithre,
sráid, foirgnimh)
tailte fuara
an trá
an gairdín
an láithreán tógála
domhan na ndineasár
taisce faoin talamh

líonann páistí gabhdáin, ag cur
i gcéill go bhfuil siad ag bácáil
nó ag ullmhú béilí

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

éadaí/hataí cóirithe a chur in
aice leis an tráidire gainimh

•

gaineamh fliuch/tais

•

scéalta a léamh faoi láithreán
tógála, faoi ainmhithe, faoi
dhaoine a léiríonn/a thacaíonn le
súgradh samhlaíoch na bpáistí

•

tráidirí gainimh – mór/beag

•

ainmhithe feirme/zú

•

buachaillí bó, indiaigh,
saighdiúirí, dineasáir, daoine
beaga bréagacha, tarracóirí,
leantóirí, carranna, leoraithe,
trucailí, ollscartairí, tochaltóirí,
dumpairí, boscaí/gabhdáin
le haghaidh tithe, siopaí,
boscaí císte, tráidirí scragaill,
gearrthóirí taosráin, sliogáin,
uirlisí gairdín, potaí plandaí,
cannaí spréite, bláthanna, crainn
phlaisteacha, craobhóga, liáin,
scátháin don linn, adhmad,
puróga, báid, buicéid, spáda,
tiúbra leathan plaisteach,
feadáin rolla cistine, “taisce”

•

trealamh cistine a chur leis
– babhlaí, sáspain, spúnóga,
plátaí maróige, miasa síneacha,
cipíní itheacháin, cupáin,
wok, friochtán, uirlisí cistine,
trealamh bácála

•

na páistí a spreagadh lena gcuid
scéalta a tharraingt, a phéinteáil

•

gaineamh a dhéanamh níos
fliche/tirime

•

súgradh comhoibríoch
a spreagadh i gcónaí

•

freagairt do cheisteanna – cén
ceann a choinníonn an méid is
mó/lú? Cén ceann is mó/lú?
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FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

•
•

Súgradh Trialach

•
•

•

•

•

•
•
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scileanna láimhsithe
a fhorbairt, ag tochailt, an
buicéad a líonadh, an buicéad
a fholmhú arís
méideanna buicéad agus spád
a phlé
spád mhór a mheaitseáil le
buicéad mór
stór focal a fhorbairt, lán,
folamh, beagnach lán
an taithí ar shúgradh
le gaineamh a phlé – trá, clais
ghainimh
treoracha a fhreagairt
– an dtig leat an buicéad
a líonadh?
– an dtig leat caisleán
gainimh a dhéanamh?
a aithint nach féidir ‘caisleán’
a dhéanamh sa ghaineamh
tirim
plé a dhéanamh ar an mhéid
spáide is fearr leis an bhuicéad
a líonadh
trealamh agus spás a roinnt
neamhspleáchas a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

buicéid a líonadh le lámha
agus spáda

•

gaineamh a dhoirteadh as
buicéid ag déanamh cairn
ghainimh – cruthanna cónúla,
cairn chruinne, cairn arda
agus cairn ísle

•

an gaineamh a dhéanamh
mín comhréidh le lámha agus
spáda

•

a bheith ag tochailt sa
ghaineamh

•

an gaineamh a scuabadh

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

na cineálacha gainimh a athrú,
gaineamh de dhath airgid,
garbh, daite

•

tráidire gainimh, buicéid
gainimh de mhéideanna
éagsúla

•

scéalta cois trá a léamh

•

•

a bheith ag amharc ar chlocha
cois trá

spáda de mhéideanna éagsúla
agus a bhfuil cos ghearr orthu

•

a bheith ag amharc ar phictiúir
agus ar ghrianghraif cois trá

•

stór focal a fhorbairt –
coinníonn níos mó/lú

•

fiosrúchán a dhéanamh ar an
méid uisce a chaithfear a chur
isteach le caisleán gainimh
nach mbrisfidh a dhéanamh

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM

Súgradh Trialach – láimhsiú agus
comhordú a fhorbairt

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR
• tráidire gainimh, spáda,
spúnóga, scúip de mhéideanna
éagsúla

• scileanna láimhsithe
a fhorbairt

• gabhdáin a líonadh le spáda,
le spúnóga, le scúip, le lámha

• gabhdáin a bhfuil oscailt chaol
orthu a líonadh

• taithí a fháil ar an nádúr
teiripeach a bhaineann le
bheith ag súgradh le gaineamh
tirim

• an spád/spúnóg den mhéid is
fóirsteanaí a líonfaidh gabhdán
a aimsiú
• gaineamh a dhoirteadh ó
chrúsca isteach i ngabhdáin

• comparáid a dhéanamh idir
méid gabhdán trí ghaineamh
a dhoirteadh ó cheann amháin
isteach i gceann eile. An ceann
a choinníonn an méid is mó/lú
a shocrú

• gaineamh a fháscadh,
a thochailt, a charnadh,
a scúpáil, a dhoirteadh

• comparáid a dhéanamh idir
na hairíonna a bhaineann le
cineálacha éagsúla gainimh

• a bheith ag seasamh, ag
bogadh cos sa ghaineamh

• cáithníní gainimh a bhreathnú
trí ghloiní formhéadaithe

• an teanga a bhaineann le
toilleadh a fhorbairt, m.sh.
lán, beagnach lán, coinníonn
níos mó ná, níos lú ná, an méid
céanna le
• cur síos a dhéanamh ar
ghabhdáin agus iad a ainmniú
(mór, beag srl.)

• gabhdáin, crúscaí a bhfuil
oscailtí éagsúla orthu (mór
agus beag) potaí plandaí,
potaí iógairt, sáspain, cupáin
pháipéir
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SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM

Fiosrú saor ag baint úsáid as na céadfaí

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA
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TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

a bheith eolach ar na hairíonna
agus ar an uigeacht a bhaineann
le gaineamh ‘tirim’

•

stór focal a dhéanann cur
síos a fhorbairt – mín, garbh,
crua, cnapánach, biorach, bog,
cigilteach

•

scileanna éisteachta a fhorbairt
agus tosú ar úsáid teanga
a dhéanann cur síos a léiriú

•

scileanna mínluaileacha
a fhorbairt le réamhscríbhneoireacht a éascú

•

patrúin a aithint agus a chruthú

•

stór focal a fhorbairt – ag cur
síos ar a bhfuil á dhéanamh acu,
ag cur síos ar na patrúin

•

•

na hábhair nádúrtha agus
na patrúin a dhéanann siad
a shainaithint, a ainmniú agus
cur síos orthu
na patrúin a dhéantar de réir
mar a athraítear airde agus luas
an ghainimh a bhreathnú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

teacht ar airíonna gainimh
trína bhreathnú, a mhothú agus
a bholú
triail a dhéanamh trí ghaineamh
a chriathrú trí mhéara, trí
ghaineamh a ghuairneáil ó bhos
na lámh
gaineamh a thógáil le dhá lámh,
na lámha ag brú síos agus
á gcur faoin ‘ghaineamh’
triail a bhaint as cineálacha
éagsúla gainimh
gaineamh a dhoirteadh anuas
ó airde agus ligean dó titim ar
ghaineamh, ar pháipéar, agus
ar dhromclaí adhmaid, plaistigh
agus miotail
patrúin a dhéanamh le méara,
rocach, iomaireach, díreach,
i bhfiarláin, cruinn
pictiúir a tharraingt
gníomhartha a athrú go mall,
gasta, éadrom, trom
loirg láimhe agus coise
a dhéanamh
mar atá thuas ach ábhair
éagsúla nádúrtha a úsáid le
marcanna a dhéanamh agus  le
patrúin a chruthú
patrúin a fhiosrú agus gaineamh
ag sreabhadh amach as
gabhdáin salainn

DUL CHUN CINN
•

comparáid a dhéanamh idir
na hairíonna a bhaineann le
cineálacha éagsúla gainimh –
gaineamh ar dhath an airgid,
garbh, daite, tirim

•

iarr ar pháistí na cruthanna/
patrúin atá déanta sa ghaineamh
acu a tharraingt nó a phéinteáil

•

méarphéinteáil

•

patrún athfhillteach a dhéanamh

•

patrúin a dhéanamh ó thaobh na
láimhe clé go taobh na láimhe
deise

•

patrún a chóipeáil

•

comparáid a dhéanamh
idir patrúin agus marcanna
a rinneadh i ngaineamh tirim
agus i ngaineamh tais

•

patrún/cruth a tharraingt

•

litreacha/uimhreacha a scríobh

SOLÁTHAR
•

gaineamh tirim – airgead,
tógálaí, trá, mín garbh, salann,
min sáibh, daite

•

tráidirí gainimh
tráidirí gainimh chruthaithigh

•

cuir ábhair nádúrtha leis
– clocha, sliogáin, puróga,
craobhóga, gearrtháin adhmaid,
cleití

•

gabhdáin salainn a bhfuil soc
doirte orthu

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM

Déanamh marcanna
agus patrún

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

• na rudaí a shainaithint agus
cur síos a dhéanamh orthu

• na gníomhartha a athrú
ach rudaí éagsúla a úsáid
le patrúin a chruthú agus le
gaineamh a bhogadh thart
le cnoic a dhéanamh. Cnoic
de mhéideanna éagsúla
a dhéanamh

• cur síos a dhéanamh ar na
patrúin

• cruth a tharraingt le bata pritt,
gaineamh a spré air

• na hábhair nádúrtha agus  
na patrúin a dhéanann siad
a shainaithint, a ainmniú agus
cur síos a dhéanamh orthu

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• patrúin a dhéanamh ó thaobh
na láimhe clé go taobh na
láimhe deise

• uirlisí múnlaithe a chur leis  
foirc, cíora, rácaí – méideanna
éagsúla

• rudaí eile a roghnú le patrúin
a dhéanamh

• trealamh don ghaineamh
chruthaitheach

• gníomhaíochtaí priontála le
patrúin a chruthú

• na patrúin a rinneadh le rudaí
éagsúla a chur i gcomparáid
lena chéile
• baill an choirp a aithint agus
a ainmniú
• cruth agus foirm a fhiosrú

Loirg

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• loirg a dhéanamh le
méara, le lámha, le cosa,
le huillinneacha agus le glúine

• rudaí a ainmniú

• patrúin indibhidiúla
a dhéanamh le rudaí éagsúla

• scileanna breathnaithe
a fhorbairt

• an lorg a mheaitseáil leis an
rud

• seicheamh simplí a léiriú

• loirg boinn a dhéanamh
i ngaineamh

• patrún a chóipeáil

• tráidire gainimh

• é a cheangal leis an obair
le taos agus le cré

• sliogáin, brúiteoir prátaí,
mirlíní, buaircíní, bloic, feithiclí
a bhfuil rothaí orthu a chur leis

• comparáid a dhéanamh
idir patrúin a rinneadh
i ngaineamh tais/tirim

• trealamh do na tráidirí gainimh
chruthaithigh  

• rud a roghnú le patrún
athfhillteach a dhéanamh

• rud amháin a roghnú le patrún
athfhillteach a dhéanamh
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SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

‘Ag dul tríd’

•
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cur síos a dhéanamh ar na
cruthanna a dhéantar agus an
gaineamh ag sreabhadh tríd
agus iad a chur i gcomparáid
lena chéile

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

saorshúgradh ag ligean don
ghaineamh sreabhadh trí
thonnadóirí

•

na cairn éagsúla ghainimh
a fhiosrú, m.sh. cruthanna
cónúla, cairn chruinne, cairn
arda nó ísle

•

stór focal a fhorbairt,
sreabhadh tríd, doirt

•

scileanna láimhsithe agus
coincheapa ar mhéid
a fhorbairt

•

•

plé a dhéanamh ar an mhéid
is fearr tonnadóra le gabhdáin
éagsúla a líonadh

•

gabhdáin mhóra agus
gabhdáin bheaga a líonadh le
tonnadóirí

•

coincheapa a fhorbairt ar am

•

an t-amadóir gainimh a fhiosrú

•

coincheapa iontach luath
a fhorbairt ar fhórsaí agus
ar fhuinneamh

•

gníomhaíochtaí éagsúla
a thriail leis an amadóir
gainimh, m.sh. an dtig leat
an buicéad a líonadh sula
rachaidh an gaineamh tríd

•

gluaiseachtaí an rotha
a fhiosrú agus a bhreathnú
agus an gaineamh ag
sreabhadh tríd

an tonnadóir a bhogadh agus
an gaineamh ag sreabhadh
tríd

DUL CHUN CINN
•

tonnadóirí de mhéideanna
éagsúla, gabhdáin mhóra agus
gabhdáin bheaga

•

méid an tonnadóra atá de dhíth
leis an ghabhdán a líonadh
a mheaitseáil

tiúbra plaisteach, feadáin
chairtchláir, feadáin taos
fiacla, potaí bláthanna a bhfuil
poill ina dtóin

•

amadóir gainimh a úsáid le
linn gníomhaíochtaí eile, m.sh.
slacht a chur ar threalamh,
lámha a ní, túr a thógáil

dramhábhair a ndearnadh
poill iontu, m.sh. buidéil
phlaisteach, boscaí, gabhdáin
iógairt

•

rothaí gainimh,
muilte gainimh
(NES Arnold)

•

patrúin a dhéanamh le
gaineamh agus é ag sreabhadh

•

tiúbra a chur leis – sreabhann
gaineamh trí thonnadóir agus
trí thiúbra

•

•

•

SOLÁTHAR

an dóigh le rothaí gainimh
a chur ag gluaiseacht níos
gasta nó níos moille a fhiosrú

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• a thuiscint gurb é an criathar
a bhfuil na poill is mó ann
a bheidh folamh ar dtús
• an próiseas a phlé
• luath-thaithí a fhorbairt ar
thoirt

‘Ag dul tríd’

• coincheapa luatha a fhorbairt
ar mhéid
• teanga agus an tsamhlaíocht
a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• gaineamh a chriathrú trí na
méara
• saorshúgradh trialach le
criathair agus síothláin
• an gaineamh a chriathrú lena
fháil amach cé na gráinní/
rudaí a fhanfaidh sa chriathar
• an fad ama a ghlacann sé leis
an ghaineamh a chriathrú
a bhreathnú
• úsáid a bhaint as gabhdáin
atá curtha faoin ghaineamh le
tolláin a dhéanamh a rachaidh
feithiclí, ainmhithe, daoine
tríothu

DUL CHUN CINN
• criathar a dhéanamh le
cairtchlár nó le boscaí
a ndearnadh poill iontu
• an criathar den mhéid is fearr
leis na hábhair a chriathrú
a roghnú i.e. má tá an mogall
rómhór rachaidh gach rud tríd
• é a cheangal le gníomhaíochtaí
bácála
• é a cheangal le súgradh le
bloic – tolláin

SOLÁTHAR
• criathair agus síothláin de
mhéideanna éagsúla
• gráid éagsúla gainimh, puróga,
clocha, cloichíní, cnaipí, boinn
‘taisce’
• feadáin chairtchláir de
thrastomhais éagsúla, boscaí
a bhfuil na cinn oscailte iontu
• feithiclí, ainmhithe, daoine
beaga bréagacha de
mhéideanna éagsúla

• scéal a chumadh
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SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM

Samhlaíocht agus
Smaointeoireacht

Toilleadh/Meáchan

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA
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TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• gabhdáin a líonadh agus
a fholmhú, plé a dhéanamh ar:
lán/folamh, beagnach lán, níos
mó/níos lú
• gabhdáin fholmha a thógáil
in airde, iad a líonadh le
gaineamh, iad  a thógáil in
airde arís
• málaí, boscaí a úsáid ar dhóigh
shamhlaíoch
• gabhdáin a choinníonn
beagnach an méid céanna
a aimsiú agus a líonadh

• gabhdáin a choinníonn an méid
céanna ach a bhfuil cruthanna
éagsúla orthu

• spáda, spúnóga, buicéid,  potaí
plandaí, potaí iógairt/petit
filous, méideanna éagsúla
de na potaí céanna,  málaí
plaisteacha, málaí siúcra,
cannaí púdar custaird, cupáin,
báisíní, crúscaí tomhais,
boscaí púdar níocháin

• trealamh a shainaithint agus
a ainmniú

• líonann páistí gabhdáin le
spúnóga

• plé a dhéanamh ar a bhfuil
á dhéanamh acu – rudaí is
maith/nach maith leo

• cur i gcéill go bhfuil siad ag
bácáil nó ag ullmhú béilí

• a fháil amach cé na gabhdáin
a choinníonn an méid is mó/is
lú, is mó/is lú

• teanga chomparáideach
a úsáid trom/éadrom, mór/
beag, níos mó/níos lú, is mó/is
lú
• coincheapa luatha a fhorbairt
ar thoirt
• réamh-mheas a dhéanamh
ar cé na cinn a choinníonn an
méid is mó/lú

• méid babhlaí, spúnóg, cupán
a chur i gcomparáid lena
chéile
• comhfhreagairt 1–1 a fhorbairt
• teanga chomparáideach
a úsáid

• meá a úsáid
• gabhdáin a chur in ord de réir
toirte
• gaineamh a dhoirteadh ó
ghabhdán amháin isteach
i ngabhdán eile lena fháil
amach cé acu is mó/is lú

• meá a chur leis

• is féidir trealamh cistine
a chur leis – babhlaí, sáspain,
spúnóga, plátaí maróige,
miasa síneacha, cipíní
itheacháin, cupáin, wok,
friochtán, uirlisí cistine,
trealamh bácála, potaí iógairt,
málaí siúcra

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE GAINEAMH

SÚGRADH LE GAINEAMH TIRIM
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Is féidir an tsamhlaíocht agus smaointeoireacht
a fhorbairt trí áiseanna fóirsteanacha a
thabhairt isteach

• a gcuid taithí féin a úsáid le
comhrá agus plé a spreagadh
• a bheith páirteach
i rólghlacadh
• gnéithe den dúlra a fhiosrú
agus a aithint
• smaointe a roinnt agus
a bheith aontaithe ar na frapaí
agus ar shnáithe an scéil
• scéal a athinsint de réir
seichimh
• timpeallachtaí a dhearadh
agus a chruthú dá scéalta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

an fheirm
an zú
an garáiste
radharc baile mhóir (bóithre,
sráid, foirgnimh)
an t-aerfort
an fásach
an gairdín
an láithreán tógála
an mótarbhealach
radharc bhreith Chríost
domhan na ndineasár
taisce faoin talamh
an trá
tailte fuara

• bíodh idir ghaineamh tirim
agus ghaineamh tais i dtráidire

Is féidir scéalta a fhorbairt sa
tráidire gainimh le radharc ó:
• Na Trí Bhéar
• Na Trí Mhuc Bheaga
• Ag dul i bhFolach le Rosemary
Reuille Irons, aistrithe ag an
Áisaonad
• Cé atá sa chró? le Brenda
Parks, aistrithe ag an Áisaonad

• éadaí/hataí cóirithe a chur in
aice leis an tráidire gainimh
• tráidire uisce a chur sa tráidire
gainimh
• scéalta a léamh faoi  láithreáin
tógála, ainmhithe, daoine
srl. a léiríonn/a thacaíonn le
súgradh samhlaíoch na bpáistí
• pictiúir de ghairdíní, d’fhásach,
de thrá, de thailte fuara srl.
a chur thart timpeall an
tráidire gainimh

SOLÁTHAR
• gaineamh tirim
• tráidirí – mór/beag
• ainmhithe feirme/zú
• buachaillí bó, indiaigh,
saighdiúirí, dineasáir, daoine
beaga bréagacha, tarracóirí,
leantóirí, carranna, leoraithe,
trucailí, ollscartairí, tochaltóirí,
dumpairí, boscaí/gabhdáin
le haghaidh tithe, siopaí,
boscaí císte, tráidirí scragaill,
gearrthóirí taosráin, sliogáin,
uirlisí gairdín, potaí plandaí,
cannaí spréite, bláthanna,
crainn phlaisteacha,
craobhóga, liáin, scátháin
don linn, adhmad, puróga,
báid, buicéid, spáda, tiúbra
leathan plaisteach, feadáin
rolla cistine, “taisce”, camaill,
pailmeacha, ábhair stríocacha,
pubaill
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GAINEAMH
Gaineamh idir do ladhracha
Gaineamh idir do mhéara
Gaineamh i do shrón
Gaineamh ar do thóin
Gaineamh san uachtar gréine
Gaineamh ar do t-léine
Gaineamh ar do bhád
Gaineamh ar do spád
Gaineamh i do cheapairí
Gaineamh ar d’ispíní
Gaineamh i do bhia
Ó a Dhia!
Arna chur in oiriúint as an dán ‘Sand’ le John Foster
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BREATHNÚ

DUL CHUN CINN

Is féidir le daoine fásta foghlaim na bpáistí a chur chun cinn agus dúshlán a thabhairt trí eispéiris
shúgartha le huisce agus le gaineamh a ullmhú bunaithe ar bhreathnú cúramach. Ó bheith ag
slaparnach in uisce an chéad uair, téann páistí ar aghaidh leis an uisce:
- a scúpáil aníos
- a dhoirteadh amach
- a scúpáil aníos agus é a dhoirteadh isteach i ngabhdán eile ansin
le cruinneas méadaitheach
- an gabhdán a líonadh gan ligean don uisce cur thar maoil

Agus daoine fásta ag breathnú na bpáistí, caithfidh siad a bheith feasach/eolach ar dhul cinn gach
páiste mar dhuine aonair le go mbeidh a fhios acu cá huair ba cheart an páiste a fhágáil leis nó léi
féin le scil a thabhairt chun foirfeachta trína hathdhéanamh agus cá huair atá cuidiú de dhíth ar an
pháiste le dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
“Ní mór dúinn a mheabhrú gur ar shúgradh na bpáistí féin a chaithfear tógáil,
agus gan na gníomhaíochtaí a stiúradh ón taobh amuigh”
Arna chur in oiriúint ó Sand & Water Play Activities
Pre-School Learning Alliance
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SÚGRADH LE hUISCE
Trealamh Ginearálta agus Áiseanna
• urlár neamhsciorrach, mata sábháilteachta
• tráidire mór uisce (tá canálacha, droichid
agus rothaí uisce ag cuid acu)
• tráidirí indibhidiúla níos lú
• folcadán linbh
• báisíní
• tráidire uisce don taobh amuigh
• sconna taobh amuigh
• naprúin/ rabhlaeir súgartha
• mapa/buicéad
• buicéid
• gabhdáin thrédheacacha/daite de chruthanna agus
de mhéideanna éagsúla – scóig leathan agus scóig
chaol
• cannaí, buidéil agus gabhdáin le rudaí a líonadh
• tiúbra
• greadtóirí balúnacha
• spúinsí
• coirc
• bréagáin súgartha uisce
• potaí plandaí
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tonnadóirí
rothaí uisce
scagairí uisce
dathúcháin nádúrtha
sifíní
bábóga
meaisín níocháin
líne/pionnaí éadaigh
éadaí bábóige
clár níocháin
foireann taeghréithe
líontáin bheaga
ábhair fhóirsteanacha le droichid a dhéanamh
boilgeoga
sobal folctha
gallúnach
tuáillí
foireann de bhuidéil ghrádáithe phlaisteacha
lámhainní rubair

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
Samhlaíoch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maighdeana mara
foghlaithe mara
báid
éisc/ainmhithe mara/froganna/torbáin
raithneach
carraigeacha
sliogáin
puróga
lachain phlaisteacha
scáthanna fearthainne
cótaí fearthainne
hataí fearthainne
bróga fearthainne
linn lapadála
rónta
piongainí
damháin alla plaisteacha
píobáin éagsúla agus cónaisc éagsúla pluiméara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

péint
scuaba éagsúla
péintrollóirí
dathúchán bia
stiallacha adhmaid
daoine beaga bréagacha
cupáin & plátaí
sceanra
scuab níocháin
seampú
tuáillí
líontáin
“taisce”
lachain phlaisteacha
cluichí iascaireachta
gealra
cruthanna scragaill
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SNÁMH AGUS DUL FAOI UISCE
• sliogáin

• bréagáin phlaisteacha

• coirc

• liathróidí leadóg tábla

• cumhdach bolgóideach

• mirlíní

• tráidirí scragaill

• marla

• spúinsí

• fabraic

• gearrtháin adhmaid

• sciatháin uisce

• báid

• báid

• oighear

• gealra

• tráidirí polaistiréine

• fíonchaora

• tráidirí plaisteacha

• úlla

• slíogart
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AG DUL TRÍD

TOILLEADH AGUS MEÁCHAN

• tonnadóirí – méideanna éagsúla

• buicéid

• criathair

• cartáin

• tiúbra

• liacha

• rothaí uisce

• tonnadóirí

• brúiteoirí prátaí

• spúnóga

• spúnóga sliotán

• cupáin phlaisteacha

• píobáin agus cónaisc phlaisteacha

• gabhdáin iógairt

• líontáin

• meá

• potaí plandaí

• foireann de bhuidéil ghrádáithe pholaitéine

• málaí plaisteacha/buidéil phlaisteacha a bhfuil poill
iontu

• gabhdáin phlaisteacha agus buidéil phlaisteacha –
cruthanna éagsúla ach a choinníonn an méid céanna

• piostail uisce
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Rudaí le huisce a thógáil:

Rudaí le huisce a dhoirteadh astu:

• crúscaí

• taephotaí

• scúip

• cannaí spréite

• spúnóga

• spraeanna

• eascraí

• crúscaí

• potaí iógairt
• liacha

Rudaí le líonadh:
• gabhdáin thrédhearcacha – coinníonn
cruthanna éagsúla an méid céanna
• gabhdáin theimhneacha
• gabhdáin is féidir a líonadh a bhfuil cluasa
orthu
• gabhdáin a bhfuil barr leathan/caol orthu
• gabhdáin a bhfuil poill sa bhun acu
• málaí plaisteacha a bhfuil poill iontu
• gabhdáin a bhfuil poill sa taobh acu
• faid de thiúbra plaisteach atá
neamhthocsaineach
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TREALAMH SÚGARTHA UISCE Á EAGRÚ
snámh
dul faoi uisce

líonadh & doirteadh

ag dul tríd –
criathair, tonnadóirí
tiúbra, goib

lá níocháin
níochán

gabhdáin
ghrádaithe

ionsúchán

gabhdáin den
mhéid chéanna

gabhdáin
den chruth chéanna

báid

cois farraige

lá fearthainne/
sneachta/seaca

an linn

( ½ lítear, lítear, 2 lítear)
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Is féidir trealamh breise a chur leis an uisce
le hathruithe a spreagadh
- trealamh a rinneadh as an ábhar céanna, m.sh. adhmad, plaisteach, miotal
- trealamh den dath céanna, trédhearcach, lonrach nó teimhneach
- píosaí trealaimh atá cosúil lena chéile ach a bhfuil méideanna éagsúla iontu,

m.sh. buicéid, potaí iógairt, tonnadóirí, buidéil phlaisteacha, gabhdáin bainne,
potaí plandaí, cannaí spréite, báid

- líon ar leith d’earraí, m.sh. 2 cheann de gach rud
- é a dhathú le dathúchán bia
- é a chumhrú le bláthola líomóide, labhandair nó lus an phiobair (le cúram)
- boilgeoga a chur leis, na boilgeoga a dhathú
- gealra a chur leis
- an teocht a athrú – ciúbanna oighir a chur leis, tráidirí lán d’uisce a reo agus uisce te a dhoirteadh orthu ansin
- tráidire d’uisce a ramhrú le gránphlúr

Sláinte & Sábháilteacht

Bíodh a fhios agat cé na páistí a bhfuil fadhbanna craicinn acu – is féidir le huisce cumhraithe nó daite dochar a
dhéanamh go háirithe do pháistí a bhfuil eachma orthu.
Athraigh an t‑uisce gach lá agus nigh na háiseanna uilig go rialta.
Ná leag do lámh ar oighear díreach i ndiaidh duit é a thabhairt amach as an reoiteoir.
Ná húsáid gabhdáin ghloine.
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SÚGRADH LE hUISCE TAOBH AMUIGH
Éascaíonn an ceantar uisce taobh amuigh an
fhoghlaim i ngach ceann de na príomhréimsí
foghlama. Is féidir an soláthar céanna agus na
gníomhaíochtaí céanna leo siúd don cheantar uisce
istigh a chur ar fáil chomh maith le scuaba móra
péinte agus rollóirí, buicéid mhóra, píobáin agus
má tá sé ar d’acmhainn, is féidir trealamh iontach a
cheannach don taobh amuigh ina bhfuil caidéil, rothaí
uisce, ulóga, píobáin agus srutháin.
Thiocfadh leat linn lapadála a chur san áireamh sa
samhradh, ach ar ndóigh caithfear aird a thabhairt ar
na gnáthaimh ábhartha sábháilteachta.
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SÚGRADH LE hUISCE
Forbairt Phearsanta, Shóisialta
& Mhothúchánach
• a bheith ag obair go neamhspleách
• a bheith ag comhoibriú, ag déanamh                                                
sealaíochta agus ag roinnt trealaimh
• meas a bheith acu ar thuairimí daoine eile
• taithí a fháil ar an leas teiripeach a bhaineann                                                 
le súgradh le huisce
• an dóigh le huisce a úsáid go slán a fhoghlaim – rialacha súgartha uisce
a thuiscint
• an áit as a dtagann uisce a phlé
• sult a bhaint as nádúr céadfach uisce, ag cur dathanna/rudaí eile leis
m.sh. gealra, an teocht a athrú
• an dóigh le hoibriú mar bhall de ghrúpa a fhoghlaim, m.sh. an tonnadóir
a choinneáil agus duine eile ag doirteadh uisce isteach
• an tsamhlaíocht a leathnú trí áiseanna eile a chur leis, m.sh. báid,
adhmad, rudaí cois farraige
• a bheith muiníneach maidir le gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh
le huisce, m.sh. doirteadh, séideadh boilgeog
• sláinteachas pearsanta a fhiosrú, m.sh. úsáid gallúnaí, bábóga agus éadaí
a ní

Forbairt Fhisiciúil
• scileanna mínluaileacha a fhorbairt – uirlisí a láimhseáil, líonadh –
doirteadh,  folmhú, corraí, fáscadh, brú, tarraingt
• comhordú lámh/súl a fhorbairt, m.sh. gabhdáin de mhéideanna éagsúla
a líonadh agus a fholmhú
• a bheith feasach ar spás sa tráidire uisce agus a bheith ábalta é a roinnt le
daoine eile
• uirlisí, uisce agus rudaí a úsáid le sábháilteacht níos mó, m.sh. a bheith
feasach ar cad é a tharlaíonn nuair a bhíonn an-chuid uisce ar an urlár!
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Forbairt Chruthaitheach/Aeistéitiúil
• athrú datha a bhreathnú nuair a chuirtear péint nó ruaim bia leis
• teicnící marmaraithe a thabhairt isteach
• iniúchadh a dhéanamh ar an tionchar ar uisce nuair a chuirtear ábhair
nádúrtha agus ábhair dhaondhéanta leis
• domhan faoi uisce a chruthú le súgradh agus teanga shamhlaíoch
a spreagadh
• fuaimeanna a chruthú san uisce, m.sh. séideadh, lapadaíl, tonnadh
• gléasanna ceoil a dhéanamh – buidéil a líonadh le huisce chuig leibhéil
éagsúla

Eolas agus Tuiscint ar an Timpeallacht
• uisce sa timpeallacht áitiúil a phlé; sa bhaile, in aibhneacha, i linn, ar an
trá
• trealamh ón timpeallacht áitiúil a chur leis le súgradh samhlaíoch
a spreagadh, m.sh. sliogáin, feamainn, puróga, carraigeacha, líontáin,
píobáin, cannaí spréite
• gairmeacha a bhfuil baint shuntasach ag uisce leo a phlé, m.sh. iascairí,
fir dóiteáin, mairnéalaigh, feirmeoirí, pluiméirí
• ainmhithe agus créatúir a chónaíonn in uisce a phlé, m.sh. éisc, crogaill,
piongainí, mór-rónta
• a thábhachtaí atá sláinteachas a thuiscint ag úsáid an tráidire uisce, m.sh.
trealamh a ní

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

UISCE
Luath-thaithí in Eolaíocht & Teicneolaíocht
• airíonna uisce a fhiosrú, m.sh. doirteadh, sreabhadh, sileadh
• ceisteanna a chur faoin dóigh a bhfeidhmíonn rudaí agus an fáth
a dtarlaíonn siad, m.sh. clocha in uisce, rothaí uisce, sreabhadh uisce, ar
snámh, dul faoi uisce
• na céadfaí a úsáid le huisce a fhiosrú, m.sh. dath – radharc, folcadán linbh
– boladh, te/fuar – tadhaill, uisce i mbuidéil – blas
• tábhacht uisce i sláinteachas pearsanta a aithint
• an dóigh a n-iompraíonn rudaí in uisce a bhreathnú
• rudaí a réamh-mheas
• scileanna gearrtha, fillte, nasctha agus scileanna tógála a úsáid le báid
a dhéanamh don súgradh le huisce
• oighear in uisce a fhiosrú

Luath-thaithí sa Mhatamaitic
• an méid uisce i ngabhdáin éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile trína
dhoirteadh ó cheann amháin isteach i gceann eile
• teanga matamaitice a thuiscint agus a úsáid, m.sh. lán/folamh, níos mó/lú
de dhíth, trom/éadrom
• méid gabhdán a chur i gcomparáid lena chéile, m.sh. cén ceann is mó?
cén ceann a choinníonn an méid is mó?
• cruth gabhdán a phlé – sleasa díreacha, sleasa cuartha, ciorcal ag an
bhun srl.
• focail suímh a thuiscint & a úsáid, m.sh. ag doirteadh tríd, ar snámh ar
bharr srl.

Forbairt Teanga
• cur síos ar airíonna uisce, m.sh. fliuch, fuar
• cur síos ar a ngníomhartha féin agus ar ghníomhartha daoine eile, m.sh.
ag doirteadh, ag folmhú, ag slaparnach
• an stór focal a bhaineann le súgradh le huisce a leathnú
• cur síos ar chosúlachtaí, ar dhifríochtaí agus ar athruithe, m.sh. cad iad na
rudaí a shnámhann/a théann faoi uisce?
• míniú a thabhairt ar a bhfuil ag tarlú agus an roth uisce ag rothlú
• a bheith páirteach i rólghlacadh mar fhear dóiteáin, mar phluiméir, mar
dhuine fásta ag ní éadaí, bábóg
• faill a bheith ag páistí ar leabhair agus ar rainn a bhaineann le huisce,
m.sh. Maith thú, Leabhar Mór A lch 2 Mise Lilí, Plúra Lúra agus na Bopóga  
lch 17 Uisce Glé, Beo go Deo 2 dán  lch 239, An Leabhar Mór Dánta lch 7
Splais agus lch 14 Deora Fearthainne
• páistí ag labhairt ar a dtaithí maidir le taispeáint/leabhair faoi shúgradh
le huisce
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SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

•

Súgradh Trialach

•

•
•

•

•
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ
saorshúgradh le bréagáin
éagsúla ag am folctha
- cupáin, plátaí, crúscaí,
taephotaí, sceanra
- trealamh trá agus linn
snámha

plé a dhéanamh ar a dtaithí ag
am folctha, ar an trá, sa linn
snámha, ag ní gréithe, ag ní
éadaí
bréagáin agus trealamh
a ainmniú
treoracha a fhreagairt
- an dtig leat an cupán/
taephota a líonadh?
- an dtig leat an t-uisce
a dhoirteadh ón chrúsca
isteach sa chupán?
trealamh agus spás a roinnt
an gá le rialacha a phlé agus
a aithint – gan a bheith ag
slaparnach
an nádúr teiripeach
a bhaineann le súgradh
le huisce te a fhorbairt

•

taithí a fháil ar airíonna uisce,
teannas dromchla a fhiosrú

•

‘boilgeoga’ a dhéanamh sa
tráidire uisce trí uisce a chur
ag scinneadh

•

cruthanna agus dathanna
a phlé. An dtig leat amharc trí
bhoilgeog?

•

boilgeoga a thógáil sna lámha,
cur síos ar a bhfuil le feiceáil

•

sláinteachas a phlé – iad féin,
soithí, éadaí

•

a bheith ag amharc ar phictiúir
agus ghrianghraif cois farraige

•

a bheith ag éisteacht le
scéalta/rainn, m.sh.  Is
taephota mise (I’m a little
teapot)

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

cur síos ar iompar
na mbréagán

•
•

•

a bheith ag amharc ar phictiúir
agus ghrianghraif cois farraige
agus an taithí acu a phlé

•
•

•

niteoir soithí, meaisín níocháin
bréagach a dhéanamh

•

teach súgartha a chur thart ar
an áit a bhfuil an doirteal sa
seomra ranga – é a thiontú ina
chistin

•

a bheith ag obair mar ghrúpa,
agus feasach ar riachtanais
daoine eile

•

boilgeoga a shéideadh trí
shéideoirí de chruthanna
éagsúla. Cruth na mboilgeog
a phlé

•

Cad é a tharlaíonn nuair
a phléascann siad?

•

•
•
•

•

tráidire uisce
bréagáin am folctha, spúinsí,
gallúnach, tuáillí
sobal folctha, leacht níocháin
gréithe, cupáin, crúscaí,
taephotaí, éadaí soithí, scuaba,
tuáillí tae, raca silte, sceanra
sciatháin uisce, daoine beaga
bréagacha, leabhair, buicéid,
líontáin
Maith Thú, Leabhar Mór A, lch 2
Mise Lilí
Plúra Lúra agus na Bopóga le
Mary Ryan lch 17 Uisce Glé
Dánta, m.sh. Beo go Deo, dán
lch 239

leacht níocháin, glicrín, sifíní,
péint, tráidirí beaga

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE

Súgradh Trialach – Líonadh agus Doirteadh

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• scileanna láimhsithe
a fhorbairt – cupáin, cartáin
iógairt a líonadh agus
an t‑uisce a dhoirteadh
amach
• scileanna dianmhachnaimh
a fhorbairt
• méid/dath gabhdán a phlé
• stór focal a fhorbairt, m.sh.
lán, folamh, beagnach lán,
coinníonn níos mó, doirt,
sreabhadh

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• gabhdáin a líonadh le huisce
sa tráidire trína dtumadh faoi
uisce

• uisce a dhoirteadh ó
ghabhdán amháin isteach
i ngabhdán eile

• uisce a dhoirteadh ó
ghabhdán amháin isteach
i ngabhdán eile

• tonnadóirí móra a úsáid,
ag dul ar aghaidh ansin
go tonnadóirí beaga

• tonnadóirí a úsáid leis an
sreabhadh a rialú

• doirteadh faoi smacht isteach
i ngabhdáin a bhfuil scóig
leathan orthu, ag dul ar
aghaidh ansin go doirteadh
faoi smacht isteach
i ngabhdáin a bhfuil scóig
chaol orthu

• uisce a dhoirteadh ó chrúscaí
agus thaephotaí isteach
i gcupáin agus i mbuidéil

SOLÁTHAR
• gabhdáin éagsúla a bhfuil
scóig leathan orthu
• tonnadóirí plaisteacha de
mhéideanna éagsúla
• buidéil éagsúla a bhfuil
scróig chaol orthu
• taephotaí, crúscaí, cupáin

• trealamh a roinnt agus
a bheith ag comhoibriú
• stór focal a mhéadú, m.sh.
béal, leibhéal, éadomhain,
domhain, go leor, trom
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FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE

Cruthú patrún

Fiosrú saor ag baint
úsáid as na céadfaí

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

60

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

taithí a fháil ar nádúr agus ar
airíonna uisce agus iad a fhiosrú

•

stór focal a dhéanann cur síos
a fhorbairt, m.sh. fliuch, te,  
splais, glugaíl, silín, sioscadh,
sileadh

•

taithí a fháil ar an nádúr
teiripeach a bhaineann le
súgradh le huisce

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

•
•
•
•
•

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

airíonna uisce a fhiosrú trína
bhreathnú, a mhothú, a bholú,
tríd an fhuaim, trína bhlaiseadh
(uisce i mbuidéal)
uisce a dhoirteadh trí na lámha
na súile a dhruidim, cur síos
ar fhuaim an uisce agus é á
dhoirteadh ó chrúsca/bhuidéal
an cruth a fheiceann tú de
réir mar a thiteann an t-uisce
isteach sa tráidire a bhreathnú
a bheith ag seasamh, ag bogadh
cos san uisce
boilgeoga a chur leis, é
a mheascadh le lámha, cur
síos ar an mhothú, boilgeog
a thógáil, boilgeoga a shéideadh

•

frithchaithimh a aimsiú san
uisce nuair atá sé socair

•

2 thráidire uisce nó 2 bháisín
bheaga – te agus fuar

•

an “dath” a fheiceáil in uisce glé

•

•

dath a chur leis – an dóigh
a scaipeann sé a bhreathnú

gan aon trealamh – lámha agus
cosa amháin!!

•

sobal folctha, dathúchán bia

•

comparáid agus cur síos
a dhéanamh ar mhothú uisce
the agus uisce fhuair

•

lámhainní éagsúla

•

lámhainní a chaitheamh – cur
síos ar an dóigh a mothaíonn
an t-uisce agus lámhainní
plaisteacha nó olla á gcaitheamh
agat

•

iarr ar pháistí na cruthanna/
patrúin atá déanta acu
a tharraingt nó a phéinteáil ó
mheabhair nó ó ghrianghraf

•

tráidirí uisce nó báisíní
éadoimhne, lámh, méara

•

earraí éagsúla le marcanna
agus patrúin a dhéanamh, m.sh.
spúnóga, spadail, bataí, clocha

•

scileanna mínluaileacha
a fhorbairt le réamhscríbhneoireacht a éascú

•

patrúin a dhéanamh le méara  
– rocach iomaireach, díreach,
i bhfiarláin, cruinn

•

patrúin a aithint agus a chruthú

•

•

stór focal a fhorbairt – ag cur
síos ar a bhfuil á dhéanamh acu,
ag cur síos ar an phatrún

gníomhartha a athrú - mall,
éadrom, trom

•

patrúin a dhéanamh le spúnóga,
spadail, bataí

•

stór focal a dhéanann cur síos
a fhorbairt m.sh. iomaireach,
díreach, cuilithíní, ciorcail

•

ligean do chlocha titim isteach –
cuilithíní a bhreathnú

•

méarphéinteáil

•

patrún athfhillteach a dhéanamh

•

patrúin a dhéanamh ó             
chlé → deas

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE

Luath-thaithí matamaitice –
sórtail, toilleadh, uimhreas, cruth

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

tosú ar theanga chomparáideach
a úsáid go cruinn, m.sh. lán/
folamh, leathan/caol, fliuch/
tirim, trom/éadrom

•

an ceann a choinníonn an méid
is mó/lú a réamh-mheas

•

sórtáil a dhéanamh de réir
critéar áirithe

•

suim a léiriú in uimhreas agus
i gcuntas

•

an dóigh a mbaineann
uisce a leibhéal féin amach
a bhreathnú

•

treoracha a leanúint, m.sh.
    1 chupán oráiste
    6 chupán uisce

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

comparáid a dhéanamh idir
gabhdáin a bhfuil an toilleadh
céanna acu ach a bhfuil
cruthanna éagsúla orthu
gabhdáin a líonadh agus
a fholmhú, plé a dhéanamh
ar: lán/folamh, beagnach lán,
níos mó/lú
gabhdáin a shórtáil de réir
datha, crutha, agus toillte
cuntas, m.sh. cnaipí, béiríní
plaisteacha, báid, ainmhithe,
éisc, clocha
líon na mbuicéad a bheidh de
dhíth leis an tráidire a líonadh
a chuntas
uisce á dhoirteadh isteach
i lámhainní rubair, buidéil
phlaisteacha a bhreathnú.
Ceisteanna a chur, m.sh.
An bhfuil na méara uile lán
go fóill? An rachaidh an t‑uisce
suas an buidéal ach ní isteach
sa scóig?
cruth gabhdán a phlé –
taobhanna  díreach/cuartha
cur síos ar chruth gabhdán
sú oráiste a chaolú
glóthach a dhéanamh
na cruthanna a phlé, cur síos ar
a n‑iompar in uisce

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

dhá ghabhdán a choinníonn
an méid céanna uisce a fháil –
an rogha a mhíniú

•

gabhdáin m.sh. potaí plaisteacha
iógairt, potaí petit filous, cupáin,
ubhchupáin, cupáin phlaisteacha

•

gabhdáin a sheicheamh
agus a chur in ord ón cheann
a choinníonn an méid is mó
go dtí an ceann a choinníonn
an méid is lú, is mó go dtí is lú,
is troime go dtí is éadroime, is
airde go dtí is ísle

•

rogha gabhdán den chruth
chéanna ach de mhéideanna
éagsúla, m.sh. cartáin uachtair

•

rudaí lena sórtáil

•

tráidirí bia, cnónna capaill,
sliogáin, daoine beaga
bréagacha, béiríní plaisteacha,
bloic, éisc, bloic duplo, buicéid

•

lámhainní rubair, buidéil
phlaisteacha a bhfuil hanla toll
orthu

•

rogha de ghabhdáin a bhfuil
cruthanna éagsúla orthu

•

sú oráiste, cupáin, crúscaí
tomhais

•

rogha de chruthanna liathróide,
m.sh. oráiste, liathróidí gailf,
liathróidí leadóg tábla, liathróidí
plaisteacha, liathróidí damhán
alla

•

sórtáil le haghaidh 2 chritéar,
m.sh. dearg agus coinníonn níos
mó ná cupán

•

cuntas a fhad le 5 rud trí uimhir
a rá do gach rud

•

uimhreacha cúir a aithint

•

cur síos ar a dtarlaíonn do
leibhéal an uisce má tá an
buidéal líonta

•

ciorcal/cearnóg/dronuilleog
a shainaithint ag bun gabhdán

•

líon níos mó de réada a úsáid
le go mbeidh ar pháistí
uimhreacha níos mó a chuntas

•

foclóireacht a úsáid – tuaslaig,
caolaigh, cá mhéad?

•

rudaí ar cóimhéid a chur
isteach sa tráidire, m.sh. sféir
(liathróidí), ciúbanna, ciorcail
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FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

Súgradh trialach – snámh dul go tóin

•

62

•

•

•

•

iompar rudaí éagsúla in uisce
a bhreathnú
a fháil amach go snámhann
rudaí áirithe
a fháil amach nach dtéann
gach rud trom go tóin/nach
snámhann gach rud éadrom
na rudaí a shnámhfaidh
/a rachaidh go tóin
a réamh‑mheas
an dóigh a mbíonn iompar
éagsúil ag rudaí áirithe a bhfuil
an chuma chéanna orthu,
m.sh. liathróid gailf/liathróid
leadóg tábla a bhreathnú
rudaí a shnámhann agus rudaí
a théann go tóin a shórtáil,
a chuntas, a mheaitseáil agus
a chur i gcomparáid le chéile

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

•

•

•

•

•

plé a dhéanamh ar an
eispéireas a bhaineann le
bheith ag an linn snámha/
an snámh a fhoghlaim. Cad
é a chuidíonn leat a bheith ar
snámh? Amharc ar bhandaí
snámha, seaicéid tarrthála
cumhdach bolgóideach,
corc agus sreangán a thriail
le mionseaicéid tarrthála
a dhéanamh le haghaidh
daoine mionsamhlacha
na rudaí a shnámhfaidh/a
rachaidh go tóin a réamhmheas agus a thriail, m.sh.
clocha, liathróid leadóg tábla
báid shimplí a dhéanamh
le hábhair éagsúla, m.sh.
tráidirí scragaill, tobáin
margairín
buidéil phlaisteacha a thriail
agus an clár orthu agus é
bainte ar shiúl ansin
buidéil a bhfuil an clár
orthu/bainte ar shiúl a chur
i gcomparáid lena chéile
i dtaca le snámh agus dul
go tóin de

DUL CHUN CINN
•
•
•

•

•

•

•

a thabhairt ar shnámháin
a dhul go tóin
cur síos ar an dóigh
a dtarlaíonn sé seo
ag foghlaim snámha a phlé.
Cad é a chuidíonn leat a
bheith ar snámh? Cad chuige?
Amharc ar sheaicéad tarrthála
a fháil amach go mbíonn
tionchar ag athrú staide/
crutha ar bhuacacht, m.sh.
snámhann leatháin de scragall
stáin, téann scragall stáin
fáiscthe go tóin
teanga chuí a úsáid, barr, bun,
faoi bhun, faoi, trom, éadrom,
soladach
spúinse/litreacha
maighnéadacha a chur leis an
uisce – an snámhann siad nó
an dtéann siad go tóin?
oighear in uisce a fhiosrú

•

téann siad go tóin
taifead –         
snámhann siad

•

taifead i bhfoirm pictiúr

SOLÁTHAR
•

sliogáin, clocha, coirc, spáda,
sciatháin uisce,  buidéil
phlaisteacha, úlla, duilleoga,
fíonchaora, buidéil, tráidirí
scragaill, báid, feamainn, bloic
duplo, bloic adhmaid, tobáin
margairín, fáiscíní páipéir,
craobhóga, cipíní líreacáin,
tráidirí oighir plaisteacha,
slíogart, cumhdach
boilgeogach, olann chadáis,
scragall stáin, oighear

•

spúinse/litreacha
maighnéadacha

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Ionsúiteacht

Uisce a thaiscéaladh sa domhan seo
agamsa – aimsir

FEARTHAINN
•

uisce a fhiosrú i dtaca le haimsir
de
– fearthainn
– oighear
– sneachta

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

a bheith taobh amuigh lá
fearthainne – an fhearthainn
a mhothú ar aghaidh, lámha

•

na héadaí a chaitheann muid a
phlé – na hábhair as a ndearnadh
iad

•

a bheith ag éisteacht le fearthainn
agus í ag titim ar dhromchlaí
éagsúla – talamh, scáth
fearthainne, fuinneog, díon

•

stór focal a bhaineann le haimsir
a fhorbairt

•

cur síos ar an aimsir

•

an gá le héadaí agus trealamh cuí
a aithint

•

tús a chur le tuiscuint go bhfuil
stáideanna éagsúla ag an uisce

•

locháin uisce taobh amuigh
a bhreathnú, a bheith ag
slaparnach sna locháin

•

an fhearthainn ag sreabhadh síos
fuinneog a bhreathnú

•

fearthainn i ngoib agus  
i ndraenacha a bhreathnú

DUL CHUN CINN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ionsúiteacht a fhiosrú

•

teanga ábhartha a fhorbairt,
sil ar/tríd, titim as a chéile, dul
tríd, rolladh as/sreabhadh ó, sú
isteach/aníos, fanacht tirim

•

uisce a dhoirteadh ar bhinse/urlár,
ligean do pháistí ábhair éagsúla
a fhiosrú lena mhapáil – cad é
a tharla don uisce? Cá ndeachaigh
sé? Cad é mar atá a fhios agat?
Cad é mar is féidir an t-uisce
a fháil ar ais?

•

SOLÁTHAR

na cineálacha éagsúla fearthainne
a phlé – brádán, toirneach agus
tintreach, tuilte
plé ar cá háit as a dtagann
fearthainn
éadaí uiscedhíonacha a phlé
éisteacht leis na scéalta/dánta:
An Leabhar Mór Dánta lch 7 Splais
agus lch 14 Deora Fearthainne
Maith Thú Leabhar Mór A lch 10 Ag
Súgradh sa Ghairdín
éisteacht le Incy Wincy Spider agus
é a rá
goib, damháin alla agus cannaí
spréite a chur le súgradh le huisce
ligean do phéint uisciúil sileadh
ar pháipéar
loirg bróga fearthainne
a dhéanamh – An bhfuil cuid de na
boinn mar an gcéanna?
scéal Naoi (Noah) a léamh
taispeántas d’Áirc Naoi a chruthú
fuaim a fhiosrú trí ghléasanna
a úsáid chun fuaim tuairte
toirní  a chruthú, fuaim braonta
fearthainne a chur leis

•

tábla spreagthaí a chruthú in aice
leis an tráidire uisce le hearraí lá
fearthainne/lá seaca, m.sh. scáth
fearthainne, cóta fearthainne,
hata, bróga fearthainne, hataí
olla, scaifeanna, lámhainní, cótaí
fionnaidh

•

rogha de bhróga fearthainne,
tráidire péinte, páipéar

•

rogha de chnaguirlisí

ligean do na páistí a bheith ag
triail leis an pháipéar is ionsúití
a fháil as rogha, scragall, páipéar
lonrach, páipéar súite, páipéar
síoda, ceallafán, páipéar sípris

•

spúinsí, rolladh cistine, ábhar
plaisteach

•

rogha de pháipéir, dathúchán bia

63

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Uisce a fhiosrú i dtaca leis an domhan
seo agamsa de – sioc/oighear

SIOC/OIGHEAR

64

•

a fháil amach go dtig le huisce
a bheith ann faoi staideanna
éagsúla

•

oighear a fhiosrú agus a fháil
amach faoi chuid dá airíonna

•

stór focal cuí a fhorbairt,
m.sh. reoigh, leáigh, reoite,
athraigh, níos fuaire, oighreata,
sleamhain, siocúil, crua

COMHDHLÚTHÚ
•

comhdhlúthú ar fhuinneoga
a fhiosrú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

ciúbanna oighir, ainmhithe
súgradh reoite/daoine beaga
bréagacha i dtráidirí plaisteacha,
a chur leis an tráidire uisce

•

líreacáin oighir a dhéanamh
i ndathanna, cruthanna agus
blasanna éagsúla

•

a dhul amach lá sioctha –
locháin uisce reoite, sioc ar
fhéar a bhreathnú

•

ligean do pháistí uisce a reo
agus a bhreathnú ansin ar cad é
a tharlaíonn nuair a ligtear don
oighear a bheith ina shuí

•

na fuinneoga a bhreathnú
go géar. Fiafraigh de na páistí
cad é a fheiceann siad

•

dearaí agus pictiúir a tharraingt
ar fhuinneog. An t‑uisce ag
sileadh síos an fhuinneog
a bhreathnú

DUL CHUN CINN
•

dath gorm a chur ar uisce

•

ainmhithe mionsamhlacha tailte
fuara a chur leis

•

ciúbanna oighir a chur le huisce
te. Cur síos ar a dtarlaíonn

•

a bheith ag éisteacht le cláir
ón tsraith Pingu

•

a bheith ag éisteacht leis an
scéal Béir Bhána

•

uisce a reo i ngabhdáin de
chruthanna éagsúla – na
gabhdáin a mheaitseáil le cruth
an oighir

•

salann a chroitheadh ar oighear
– cad é a tharlaíonn?

•

ioglú a chruthú le haghaidh
rólghlactha ó phuball a bhfuil
cruth cruinneacháin air

•

an puball a chlúdach le bráillíní
bána

•

amharc ar ghal ag teacht amach
as citeal (sábháilteacht a chur
san áireamh)

SOLÁTHAR
•

piongain, béir bhána

•

tráidirí ciúbanna oighir

•

puball cruinneacháin, leathán
bán, cótaí fionnaidh, scaifeanna,
paicéid de bhia reoite, slat
iascaigh, carr sleamhnáin

•

citeal

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Uisce a fhiosrú maidir le mo dhomhan féin –
linnte, aibhneacha agus farraigí

LINNTE AGUS AIBHNEACHA
• an taithí acu ag linn nó
abhainn a phlé

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• an tráidire uisce a thiontú ina
linn

• a bheith ag éisteacht le
scéalta, rainn, dánta,
amhráin faoi linnte, m.sh.
Pógaí Frog agus na Cuilleoga

• páipéar ceallafáin glas
le haghaidh duilleoga lile,
seanlomáin gearrtha ina dhá
leath, cumhdach boilgeogach
(cosúil le glóthach froig)
créatúir linne – froig,
snáthaidí móra, púróga,
clocha

• a bheith eolach ar chontúirt
uisce

• amharc ar leabhair agus
pictiúir faoi linnte agus na
créatúir a chónaíonn iontu a
phlé

• nithe beo a aithint agus
cúram a thabhairt dóibh

• iasc órga a choinneáil sa
seomra ranga

• amharc ar leabhair agus
pictiúir d’aibhneacha
• píobán a cheangal den
tráidire uisce le sreabhadh
uisce a chruthú
• luathchoincheapa a fhorbairt
ar fhórsaí agus fhuinneamh

• gluaiseacht uisce a fhiosrú
• uisce a bhogadh le huirlisí
cistine, rothaí uisce

• cuairt ar linn a eagrú le
sampláil linne a dhéanamh
(sábháilteacht a chur san
áireamh)

• cuir réimse rudaí ar thábla
le bheith ag iascaireacht
leo amhail liacha, criathair,
líontáin bheaga, buicéid
bheaga

• smacht a choinneáil ar luas
an roth uisce tríd an méid
uisce a athrú

• gáitéarlach oscailte
plaisteach

• tonnta a phlé

• báid bheaga phlaisteacha,
cipíní líreacáin
• uirlisí cistine, báid
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SÚGRADH LE hUISCE
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Uisce á fhiosrú maidir le mo dhomhan féin –
linnte, aibhneacha agus farraigí

COIS FARRAIGE
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• an taithí acu cois farraige a
phlé
• a bheith eolach ar chontúirtí
a bhaineann le huisce

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• ‘cois farraige’ a dhéanamh
den tráidire
• a bheith ag éisteacht le
taifeadadh d’fhuaimeanna
a bhaineann le bheith cois
farraige
• a bheith ag éisteacht le
sliogan  leis an fharraige
a chloisteáil
• cluiche iascaireachta
a dhéanamh agus a imirt

DUL CHUN CINN
• pictiúir chois farraige
a phéinteáil. Pléigh
a dhéanamh ar dhathanna,
ar fhuaimeanna
• a bheith ag éisteacht le
scéalta a bhaineann le bheith
cois farraige
• rím uimhreach a rá, m.sh.
aon, dó, trí, ceathair, cúig      
5 rón ina suí ar an chloch
• éisc phlaisteacha
a ghearradh amach,
fáiscíní páipéir a chur leo
agus maighnéid a chur ar
phíosa sreinge le bheith ‘ag
iascaireacht’

SOLÁTHAR
• uisce gorm
• cuir isteach gaineamh,
púróga, sliogáin,
carraigeacha, clocha,
feamainn (stiallacha de
cheallafán gorm)
• cóip de leabhar páiste
a bhaineann le cois farraige
• Amhráin faoi bháid; Báidín
Fheilimí (lch 14) agus Óró Mo
Bháidín (lch 54) sa leabhar
Plúra Lúra agus na Bopóga le
Mary Ryan  
• cuir réimse de chréatúir na
farraige, báid bhréagacha,
buicéid, eiteoga uisce ar
thábla na n-áiseanna
• cuir tráidire uisce sa tráidire
gainimh

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Uisce á fhiosrú maidir le mo dhomhan féin – fás

•

a bheith ag aithint go bhfuil
uisce riachtanach don fhás/
don bheatha

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

•

•

cúram a thabhairt do nithe beo

gairdín a chruthú sa tráidire
gainimh a bhfuil linn bheag
ann
síolta féir a chur le faiche
a dhéanamh, barra cairéad
mar thoim agus síolta biolair
mar ghlasraí

•

bleibeanna agus síolta a chur
taobh amuigh. Plé a dhéanamh
ar an dóigh le huisce
a thabhairt dóibh

•

plé a dhéanamh ar
dheochanna a bhfuil uisce
iontu
uisce gan súilíní agus uisce
súilíneach a fhiosrú

•

DUL CHUN CINN
•

plean den ghairdín a tharraingt

•

dialann phictiúr de na síolta ag
fás a tharraingt

•

•

SOLÁTHAR
•

múirín, púróga, clocha,
dabhcha beaga le linnte
a dhéanamh, uirlisí gairdín,
síolta, bláthanna plaisteacha,
canna spréite, daoine beaga
bréagacha

éisteacht le hamhráin,
le danta, le rímeanna agus
le scéalta

•

‘An Mealbhacán Uisce Ollmhór’,
athleagan le Brenda Parkes
agus Judith Smith: aistriúchán
leis an Áisaonad, Séan agus an
Gas Ponaire, ‘Bliain i nGairdin
Aodáin’ (lch 14) An Leabhar Mór
Neamhfhicsin le Karina Law,
aistriúchán leis an Áisaonad,
Dán: ‘An Chruimh Chabáiste’
lch 8 An Leabhar Mór Dánta le
John Foster aistriúchán leis
an tÁisaonad, Déan Damhsa
Liom, Sraith 1, Clár 1: Plandaí,  
leabhar beag: Ag fás, Mavis
Wyvill a scríobh aistriúchán
leis an Áisaonad

uisce a chur i sú oráiste

•

buidéil uisce gan súilíní agus
uisce súilíneach, súnna torthaí
dlútha
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Uisce á fhiosrú maidir le mo dhomhan féin –
ag dul trí rudaí

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

68

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• foclóireacht a fhorbairt,
sreabhadh, doirt, gasta, mall,
silín

• súgradh saor a dhéanamh ag
ligean d’uisce sreabhadh trí
rudaí

• scileanna láimhsithe
agus coincheap na méide
a fhorbairt

• úsáid a bhaint as tonnadóirí
le gabhdáin mhóra agus
gabhdáin bheaga a líonadh

• plé a dhéanamh ar mhéid
an tonnadóra is fearr le
gabhdáin éagsúla a líonadh

• coincheapa luatha d’fhórsaí
agus d’fhuinneamh
a fhorbairt

• gluaiseacht an roth uisce
agus uisce ag sreabhadh tríd
a fhiosrú agus a bhreathnú

DUL CHUN CINN
• feadán a chur leis an
tonnadóir – ligean d’uisce
sreabhadh tríd an fheadán
agus an tonnadóir
• feadáin de mhéid áirithe
a roghnú le ghabhdáin áirithe
a líonadh

• an dóigh le luas na rothaí
a dhéanamh níos gasta nó
níos fadálaí a fhiosrú

SOLÁTHAR
• tonnadóirí de mhéideanna
éagsúla, gabhdáin mhóra
agus gabhdáin bheaga
• feadán plaisteach

•

rothaí uisce

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE hUISCE

SÚGRADH LE hUISCE
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Uisce á fhiosrú maidir le mo dhomhan féin –
ag dul trí rudaí

• brú uisce a fhiosrú
• taithí luath ar thoirt
a fhorbairt
• tuiscint a léiriú go mbeidh
an tonnadóir is mó folamh        
ar dtús
• sult a bhaint as scéalta/dánta
agus a gcuid tuairimí orthu
a roinnt
• úsáid a bhaint as teanga
matamaitice – fada/gearr,
tiubh/caol

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• a aithint gur mó sreabhadh
an uisce ag bun an bhuidéil/
mhála

• buidéil phlaisteacha, málaí
plaisteacha a bhfuil poill
iontu, cannaí spréite a bhfuil
soic orthu, spraeanna,
spúnóga sliotánacha,
piostail uisce, eangacha
iascaireachta, potaí planda

• uisce ag sreabhadh trí
thonnadóirí a fhiosrú agus  
an t‑uisce a cheapadh
i mbuidéil agus i ngabhdáin

• píosa adhmaid a bhfuil
poill ann a chur os cionn
an tráidire uisce mar
thonnadóirí

• tonnadóirí, buidéil, crúscaí

• damhán alla plaisteach
a chur ar crochadh ar chorda
síos go bun an phíopa.
Tarraingt ar an chorda le
tabhairt ar an damhán alla
an píopa a dhreapadh

• píobánra a chur leis, nasc
a dhéanamh le Incy Wincy
Spider

• píobánra, damháin alla

• píopaí éagsúla agus nascóirí
pluiméireachta a chur
lena gcuid oibre

• píopaí plaisteacha, nascóirí,
gáitéarlaigh

• gluaiseacht an uisce trí
na pollta a fhiosrú agus
a bhreathnú
• plé a dhéanamh ar
spraeanna agus ar phiostail
uisce a úsáid

• píopaí uisce a chuardach
taobh amuigh den seomra
• píopaí a chuardach sa
leithreas

• gáitéarlaigh agus draenacha
a phlé
• daoine a chuidíonn linn a
phlé – an pluiméir
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Is féidir samhlaíocht agus smaointeoireacht
a fhorbairt trí áiseanna cuí a thabhairt isteach

• an taithí acu féin a úsáid le
comhrá agus plé a spreagadh
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• páirt a ghlacadh
i rólghlacadh
• gnéithe den dúlra a fhiosrú
agus a aithint
• smaointe a roinnt agus
a chomhaontú ar fhrapaí
agus ar ábhar scéil
• timpeallachtaí do na scéalta
acu a dhearadh agus
a chruthú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• cois na farraige
• an chistin
– lá níocháin
– soithí á ní
– cócaireacht
• an gruagaire
• an gairdín
• an linn/abhainn
• tailte fuara
• am folctha
• an linn snámha
• an mhuiríne
• calafort iascaireachta
• Seacat/bád farantóireachta
• teach solais
Is féidir scéalta a fhorbairt sa
tráidire uisce, m.sh.:
– ‘Na Trí Ghabhar
Ghrusacha’, Leabhar Mór
Gaeilge (an tÁisaonad)
– ‘Cá bhfuil tú i do chónaí,
Seán Ó Duibhir (Séideán
Sí, An Gúm)

DUL CHUN CINN
• bréagéadaí a chur in aice leis
an tráidire uisce
• scéalta faoin trá,
faoi ghairdíní, faoin
gheimhreadh srl. a léamh
a bhaineann nó a thacaíonn
le súgradh samhlaíoch an
pháiste
• tig le páistí pictiúir, líníochtaí
agus samhaltáin a dhéanamh
le súgradh uisce samhlaíoch
a léiriú

SOLÁTHAR
• tráidire uisce
• gaineamh, púróga, clocha,
buicéid, eiteoga uisce, báid,
daoine beaga bréagacha,
soithí, buidéil seampú,
tuáillí, scuaba, cíora, potaí
bláthanna, cannaí spréite,
froganna, snáthaidí móra,
ábhair dhramhaíola,
bréagáin am folctha, spúinsí,
éadaí aghaidhe, gearrtháin
adhmaid, lomáin, eangach
iascaireachta, créatúir
farraige, ainmhithe, innill
dóiteáin, píobáin
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TAOS
Is breá le páistí taos. Bíonn súgradh le taos an‑suaimhneach cruthaitheach, gan freagra ceart a
bheith ann. Spreagann sé forbairt ar scileanna mínluaileacha, ar scileanna comhdhírithe agus
ar chruthaitheacht agus tugtar deiseanna le scileanna sóisialta agus teanga a fhorbairt.

Treorlíntí Gineárlta
Nótaí faoi choinne úsáid taois
• Tabhair píosa mór taois, neart spáis agus neart ama do na páistí.
• Déan cinnte nach bhfuil ailléirge ar na páistí le breiseáin atá in úsáid.
• Déan cinnte go bhfuil faill ag na páistí ar ábhar le go mbeidh siad in ann na rudaí ba mhaith leo a fhiosrú a roghnú
agus a chur leis an taos.
• Tabhair eolas do na tuismitheoirí le go dtuigfidh siad na buanna agus na deiseanna foghlama a bhaineann le taos.
• Tabhair isteach uirlisí de réir a chéile i ndiaidh dóibh a bheith ag breathnú go cúramach.
• Bain na hoiriúintí ar shiúl in amanna agus lig don taos a bheith ‘nádúrtha’.
• Más amhlaidh go gcuirtear an dath isteach i ndiaidh don taos a bheith                                                                                 
measctha beidh cuma mharmarach air.
• Cuireann píosa beag datha cuma phastalach air.
• Tig le hola agus le dathanna láidre marcanna a fhágáil ar éadaí.
• Is féidir leis na paistí taos neamhchócaráilte a dhéanamh agus fóireann                                                                               
an tasc seo go mór dóibh.
• Spreag na páistí le bheith páirteach sa ghlantóireacht.
• Ábhair a roinnt ar bhealach cairdiúil cothrom agus suaimhneach.
• Cuimhnigh nach mbeidh dúil ag gach páiste in uigeacht an taois ag an tús nó sa phrácás a bhaineann leis.
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CRÉ
Is féidir na deiseanna foghlama céanna a chur ar fáil le cré agus le taos. Chomh maith leis seo, spreagann sé:
• Taithí chéadfach
• Samhlaíocht
• Scileanna oll-luaileacha, deaslámhacht agus scileanna láimhsithe
• Forbairt na mothúchán
• Forbairt teanga
• Tuiscint ar na féidearthachtaí agus na teorainneacha a bhaineann le cré
Lig do na páistí cré a láimhseáil, na hairíonna a fhiosrú agus an chré a chur i gcomparáid
agus i gcodarsnacht le taos. Na hairíonna a phlé – an dóigh a ngréamaíonn sí le do lámh,
an dóigh a bhfágann sí screamh ar do lámh i ndiaidh di triomú.
Déan marcanna ar an chré ag baint úsáid as uirlisí, crann fuinte, ábhair a bhfuil
uigeacht throm acu, spúinsí, loirg mhéire.
Íomhánna 3T a chruthú trí liathróidí agus cornaí déanta de chré a rolladh. Cré a
bhrú trí chriathair, mhionbhrúiteoir gairleoige agus líontán sreinge. Cuir na píosaí
seo le leac cré ag baint úsáid as cré leachtach.
Potaí cré a dhéanamh – potaí ordóige – ag baint úsáid as méara agus ordóga leis an
phota a leathnú agus a mhúnlú.
Cornaí a dhéanamh agus a úsáid le nathracha de mhéideanna agus de thiúis éagsúla a dhéanamh.
Litreacha a dhéanamh leis an chré.

Nótaí faoi choinne úsáid cré

Tig le teas láimhe an chré a thriomú go gasta. Mol do na páistí spúinse a úsáid lena lámha a choinneáil tais.
Nuair atá tú ag obair le cré ná lig don chré dul síos an doirteal. Déan na lámha a ní i mias ar dtús leis an chré
bhreise a bhaint.
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FORBAIRT TEANGA MAIDIR LE TAOS AGUS CRÉ
Teanga láimhsithe

Teanga a bhaineann le fad agus le tiús

• Brúigh

• Níos faide ná

• Tarraing

• Níos giorra ná

• Lig dó titim

• An fad céanna le

• Fáisc
• Lúb
• Cas
• Roll
• Sín
• Scoith
• Leacaigh
• Scríob
• Smúdáil

Teanga a bhaineann le dath agus le boladh
Teanga uigeachta
• Cnapánach
• Garbh
• Lonrach
Rudaí a chuirtear leis an taos, m.sh. cleití, cipíní
líreacán, craobhóga

• Smear
• Bris
• Leaisteach
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TREALAMH DON TAOS
Clár don taos/dromchla fóirsteanach
Crann fuinte – gnáth cinn agus cinn a bhfuil patrún orthu
Réimse gearrthóirí
Aisréadóir plúir
Uirlisí gearrtha – siosúr, uirlisí taois
Dath a chur leis trí phéint phúdair neamhthocsaineach nó dathúchán bia a úsáid
Bolaidh a chur leis trí olaí, spíosraí agus luibheanna srl. a chur leis an taos.
Uigeachtaí a chur leis trí úsáid a bhaint as gealra, síolta poipíní, rís, piseánaigh, gráinní, min sáibh,
cnó cócó
Réimse gabhdán, tráidirí borróg, boscaí uibheacha, cásanna borróg

TREALAMH DON CHRÉ
Uirlisí múnlaithe plaisteacha
Gearrthóirí cré
Cláir mhúnlaithe
Réada uigeacha
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Taos Bunúsach

Taos déanta sa Mhicreathonn

2 chupán de phlúr bán
cupán amháin salainn
spúnóg thábla amháin d’ola chócaireachta

cupán amháin / 200 g plúr bán
½ cupán / 100 g salainn
2 thaespúnóg de ghealtartar
spúnóg thábla amháin d’ola
cupán amháin / 300 ml uisce
dathúchán bia (cuir leis an uisce)

Cuir uisce leis de réir a chéile go dtí go bhfuil raimhre taois ann.
Is féidir an taos seo a úsáid faoi choinne múnlaithe agus ansin
is féidir é a chur san oigheann ar teas íseal le triomú faoi
choinne 12 uair ar a laghad.  Beidh an taos seo crua, solúbtha
agus mín. Seans go mbeidh píosa beag plúir de dhíth sa dóigh is
nach ngreamóidh sé.

Taos cócaráilte
200 g de phlúr bán
100 g salainn
spúnóg thábla amháin d’ola chócaireachta
2 thaespúnóg de ghealtartar
300 ml uisce
dathúchán bia

Cuir na comhábhair i mbabhla atá oiriúnach don mhicreathonn.
Cócaráil ar lánchumhacht iad faoi choinne bomaite amháin.
Bain den mhicreathonn agus measc go maith é. Cuir ar ais
sa mhicreathonn é agus cócaráil arís faoi choinne 1-1½ bomaite.
Bain den mhicreathonn agus scríob amach le spúnóg adhmaid
é agus cuir ar leataobh é le ligean dó fuarú. Fuin go maith é,
cuir an dathúchán bia leis ag an phointe seo. Coinnigh i mála
polaitéin é sa dóigh is go bhfanann sé mín.

Measc an plúr, an salann agus an gealtartar le chéile i sáspan
mór. Cuir uisce leis de réir a chéile lena dhéanamh mín. (Is
féidir dathúchán bia a chur leis an uisce anois nó ag an deireadh
nuair atá an taos a fhuineadh agat.) Cuir teas measartha íseal
faoin sáspan, ag meascadh i rith an ama. (Obair dhoiligh atá
ann!) Tosóidh an cumasc ag éirí tiubh go tobann. Lean ort ag
meascadh go dtí go n‑éiríonn an taos iontach righin. Bain an
sáspan den teas. Scríob an taos amach agus cuir ar dhromchla
mín é. Cuir ar maos an sáspan láithreach. Déan an taos
a fhuineadh go cúramach mar beidh an taos iontach te sa lár.
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Taos Leaisteach

Taos Sinséir

1½ kg de phlúr éiritheach bán
Uisce le meascadh – thart faoi 500 ml
Fuin na comhábhair le chéile go dtí go bhfuil an cumasc mín
agus gur féidir a shíneadh.

Cupán plúir
½ cupán salainn
2 thaespúnóg de ghealtartar
Cupán uisce
1 taespúnóg d’ola cócaireachta
Meascán spíosraí: cainéal, ilspíosraí,
sinséar, noitmig srl.

Gránphlúr
175 g gránphlúir
250 ml uisce
Measc le chéile le spúnóg

Taos seacláide
2 chupán uisce
½ cupán salainn
2 spúnóg thábla d’ola cócaireachta
2 spúnóg thábla de ghealtartar
1
/3 cupán cócó
3 chupán plúir
Cuir uisce agus salainn ar fiuchadh.
Measc na comhábhair isteach go maith.
Lig don mheascán fuarú.
Fuin go dtí go bhfuil sé mín.
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Measc na comhábhair
thirime. Bain triail as
na spíosraí a chur le
chéile ar bhealaí difriúla go dtí
go bhfaigheann tú an boladh ar mhaith
leat. Measc an ola agus an t‑uisce
le chéile ar dtús ansin cuir leis
na comhábhair thirime iad agus
measc. Cócaráil faoi choinne
2 nó 3 bhomaite i bpota, ag
meascadh go minic. Tosóidh an
taos ag tarraingt ar shiúl ó thaobhanna
an phóta agus ag éirí níos dlúithe. Glac an taos amach as an
phóta agus déan an taos a fhuineadh go dtí go n‑éiríonn sé mín
agus bog. Lig dó fuarú agus coinnigh i ngabhdán aerdhíonach é.

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE TAOS AGUS LE CRÉ

TAOS
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• scileanna láimhsithe
agus scileanna luaileacha
a fhorbairt
• airíonna an taois a aimsiú –
labhair faoi na hairíonna
• comhoibriú/roinnt

Súgradh trialach

• sult/taithí chéadfach
a fhorbairt
• féinléiriú
• frustrachas a dhíbirt
• teanga a bhaineann le fad –
comparáid
• múnlaigh
• cuir cruth air
• dathanna a aithint, forbairt
teanga
• feasacht aeistéitiúil
• taithí chéadfach a fhorbairt
• sult
• plé – cur síos

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• fiosraigh faoin taos nádúrtha
– tarraing, brúigh, fáisc, lúb,
cas, roll, sín, scoith, leacaigh,
bain liomóg as, réada agus
cruthanna a chruthú srl.
• labhair faoi, pléigh agus
déan cuir síos ar na rudaí
a dhéanann an taos
• patrúin a dhéanamh sa taos
le lámha
• patrúin a chruthú le huirlisí
uigeacha
• róllaí a dhéanamh agus déan
comparáid ar cé chomh
tiubh/fada agus atá siad
• taos a fhiosrú a bhfuil dath/
bolaithe/ uigeachtaí curtha
leis
• nasc a dhéanamh taos le
téama súgartha

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• airíonna den taos a athrú,
leaisteachas, tathag

• clár nádúrtha taois nó barr
tábla atá oiriúnach

• athraíonn taois éagsúla ar
bhealaí éagsúla – sínte/
tarraingte

• dath a chur leis ag baint
úsáid as péint phúdair
neamhthocsaineach nó
dathúchán bia

• ionchur ó dhuine fásta le
teanga a fhorbairt agus
eiseamláir a thabhairt ar
scileanna láimhsithe, plé
a spreagadh, tacaíocht
a thabhairt agus páistí a chur
ar a suaimhneas
• dath a chur leis
• dath agus boladh a chur leis
• dath agus uigeacht a chur
leis
• dath, uigeacht agus boladh
a chur leis

• bolaithe a chur leis –
ag baint úsáid as olaí
cumhra,  spíosraí: noitmig,
cainéal, ilspíosraí, sinséar,
luibheanna, púdar talcaim,
fanaile, Angel Delight
• uigeachtaí a chur leis
trí ghealra, síolta poipíní,
rís, piseánaigh lintilí,
gráinní, min sáibh, cnó cócó,
gaineamh a úsáid
• plúr caiscín a úsáid

• tacaíocht ó dhuine fásta
mar atá thuas luaite le
teanga a dhéanann cur síos
a fhorbairt
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TAOS

Súgradh trialach ag baint úsáid as réimse trealamh

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA
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TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

scileanna rollta a fhorbairt

•

scileanna breathnaithe
a fhorbairt

•

uigeacht, inphrionta sa taos
leacaithe a phlé

•

leacaigh an taos

•

cruthanna a aimsiú, méideanna
a chur i gcomparáid lena
chéile, cuir síos a dhéanamh ar
chruthanna

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•
•

•
•
•

•

súgradh samhlaíoch – borróga,  
cistí

•

comhfhreagras aon le haon,
cuntas

•

scileanna láimhsithe a fhorbairt

•

litreacha, uimhreacha a aithint

•

ag sórtáil, ag cuntas

•

teanga a fhorbairt

•
•
•
•

•

teanga a fhorbairt – ag cur síos
ar mharcanna agus ar phatrúin

•

•

patrún a chur i gcomparáid le
patrún páiste eile

•

teanga a fhorbairt ag cur síos ar
thaos brúite agus múnlaithe

•
•
•
•

•
•
•

taos a fhiosrú trí uirlisí rollta a úsáid
taos a rolladh, liathróid a dhéanamh
dó, comparáid a dhéanamh ar na
patrúin atá déanta ag na rollóirí
éagsúla. Bain úsáid as croiteoir plúir
sa dóigh is nach ngreamaíonn sé
taos a bhualadh lena dhéanamh
cothrom leacaithe
gearrthóirí a úsáid leis an taos
gearrann na páistí cruthanna
amach ag baint úsáid as gearrthóirí
éagsúla – de mhéideanna agus de
chruthanna éagsúla. Déan cur síos
agus plé ar na torthaí
cuntas, sórtáil, cuir ord ar
chruthanna Déan patrúin
súgradh samhlaíoch – borróga, cistí
agus frapaí faoi choinne scéalta
frapaí faoi choinne rólghlactha
an céad litir dá n-ainm féin agus
d’ainm a gcuid cairde a dhéanamh
litreacha a mheaitseáil
uimhir dá n-aois féin a dhearadh
uimhreacha 1-5 a chur in ord
taos a fhiosrú trí réada a chur leis le
inphriontaí agus patrúin a dhéanamh
Déanann páistí patrúin agus
marcanna ar thaos a fhiosrú trí
réimse uirlisí a úsáid. Patrúin a chur
i gcomparáid lena chéile
taos a fhiosrú trí bheith ag fáscadh
‘tríd’
déanann páistí taos a fháscadh trí
ghabhdáin agus réada
patrúin a dhéanamh

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

•

ó rollóir cothrom go dtí rollóir
uigeach meascán rollóirí

•

réimse rollóirí cothroma agus
uigeacha

•

tacaíocht ó dhaoine fásta le
teanga a fhorbairt

•

réimse gearrthóirí – cruthanna,
daoine, ainmhithe srl.

•

eiseamláir a thabhairt ar
theicnící

•

úsáid a bhaint as gearrthóirí
litreacha agus uimhreacha

•

ó chruthanna bunúsacha go dtí
cruthanna níos casta

•

•

an réimse gabhdán a leathnú

•

gearrthóirí/gabhdáin a úsáid
mar chuid den shúgradh
samhlaíoch

patrúin a dhéanamh ag
baint úsáid as Lego, uirlisí,
Sticklebrick, éadach, rothaí cairr,
sreang, baill an choirp

•

•

duine fásta le tacaíocht
a thabhairt maidir le forbairt
teanga – comhfhreagras aon
le haon, sórtáil, cuntas

síothláin, malaí reoáin, criathair,
mionbhrúiteoir gairleoige agus
brúiteoir prátaí a chur leis

•

duine fásta le forbairt teanga
a dhéanann cur síos a éascú

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH LE TAOS AGUS LE CRÉ

TAOS
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

ag déanamh

• scileanna láimhsithe
a fhorbairt
• forbairt teanga a spreagadh

• uirlisí gearrtha a úsáid leis
an taos. Gearrann páistí an
taos, agus scríobann siad
taos as an tábla
• gearradh le siosúr
a chleachtadh

• comhfhreagras aon le haon,
meaitseáil, cuntas, taos
a roinnt

ag samhlú agus
ag smaoineamh

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• trealamh a roinnt/
comhoibriú
• réamh‑mheas
• comparáid a dhéanamh
• tuiscint ar mheáchan
a fhorbairt: trom/éadrom
• coincheap na cothromaíochta
a fhorbairt agus meáchain
atá cothrom lena chéile

• gabhdáin a úsáid leis an taos
• baineann páistí úsáid as
gabhdáin mar chuid den
súgradh – sórtáil, cuntas,
meaitseáil, súgradh
samhlaíoch
• meá a úsáid
• úsáid a bhaint as meá
le meáchain a chur
i gcomparáid lena chéile

DUL CHUN CINN
• éiríonn gearrthóirí níos
mionchruinne
• tacaíocht teanga ar fáil ó
dhuine fásta

SOLÁTHAR
• cruthanna breise a chur ar
fáil, gearrthóirí a bhaineann
leis an téama

• teanga na matamaitice – ag
roinnt, ag meaitseáil, ag
cuntas

• réimse gabhdán, tráidirí
borróg, boscaí uibheacha,
meá

• súgradh samhlaíoch a
spreagadh

• an taos a mheá le rudaí eile

• réamh-mheas a dhéanamh
faoi cad é a tharlóidh. Réimse
meánna a úsáid
• comhoibriú
• daoine fásta le plé
a spreagadh
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TAOS
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

ag samhlú agus ag smaoineamh

• forbairt a dhéanamh
go samhlaíoch/
go cruthaitheach
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• pléigh, comhoibrigh, bain
sult as a bheith ag súgradh le
taos
• scileanna macasamhlacha
(scileanna léiriúcháin) a
fhorbairt
• scileanna agus smaointe
samhlaíocha/cruthaitheacha
a fhorbairt
• taos a úsáid mar chuid de
cheantar an rólghlactha

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• taos a mhúnlú de réir an
téama
• úsáid a bhaint as taos
le haghaidheanna agus
fíoracha a dhéanamh
• téamaí a dhéanamh
a bhaineann le fíoracha –
réaltaí nollag, fir shneachta,
croíthe Lá Fhéile Vailintín,
uibheacha
• smaointe aonaracha
a fhorbairt
• torthaí agus arán
a dhéanamh don choirnéal
rólghlactha
• nasc a dhéanamh le scéalta –
rainn do pháistí

DUL CHUN CINN
• daoine fásta le tacaíocht
teanga a thabhairt agus
súgradh samhlaíoch
a spreagadh

SOLÁTHAR
• áiseanna a chur ar fáil faoi
choinne súgradh samhlaíoch,
cuir na háiseanna breise
seo leis  – cleití, duilleoga,
réiteoirí píopa, sliogáin,
cloche duirlinge, cipíní, cipíní
líreacáin, cóin, daoine beaga
bréagacha, ainmhithe beaga
plaisteacha, carranna srl.
cnaipí,  súile bréagacha,
pasta, piseánaigh, bláthanna,
adhmad, craobhóga
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“Children will enjoy playing with a variety if jigsaws and table-top toys.
This will be the start of early reading and mathematics,
and will help to develop children’s hand-eye co-ordination.”
(A Practical Guide to Working With Young Children – Hobart and Frankel 1996)

“a very important aid to learning is being able to concentrate.
This influences how readily children learn and how much they learn…
There is a subtle but important distinction between helping children complete
the end product, be it a painting, a model or a puzzle,
and helping them with the process…”
(Enhancing Learning Through Play – Christine Macintyre 2001)

“Physical development in the foundation stage is about improving skills
of co-ordination, control, manipulation and movement…Young children’s
physical development is inseparable from all other aspects of development
because they learn through being active and interactive…”
(Curriculum Guidance for the Foundation Stage – DfEE 2000)
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ BARR TÁBLA
Trealamh agus Áiseanna
• Réimse míreanna mearaí – míreanna le cur isteach
sna háiteanna cearta, míreanna le cur in ord (seicheamh),
puzail ‘tóg agus amharc’, puzail ollmhóra, puzail le
cruthanna/dathanna, míreanna mearaí bunaithe ar na séasúir
agus ar thopaicí srl.

• Coloredo

• Crannchur

• Ordima Puzzles

• Cluichí Snap / ‘Is ionann (iad)’ le rudaí éagsúla, m.sh.
ainmhithe óga

• Tell-a-story

• Cluichí cártaí cuimhne, cluiche meaitseála péirí
• Puzail fhéincheartaithe
• Cluichí seichimh, m.sh. logico
• Snáithiú agus lásáil
• Cruthanna a shnáithiú  (thready bears)
• Mósáic
• Tacair shórtála m.sh. Linking elephants, compare bears srl.
• Tacair dhúradán m.sh. uimhreacha, dathanna, cruthanna srl.
• Pionnachláir
• Casúr agus tairní
• Cruthanna agus cláir mhaighnéadacha
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• Comendicube
• Colorama
• Pyramaxi Cocoon

• Geometrix
• Place a shape
• Magnetic fish game
• Fuzzy felts
• Discovery Box Attribute blocks
• Pattern block tiles
• Pick and mix People game
• Tap tap school set

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH BARR TÁBLA

Forbairt Phearsanta, Shóisialta agus
Mhothúchánach

Luath-thaithí san Eolaíocht & sa
Teicneolaíocht

• an dóigh le bheith ag obair go neamhspleách a fhoghlaim,
m.sh. puzail a chur i gcrích leo féin
• an dóigh le bheith ag obair mar bhall ghrúpa a fhoghlaim,
m.sh. crannchur nó cluiche siopa a imirt
• an dóigh le bheith ag obair i gcomhpháirt a fhoghlaim –
sealanna a ghlacadh, roinnt agus comhoibriú
• buanseasmhacht agus scileanna comhdhírithe a fhorbairt
• sult agus sásamh a bhaint as puzal a chur i gcrích nó an bua a
bheith acu i gcluiche

• an dóigh le rudaí a nascadh le chéile a fhoghlaim, m.sh.
le tairní agus casúr
• ábhair a fhiosrú
• próisis fhisiciúla a fhiosrú, m.sh. maighnéid

Eispéiris Luathmhatamaiticiúla

Forbairt Fhisciúil

• coincheapa matamaiticiúla a fhiosrú, m.sh. patrún, uimhreas,
am, suíomh
• teanga na n-orduimhreacha a thuiscint agus a úsáid, m.sh. an
chéad, an dara, an tríú
• cur síos a dhéanamh ar shuíomh daoine agus rudaí, m.sh.
i míreanna mearaí

• scileanna mínluaileacha agus scileanna comhordaithe
a fhorbairt trí réimse ábhar a láimhseáil, m.sh. pionnaí,
snáithniú, míreanna mearaí, srl.
• comhordú lámh is súl a fhorbairt, m.sh. cóiríní a chur ar
shreang

Eolas agus Tuiscint ar an Timpeallacht
• tuiscint a fhorbairt ar phoist a dhéanann daoine, ar athrú
séasúrach, ar an timpeallacht áitiúil trí úsáid a bhaint as
puzail agus cluichí oiriúnacha

Forbairt chruthaitheach/aeistéitiúil
• dearaí a chruthú le hábhair éagsúla, m.sh. pionnachláir,
geometrix, srl.

Forbairt Teanga
• stór focal a fhorbairt agus
iad i mbun súgradh barr tábla
• idirdhealú amhairc a fhorbairt,
m.sh. píosaí de mhíreanna
mearaí a mheaitseáil le pictiúr
• rialacha cluiche a mhíniú
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Teanga ábhartha:
Dathanna, m.sh. buí, dearg,
gorm, glas srl.

Rialacha an chluiche:
Beidh mise i gceannas
glacaigí sealanna
bígí ag roinnt
an chéad duine eile

             Cruthanna:
– dronuilleog
– cearnóg
– triantán
Cá mhéad píosa?
– ciorcal
in aice le
faoi
ar bharr
os comhair
ar chúl/taobh thiar de…

Teanga a dhéanann
cur síos ar na pictiúir
ar mhíreanna mearaí,
cluichí cuimhne srl.
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Cad é mar a théann seo
le chéile?
cuntas
sórtáil
meaitseáil

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH BARR TÁBLA

SÚGRADH BARR TÁBLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• a bheith eolach ar an chur
chuige agus na hairíonna a
bhaineann le súgradh barr
tábla
• comhordú lámh is súl
a fhorbairt

Súgradh Trialach

• scileanna cuimhne
a fhorbairt
• an trealamh a phlé;
na pictiúir, cruthanna,
méideanna agus dathanna

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• trealamh a fhiosrú go saor
agus an úsáid a bhaineann
leis a aimsiú

• trealamh a chur ar fáil
a chuireann le scileanna
mínluaileacha

• míreanna mearaí

• trealamh a chur ar fáil
a chuireann le scileanna
oll‑luaileacha

• cuimhneamh ar rialacha
cluiche/ gníomhaíochta

• cruthanna plaisteacha
mósáice

• na páistí a spreagadh
le bheith freagrach as
a gcluiche/míreanna mearaí
féin

• geometrix

• lig do na páistí píosaí
trealaimh/pictiúir
a mheaitseáil
• míreanna mearaí/cluichí
dúshlánacha a chur ar fáil

• bloic adhmaid mósáice

• coirníní agus patrúin
• bloic shórtála agus
mheaitseála
• colorama

• scileanna comhdhírithe
a fhorbairt
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Súgradh Trialach

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA
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TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• buanseasmhacht a fhorbairt

• míreanna mearaí le níos mó
píosaí agus cluichí le níos mó
rialacha a chur ar fáil

• réimse ábhar a chur ar fáil
ina bhfuil suim ag an pháiste

• a bheith ábalta a bheith ag
obair mar bhall grúpa

• cluiche barr tábla faoi
choinne níos mó ná duine
amháin a imirt

• deiseanna a chur ar fáil
don pháiste a bheith ina
cheannaire

• na páistí a spreagadh chun
sealanna a ghlacadh agus
trealamh a roinnt
• tuiscint rialacha cluichí barr
tábla a fhorbairt
• smaoineamh siar ar
mhothúcháin s’acu maidir
le húsáid na bpuzal

SOLÁTHAR
• réimse cluichí barr tábla,
trealaimh agus puzal

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH BARR TÁBLA

SÚGRADH BARR TÁBLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

ag déanamh

• meaitseáil aon le haon
a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• míreanna mearaí a úsáid
ina bhfuil píosaí  le cur san
áit cheart

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• míreanna mearaí le réimse
píosaí a chur ar fáil agus
píosaí a mheaitseáil le
pictiúir

• míreanna mearaí
• cluichí meaitseála
• crannchur

• ainmneacha dathanna,
cruthanna agus méideanna
a fhoghlaim

• pionnachláir agus cruthanna
éagsúla a úsáid leis na
dathanna, na cruthanna agus
na méideanna éagsúla a phlé

• patrún a chruthú – ag
ainmniú cruthanna,
méideanna agus dathanna

• coirníní

• scileanna aithint uimhreacha
a fhorbairt

• cluichí uimhreacha/díslí
a úsáid

• lig do pháistí míniú do pháistí
eile cad iad na huimhreacha
atá de dhíth orthu le cluiche
a imirt nó le tasc a chur
i gcrích

• ábhar céimseatan

• snáithiú

• dúradáin le cruthanna agus
le huimhreacha
• brat urláir ollmhór don
súgradh
• cluiche ollmhór de nathracha
agus dréimirí

• teanga a dhéanann cur síos
a fhorbairt

• labhair leis na páistí faoi na
míreanna mearaí atá idir
lámha acu agus na pictiúir
atá á ndéanamh acu

• lig don pháiste cur síos
ar cad é atá le feiceáil sa
phictiúr ar mhíreanna mearaí

• míreanna mearaí ar thopaicí,
m.sh. na séasúir, daoine
a chuidíonn linn, ainmhithe
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TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

ag déanamh

• scileanna mínluaileacha
a chur chun cinn

• a bheith ag obair le
pionnachláir, snáithiú nó
míreanna mearaí ina bhfuil
cuid mhór píosaí

• éisteacht le treoracha agus
iad a leanúint

• a bheith ag obair le cluiche
a bhfuil níos mó ná treoir
amháin leis

• cosúlachtaí agus difríochtaí
a aithint, m.sh. pictiúir,
cruthanna srl.

• cluiche crannchuir le pictiúir
nó cluiche ‘snap/is ionann
iad’ a úsáid le líon beag cártaí

DUL CHUN CINN
• patrún a chruthú atá
so-aitheanta – ag úsáid
pionnachláir

SOLÁTHAR
• casúr, tairní agus tacar
cruthanna
• puzail nach gcuirtear na
píosaí isteach, i.e. puzail
le 8, 12 nó 16 phíosa a
cheanglaítear
• compendicube

• cluichí a fhorbairt trí níos mó
treoracha a chur leis

• crannchur
• dúradáin
• dísle mór

• an píosa cuí trealaimh
a roghnú
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• píosaí puzail a leagan amach
ar dhóigheanna éagsúla

• cuir leis an líon cártaí atá
le haithint agus a bhfuil
idirdhealú le déanamh
eatarthu

• cártaí snap/is ionann iad

• méid an phuzail a mhéadú
nó an puzal a dheanamh níos
casta

• cluiche cuimhne

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH BARR TÁBLA

SÚGRADH BARR TÁBLA

ag samhlú agus ag smaoineamh

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• tionscnaíocht agus
samhlaíocht a léiriú agus iad
ag cumadh a rialacha féin do
chluichí

• trealamh a chur ar fáil, a thig
a úsáid ar dhóigheanna
éagsúla

• deiseanna a chur ar fáil do
pháistí rialacha cluichí nua
a mhíniú do ghrúpaí níos mó

• a gcuid puzal/cluichí féin
a chruthú le trealamh a bhí in
úsáid roimhe

• smaointe do chluichí nua
a spreagadh

• cluichí tráchtála a bhaint
ar shiúl agus na cluichí
nuacheaptha a chur ina n-áit

• pictiúir/íomhánna ar
phuzail a úsáid le súgradh
samhlaíoch a spreagadh

• puzail agus cásanna ón
fhíorshaol a chur ar fáil sa
seomra ranga, m.sh. cóisir lá
breithe, ainmhithe

SOLÁTHAR
• réimse cluichí barr tábla,
trealaimh agus puzal
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SÚGRADH DOMHAIN BHIG
Sainmhíniú

Is cineál de shúgradh samhlaíoch/rólghlactha é súgradh an domhain bhig. Cuirtear deiseanna ar fáil do pháistí a
bheith cruthaitheach agus spontáineach i suíomhanna drámatúla agus i suíomhanna an ghnáthshaoil a bhfuil suim
acu iontu.  Tá baint nach beag ag súgradh an domhain bhig le súgradh le puipéid agus le hinsint scéalta.

An tábhacht a bhaineann le súgradh an domhain bhig i bhfoghlaim na bpáistí
• Spreagann sé na páistí le labhairt (gach sórt úsáid teanga) agus le héisteacht (nuair atá páistí ag súgradh le chéile).
• Cuirtear deiseanna ar fáil do pháistí scéalta a chumadh bunaithe ar rudaí atá ar eolas acu, m.sh. daoine agus ainmhithe.  
Tig le páistí smaoineamh go cruthaitheach faoi eispéiris nach raibh acu fosta.
• Cuirtear cumadóireacht agus úsáid chuí teanga chun cinn, teanga shamhlaíoch san áireamh.
• Cuirtear deiseanna ar fáil do pháistí mothúcháin a chur in iúl go sábháilte.
• Tig le páistí a gcuid barúlacha, torthaí agus eolas ar an saol, ar leabhair agus ar an teilifís a chur in iúl.
• Bíonn an súgradh rialaithe ag na páistí, rud a ligeann dóibh dul isteach agus amach as domhan
samhlaíoch ar a dtoil.
• Spreagann sé páistí le bheith ag súgradh le chéile, le féinrialú a chleachtadh agus le
smaointe a mhalartú.
• Forbraítear feasacht ar mhothúcháin, ar riachtanais dhaoine eile agus ar iarmhairtí
a gcuid gníomhartha, ag bogadh i dtreo caidrimh ghrúpa atá nádúrtha agus sláintiúil.

An tábhacht atá leis an domhan beag do
chleachtas an mhúinteora
Cuireann sé ar chumas an mhúinteora teacht ar:
• leibhéil eolais agus tuisceana na bpáistí
• an dóigh a smaoiníonn na páistí
• dhearcadh na bpáistí
• scileanna teanga agus cumarsáide na bpáistí
• chumais na bpáistí a bheith ag súgradh i ngrúpa
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Ligeann sé don duine fásta agus don pháiste a bheith ag caitheamh le chéile i dtimpeallacht chomhroinnte,
bunaithe ar smaointe na bpáistí.  Tig le múinteoirí na heispéiris seo a úsáid le foghlaim a chur chun cinn i réimsí
eile den churaclam.

Próisis a bhaineann leis an domhan beag
• Foghlaim ghníomhach – ag úsáid réada agus bréagáin cosúil le teach bábóige,
garáiste, figiúirí beaga, brat urláir, feithiclí, puipéid láimhe, dramhábhair.
• Aithris – ní cóipeáil páistí eile amháin atá i gceist anseo ach foghlaim
óna ndéanann páistí eile agus ansin triail a bhaint as róil, iompar agus teanga                              
den chineál céanna.
• Ag déanamh íomhánna – fuaimeanna, focail nó gothaí gnúise atá i gceist anseo
a chuireann le scéal nó le dráma ag bogadh i dtreo scéil nó suímh shamhlaíoch.
• Ag déanamh siombailí – réad a úsáid le rud éigin eile a léiriú, m.sh. bosca faoi
choinne cnoc, trádaire faoi choinne linn snámha … Beidh na rudaí seo níos                    
soiléire do na páistí iad féin ag an tús ach de réir a chéile bainfidh na páistí úsáid  
as siombailí atá aontaithe ag an ghrúpa.
Baineann na próisis seo le gach cineál súgartha léirithe; péinteáil, obair chré,
súgradh tí, ceol agus bréagáin an domhain bhig san áireamh. Cuireann siad uilig
taithí speisialta, uathúil agus fiúntach ar fáil, a ligeann do na páistí a gcuid       
smaointe agus a gcuid mothúchán a chur in iúl agus caidrimh a chothú le
daoine eile.
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Cineálacha Súgartha an Domhain Bhig
• Súgradh le hainmhithe agus le créatúir eile, m.sh. ainmhithe feirme, ainmhithe zú agus ainmhithe baile,
ainmhithe réamhstairiúla, ainmhithe na mara
• Súgradh le foirgnimh, m.sh. tithe, feirm, garáiste, caisleán, aerfort, stáisiún spáis, busáras, stáisiún dóiteáin,
scoil, siopa, otharlann
• Súgradh le suíomh, m.sh. lochán, trá, linn snámha, radharc sneachta, seascann, foraois, cnoic, sléibhte,
gleannta, an spás, carrchlós, sráid, líne iarnróid, bóthar, páirc
• Súgradh le daoine, m.sh. baill éagsúla teaghlaigh, réimse slite beatha, m.sh. feirmeoir, saighdiúir, lucht múchta
dóiteán, spásaire nó tiománaí, figiúirí fantaisíochta, m.sh. róbat, ollphéist, fathach
• Súgradh le feithiclí, m.sh. carranna, leoraithe, traenacha, roicéid, spásárthaí, innill dóiteáin, tarracóirí, busanna
• Súgradh le hábhair/trealamh seiftithe, m.sh. bloic, brící, boscaí, cannaí, clocha duirlinge, cóin, sliogáin, leithid
éadaigh, cairpéad,  polaistiréin, páipéar
Téann na páistí i dtaithí ar an súgradh thuasluaite de réir a chéile.  De réir mar a mhéadaíonn taithí agus
ábaltacht na bpáistí leis na cineálacha súgartha seo, ba chóir go mbeadh saoirse ag na páistí a suíomh súgartha
samhailteach féin a chruthú, ag meascadh na ngnéithe éagsúla thuasluaite.
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ATHFHRIOTAIL AN DOMHAIN BHIG
“Imagination is more important than knowledge”
(Albert Einstein)

“Imaginative play is the key to children drawing on all their abilities in order to
enhance their learning”
(David Whitebread, Teaching and Learning)

“The perceptions children have of life are bound up very closely within a world where fantasy
and reality constantly go hand-in-hand. Research has shown that the children who indulge
freely in good quality fantasy and pretend play, the children who are considered to be ‘high
fantasizers’ and spend a good deal of time in imaginative thinking (Singer and Singer, 1977;
Pulaski, 1981; Reiss 1981;), have greater tendencies towards being creative with materials
and situations. Such studies have also found that these creative, internal thinkers have better
concentration, are less aggressive generally, can tell more creative stories with greater
originality and more complex characters and situations, and are more inclined to enjoy what
they do than children who are ‘low fantisizers”.
(Janet Moyles, Just Playing)
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ÁISEANNA TRÁCHTÁLA
• Súgradh le puipéid
- Daoine a chuidíonn linn
- Puipéid den teaghlach
- Puipéid d’ainmhithe
- Puipéid mhéire a bhaineann le rainn phaistí
• Teach bábóige – troscán agus teaghlaigh

• Brait shúgartha
- Brat a léiríonn aerfort
- Brat a léiríonn lár an bhaile
- Brat a léiríonn bóthar mór
• Tacar faoi choinne saol na gcathrach

• Páirc shúgartha

• Tacar bóthar agus iarnród de                                                  
chuid Little Tikes

• Caisleán ríoga

• Garáiste, trucail agus carranna

• Stáisiún spáis

• Aerfort bréagach

• Daoine Lego Duplo

• Áirc Naoi agus ainmhithe an zú

• Clós feirme de chuid Playmobil

• Tacar dineasár

• Tacar ainmhithe tí

• Ainmhithe na farraige móire agus                                         
a n-óga

• Seomra ranga de chuid Playmobil
• Tacar safari
• Briogáid dóiteáin de chuid Playmobil
• Tacar otharlainne de chuid Playmobil
• Tacar póilíní de chuid Playmobil
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DOMHAN BEAG m.sh. garáiste, zú, aerfort, otharlann, teach bábóige, feirm
Forbairt Phearsanta, Shóisialta agus Mhothúchánach

Cruthaitheacht a fhorbairt

• an dóigh le bheith ag obair go neamhspleách a fhoghlaim i.e. áiseanna
beaga a roghnú dóibh féin
• an dóigh le bheith ag obair mar chuid de ghrúpa a fhoghlaim, m.sh.
ag aisteoireacht mar chuid de dhráma san otharlann
• an dóigh le bheith ag comhoibriú a fhoghlaim – sealanna a ghlacadh,
a bheith ag roinnt agus ag comhoibriú
• an dóigh le meas a léiriú ar bharúlacha daoine eile a fhoghlaim
• aire a thabhairt d’áiseanna an domhain bhig – a bheith eolach ar na
rialacha sábháilteachta agus tuiscint a léiriú orthu
• féin-léiriú a fhorbairt trí phíosaí beaga trealaimh a láimhseáil ar réimse de
bhealaí éagsúla
• muinín agus a gcumas smaointeoireachta a fhorbairt ag baint úsáid as
réimse áiseanna an domhain bhig
• mothúcháin, eachtraí, imní agus buarthaí a fhiosrú                       
ag baint úsáid as áiseanna an domhain bhig
• áiseanna a úsáid a léiríonn cultúir éagsúla
• réimse róil a fhiosrú le daoine beaga bréagacha

• réimse ábhar agus rudaí a chur i gceantar an domhain bhig le ligean do na
páistí a dtroscán, cróite ainmhithe agus botháin féin a chruthú
• a ndomhain féin a chruthú ag baint úsáid as réimse ábhar agus déantán

Forbairt Fhisiceach
• réimse scileanna mínluaileacha agus comhordaithe a fhorbairt trí réimse
ábhar a láimhseáil, mar shampla, daoine beaga bréagacha, ainmhithe na
feirme, feithiclí
• feasacht spáis a fhorbairt agus a úsáid go samhlaíoch, m.sh. troscán
a chur isteach sa teach, leapacha san otharlann, carranna sa gharáiste
• comhordú lámh is súl a fhorbairt, m.sh. coirníní a sháithiú
• trealamh beag a úsáid go muiníneach, le scil agus le comhordú

102

Eolas agus Tuiscint ar an Timpeallacht
• naisc a dhéanamh idir a ndomhan súgartha agus a dtimpeallacht áitiúil,
m.sh. seomra i dteach súgartha a leagan amach cosúil lena dteach féin
• tuiscint a léiriú ar an fheidhm a bhaineann le gnéithe áirithe den
timpeallacht áitiúil, m.sh. otharlann, garáiste, siopaí
• daoine ina bpobal áitiúil a phlé, m.sh. feirmeoir, fear dóiteáin, píolóta, fear
an phoist, tógálaí, altra, dochtúir
• labhairt fúthu féin, m.sh. cá háit a bhfuil cónaí orthu, a dteaghlach
• foghlaim faoina dtimpeallacht trí bheith ag súgradh le feithiclí beaga
• tuiscint ar shábháilteacht bóthair a fhorbairt
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AN DOMHAN BEAG
Luatheispéiris na hEolaíochta agus na
Teicneolaíochta

Forbairt Teanga

• ábhair nádúrtha agus de dhéantús an duine a fhiosrú, m.sh. gairdín beag
a dhéanamh

• a gcuid mothúchán a phlé

• a gcuid barúlacha a phlé agus taifead a dhéanamh díobh, m.sh. pictiúr
a tharraingt den fheirm, den aerfort, den zú agus den teach atá siad
i ndiaidh cruthú

• a stór focal a leathnú, m.sh. feirm, garáiste, aerfort, zú

• scileanna eolaíocha a fhorbairt, m.sh. ag réamh‑mheas, ag breathnú, ag
sórtáil

• a dtaithí maidir lena ndomhain mhionsamhlacha a phlé
• a gcuid scéalta féin a chumadh mar chuid den súgradh
• réimse cásanna a fhorbairt do shúgradh samhlaíoch
• leabhair a úsáid le heolas ar thimpeallachtaí súgartha a fhorbairt, m.sh.
Bran amuigh ag siúl (An Gúm), Ruairí sa Zú (Cló Mhaigh Eo)
• idirdhealú amhairc a fhorbairt, m.sh. míreanna mearaí a mheaitseáil le
pictiúr

Luatheispéiris na Matamaitice
• coincheapa matamaiticiúla a fhiosrú, m.sh. patrún, cruth, spás, méid,
uimhreas, am
• teanga chuí mhatamaiticiúil a úsáid, m.sh. mór, beag, leathan, éadrom,
trom
• scileanna matamaiticiúla a fhorbairt, m.sh. sórtáil, cuntas, meaitseáil,
ordú
• cur síos ar shuíomh daoine agus rudaí, m.sh. sa, faoi, os cionn, in aice le,
os comhair
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SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG

Garáiste agus carranna

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA
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TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• beidh na páistí eolach ar na
tréithe agus na hairíonna a
bhaineann le trealamh an
domhain bhig

• fiosróidh na páistí an
trealamh go saor agus
oibreoidh siad amach an
dóigh lena úsáid

• forbróidh siad a gcuid
scileanna mínluaileacha agus
comhordaithe

• spreagfar na páistí leis
na háiseanna sa tacar
garáiste a ainmniú

• cuirfidh siad tús lena bheith
ag obair mar bhall grúpa

• cuideoidh na páistí
le háiseanna an domhain
bhig a ghlanadh ar shiúl ag
deireadh seisiún súgartha,
m.sh. á sórtáil i mboscaí nó
á gcur ar na seilfeanna cuí

• foghlaimeoidh siad an dóigh
le bheith ag roinnt agus an
dóigh le sealanna a ghlacadh
le bréagáin an domhain bhig
• cuirfidh siad tús le réimse
ról a fhiosrú le háiseanna an
domhain bhig

DUL CHUN CINN
• réimse níos leithne ábhar
a chur ar fáil
• na páistí a spreagadh leis
na carranna, veaineanna,
leoraithe agus daoine
beaga bréagacha a shórtáil,
a chuntas agus a mheaitseáil
• réimse leabhar a úsáid lena
n-eolas faoin gharáiste
a fhorbairt

SOLÁTHAR
• tacar garáiste le brat
súgartha, garáiste, rogha
carranna, leoraithe,
veaineanna agus daoine
beaga bréagacha
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SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• foghlaimeoidh na páistí
ainmneacha na seomraí agus
ainmneacha troscán tí

• spreagfar na páistí chun
seomraí agus troscán tí
a ainmniú

• forbróidh siad teanga suímh

• cumfaidh na páistí a scéalta
féin mar chuid dá súgradh

• forbróidh siad teanga
a dheanann cur síos

Teach Bábóige

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• cuirfidh siad a gcuid
scileanna mínluaileacha
chun cinn
• beidh na páistí ábalta troscán
a chur sna seomraí cearta sa
teach

• déanfaidh na páistí cur síos
ar shuíomh na ndaoine beaga
bréagacha agus ar shuíomh
an troscáin
• labhróidh na páistí ar cad é
atá ar siúl acu agus réimse
ról a fhiosrú leis na daoine
beaga bréagacha

DUL CHUN CINN
• cineálacha éagsúla ábhar/
uigeachta a thabhairt isteach
chuig teach na mbábóg
le go dtig le páistí a gcuid
troscáin/cuirtíní féin
a chruthú
• na páistí a spreagadh chun
mothúcháin/imeachtaí
ina saolta féin sa bhaile
a fhiosrú trí ghníomhaíochtaí
rólghlactha

SOLÁTHAR
• teach bábóige
• daoine beaga bréagacha
• troscán, m.sh. tábla,
cathaoireacha, tolg, leaba,
tarraiceáin, doirteal,
cithfholcadh, folcadán, sorn,
teilifís
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SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

ainmhithe feirme

•
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ainmhithe coitianta feirme
a ainmniú agus na tréithe a
bhaineann leo a phlé
feasacht ar shaol na feirme
a fhorbairt trí shúgradh le béim
ar:
– an dóigh le haire a thabhairt
d’ainmhithe ar an fheirm
– chuid de na cineálacha
éagsúla bia a fhásann ar an
fheirm
– na daoine a chónaíonn ar an
fheirm
– chuid de na feithiclí
a bhaineann le saol na
feirme

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•
•

•

•

•

súgradh le hainmhithe feirme
agus a n-óg
páirceanna a dhéanamh
le hainmhithe a shórtáil
agus fuaimeanna ainmhithe
a dhéanamh
radharc feirme a dhéanamh
le teach, daoine agus innealra
feirme
páirc a dhéanamh sa ghaineamh
fhliuch le crainn, ceantar
plandaithe, tarracóirí agus
trealamh feirme
úsáid a bhaint as cuid ar bith de
na smaointe thuasluaite le scéal
samhlaíoch a chumadh le páistí
eile, le scéal/turas oideachasúil
mar thúsphointe

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

AG FORBAIRT TEANGA
• scéalta, dánta agus amhráin faoi
ainmhithe
• soláthar ainmhithe feirme atá
éagsúil nó nach bhfuil chomh
coitianta céanna, pictiúir/
póstaeir den fheirm, leabhair
faoi feithiclí feirme
• gníomhaíochtaí rólghlactha
nuair a ligeann na páistí orthu
gurbh iad an feirmeoir, ainmhí,
tarracóir, srl.
• ag forbairt cruthaitheachta
• radharc na páirce a bhreathnú
agus a tharraingt
• patrúin i bpáirceanna treafa
a phéinteáil

ÁISEANNA DO GHNÍOMHAÍOCHTAÍ
• réimse ainmhithe feirme, geataí,
trádaire uisce mar linn … boscaí,
éadach agus dramhábhair eile
a chur leo le cruthaitheacht
a spreagadh
• amhráin ‘Bhí Feirm Bheag ag
Dónall Mór’ (Old McDonald)
(oileanach.blogspot.
com/2009/06/cupla-rann.html)
• leabhair: Mamó ar an Fheirm
le Mary Arrigan (An Gúm)
An Túsa mo Mhamaí (Séideán Sí)
An Fheirm le Gearóid Mac
Lochlainn (leabhar agus
dlúthdhiosca)
• cláir: Na Dódaí, Sraith 2 Clár 2
‘Ar an Fheirm’
• Déan Damhsa Liom, Sraith 1
Clár 9, An Fheirm
• turas go dtí an fheirm nó
tiomáint faoin tuath.  Cuireadh
a thabhairt d’fheirmeoir cuairt
a thabhairt ar an seomra ranga
lena p(h)ost a phlé
• tábla suime: gaineamh fliuch,
tarracóirí, rácaí agus spáda
beaga, craobhóga, cnónna
capaill agus síolta/plandaí
scailliún
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SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
FOCLÓIREACHT OTHARLAINNE
a FHORBAIRT
clinic, timpistí agus éigeandáil,
deasc fáiltithe, dochtúir, altraí,
x‑gha, steiteascóp, obráid,
otharcharr

an otharlann

Tuiscint a fhorbairt faoi na pointí
seo a leanas:
•

gur áit í an otharlann a thugann
aire do dhaoine - nár chóir eagla
a bheith ort roimh an otharlann

•

go mbíonn páistí tinn agus
go mbíonn sé tábhachtach cuairt
a thabhairt ar an otharlann

•

gnáthchúrsaí na hotharlainne

•

daoine a thugann aire dúinn
nuair atá muid san otharlann

•

stíl shláintiúil mhaireachtála

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

súgradh saor leis an tacar
‘otharlann agus otharcharr’ ó
Play Mobil

•

súgradh saor le neart boscaí
oscailte leis na ceantair éagsúla
san otharlann a léiriú

•

cásanna cur i gcéill faoi threoir
mhúinteora, m.sh.
– cuairt ar an dochtúir
– obráid a bheith acu
– cuairt ar ‘Timpistí agus
Éigeandáil’
– dul faoi choinne x-gha
– cuairt a thabhairt ar bharda
na bpáistí

•

plé a dhéanamh ar stíl shláintiúil
mhaireachtála do pháistí. Déan
nasc le:
– aclaíocht
– bia sláintiúil
– sláinteachas

DUL CHUN CINN
TEANGA A FHORBAIRT
•

ar bhealach nach gcuireann
isteach ar na páistí, focail agus
ciall na bhfocal a thabhairt dóibh
lena stór focal a fhorbairt

•

súgradh otharlainne a fhorbairt
i gcoirnéal an rólghlactha trí
chlinic súile, clinic na leanaí,
ceantar obráide nó barda páistí

CRUTHAITHEACHT A FHORBAIRT
•

pictiúir a bhaineann leis an
otharlann a tharraingt nó
a phéinteáil. Déan leabhar ranga
de na pictiúir

•

cártaí faoi choinne daoine atá
tinn/ san otharlann a dhéanamh

•

pictiúir de x-gha a dhéanamh,
ag baint úsáid as páipéar dubh
agus cailc

•

pictiúir a léiríonn an dóigh le
bheith sláintiúil a dhéanamh,
m.sh. d’fhiacla a scuabadh,
neart aclaíochta a dhéanamh,
torthaí agus glasraí a ithe in
ionad milseán agus brioscán
prátaí

SOLÁTHAR
TÁBLA SUIME
•

mála dochtúra, steiteascóp,
teirmiméadar, leabhar nóta
le hoideas a scríobh, buidéil
fholamha chógais, x-gha,
greimlíní, bindealáin

ÁISEANNA DO NA
GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

otharlann Play Mobil agus tacar
otharchairr, rudaí ón tábla
suime, póstaeir a léiríonn stíl
shláintiúil mhaireachtála

•

scéalta a bhaineann le cuairt a
thabhairt ar an dochtúir agus le
cuairt otharlainne

•

rím: “Bhí bábóg ag Máire a bhí
tinn, tinn, tinn, ... ” a rá, agus
na páistí ag úsáid frapaí leis na
gníomhaíochtaí

•

cuireadh a thabhairt d’altra
ceantair teacht isteach agus
a p(h)ost a phlé, agus an ról atá
acu maidir le daoine a choinneáil
sláintiúil
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SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

an taithí atá ag na páistí ar an trá
a phlé, go háirithe na heachtraí
maithe a tharla dóibh

•

na céadfaí a úsáid le dath, uigeacht,
cruth agus méid a fhiosrú maidir le
rudaí a fuarthas ar an trá

•

eolas a bheith ag na páistí ar na
contúirtí a bhaineann leis an trá,
m.sh. uisce, taoide, dó gréine

an trá

TEANGA A BHAINEANN LEIS AN TRÁ
A FHORBAIRT
• lochán carraige, sliogáin, smugairle
róin, uachtar gréine, tonnta, clocha
duirlinge agus caisleáin ghainimh
•

na nithe atá beo ar an trá a phlé

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

cártaí poist agus pictiúir i mbróisiúir
taistil a bhaineann leis an trá a phlé

•

rudaí a chur leis an tráidire uisce
lena dhéanamh cosúil leis an
fharraige mhór. Ainmhithe na
farraige, báid, sliogáin, feamainn
a chur san uisce. Daoine beaga
bréagacha a chur leis agus na páistí
a spreagadh le bheith ag súgradh
go cruthaitheach

•

caisleáin ghainimh a dhéanamh sa
tráidire gainimh. Cuir daoine beaga
bréagacha agus réimse ábhar ón
liosta thuas luaite ar fáil le domhan
samhailteach trá a chruthú

DUL CHUN CINN
TEANGA A FHORBAIRT
• cluiche réamhaithris: cuir cuid den
ábhar trá i bhfolach sa ghaineamh.
Iarr ar na páistí teacht ar na rudaí
agus cuir síos a dhéanamh faoi
cad é mar a mhothaíonn siad
sula n‑amharcann siad orthu
DÉAN SEICHEAMH IMEACHTAÍ
A BHAINEANN LE TURAS CHUIG AN
TRÁ
• ullmhúchán
• turas
• an trá a bhaint amach
• filleadh ón trá
CRUTHAITHEACHT A FHORBAIRT
• déan pictiúir den trá trí phriontáil
a dhéanamh le spúinsí – le cúlra
uisce agus gaineamh a dhéanamh.
Bain úsáid as ábhar cosúil le
ceallafán gorm, olann chadáis,
scragall daite, marcóirí agus
gaineamh le colláis a dhéanamh
•

déan radharc trá ag baint úsáid
as bosca folamh, clocha duirlinge,
craobhóga, gaineamh, ceallafán
gorm, cruthanna éisc agus ábhar
eile faoi choinne colláise

SOLÁTHAR
•

léigh Ag Súgradh ar an Trá Jan
McPherson a scríobh aistrithe ag
an Áisaonad, leabhar a chuireann
síos ar gníomhaíochtaí sultmhara
ar an trá. Cois Trá le Múinteoir
Molly le Heather Henning

•

clár: Déan Damhsa Liom,
clár a seacht, An Trá

•

dán: An Trá. Plúra Lúra agus na
Bopóga, le Mary Ryan, lch13

ÁISEANNA FAOI CHOINNE
GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• sliogáin, feamainn, clocha
duirlinge, ainmhithe na farraige,
craobhóga, spáda, daoine beaga
bréagacha, trádairí uisce agus
gainimh
TURAS CHUIG AN TRÁ
Lig dóibh páirt a ghlacadh san
ullmhúchán don turas
• cá bhfuil an trá?
• cad é a thabharfaidh muid linn?
• cad é a íosfaidh muid?
RÓLGHLACADH A DHÉANAMH FAOIN
TURAS
TÁBLA SUIME
Rudaí a tháinig na páistí orthu cois trá,
m.sh. gaineamh, spád, feamainn,
sliogáin, spéaclaí gréine
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Baill Teaghlaigh

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

gach duine arbh fhéidir leo
a bheith ina bhall teaghlaigh
a ainmniú

•

a dteaghlach féin a phlé agus na
páistí ag súgradh leis na daoine
beaga bréagacha

•

léirthuiscint a bheith acu do
shaol an teaghlaigh

•

cosúlachtaí agus éagsúlachtaí
a aithint i saol an teaghlaigh

•

airíonna a bhaineann leis na
baill teaghlaigh a roghnú

•

eachtraí a tharla i saol duine
níos sine sa teaghlach a fhiosrú

•

eachtraí i saol a dteaghlaigh san
am i láthair agus san am atá
caite a phlé

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

súgradh saor le daoine beaga
bréagacha. Spreag na páistí
le haisteoireacht a dhéanamh
bunaithe ar eachtraí a tharlaíonn
ina dteaghlach féin, m.sh. am
bricfeasta, cóisir breithlá, mamó
ag teacht ar cuairt, turas chuig
na siopaí

GNÍOMHAÍOCHTAÍ FAOI THREOIR
AN MHÚINTEORA
• cosúlachtaí agus éagsúlachtaí
idir na baill teaghlaigh a phlé
•

•

na daoine beaga bréagacha
a shórtáil, m.sh. de réir dath
gruaige, airde, inscne, dath
éadaí
tosaíonn an duine fásta patrún,
m.sh. gasúr, cailín, gasúr, cailín.
Iarr ar na páistí an patrún
a leanúint

DUL CHUN CINN
TEANGA A FHORBAIRT
• súgradh leis na daoine beaga
bréagacha. Déan plé a chothú
faoi róil na ndaoine éagsúla
sa teaghlach. Déan naisc le
teaghlaigh ó chultúir éagsúla
•

teaghlaigh ainmhithe

UIMHEARTHACHT A FHORBAIRT
• úsáid a bhaint as deiseanna
nádúrtha le teanga uimhris/
shuímh a fhorbairt agus páistí
ag súgradh le daoine beaga
bréagacha
CRUTHAITHEACHT A FHORBAIRT
• déan leabhrán ranga le
grianghraif theaghlaigh ó gach
páiste sa rang
•

déan taispeántas dathúil de
chrann teaghlaigh trí cheist
a chur ar pháistí duine amháin
ina dteaghlach a phéinteáil

SOLÁTHAR
•

•
•

léigh scéil a bhaineann leis an
teaghlach, m.sh. Mo Theaghlach
le Janine Scott, aistrithe ag
an Áisaonad, Daideo le Bríd Ní
Mháille, Séideán Sí, Teaghlach
Liam le Seán Ó Duibhir, Séideán
Sí
clár: Na Dódaí, Sraith 1, Clár 3 –
Mo Theaghlach
tabhair cuireadh do dhuine níos
aosta teacht chuig an rang le
taithí faoina n-óige a phlé agus
í a chur i gcomparáid le saol
an lae inniu, m.sh. folcadán
a thabhairt do leanbh

DÉAN NAISC LE RÓLGHLACADH SA
CHOIRNÉAL TÍ
• le bréag éadaí
• frapaí i gcoirnéal an tí
TÁBLA SUIME
• cuir ceist ar na páistí na
bréagáin ab fhearr leo agus iad
ina leanaí a thabhairt isteach
ÁISEANNA FAOI CHOINNE
GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• réimse bábóg (daoine beaga
bréagacha), grianghraif
theaghlaigh
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SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Innill dóiteáin

•

foclóireacht a bhaineann leis an
bhriogáid dóiteáin a fhorbairt
inneall dóiteáin, píobán,
dréimire, éigeandáil, clogad,
éadaí cosanta, bonnán

•

tuiscint a fhorbairt faoin phost
atá ag an trodaí tine

•

scileanna láimhsithe agus
comhordaithe na bpáistí
a fhorbairt

•

radharc/ cúlra do na hinnill
dóiteáin a dhéanamh

•

comhoibriú le páistí eile

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

súgradh saor leis na hinnill
bhréagacha dóiteáin agus le
lucht múchta dóiteán

•

cuidigh le páistí innill dóiteáin
a dhéanamh trí na rudaí seo
a leanas a úsáid, boscaí bróg,
péint dhearg, potaí iógairt faoi
choinne bonnán agus réiteoirí
píopa faoi choinne na bpíobán

DUL CHUN CINN
TEANGA A FHORBAIRT
• focail úra a thabhairt do na
páistí lena stór focal a leathnú
agus ciall na bhfocal a mhíniú
do na páistí ar bhealach
nach gcuireann isteach orthu

•

cuairt a thabhairt ar an stáisiún
dóiteáin nó cuireadh a thabhairt
don lucht múchta dóiteán teacht
chuig an rang leis an phost
a phlé agus na héadaí cosanta
a chaitheann siad a phlé

•

•

spás/ áiseanna a chur ar fáil le
ligean do pháiste gléasadh agus
rólghlacadh a dhéanamh

•

na dualgais eile atá ag an
lucht múchta dóiteán a phlé,
m.sh. daoine i dtaismí bóthair
a shábháil, cúr a úsáid faoi
choinne tinte eitleáin agus
ainmhithe greamaithe in
áiteanna ciotacha a shábháil
an dóigh le teagmháil a
dhéanamh leis an bhriogáid
dóiteáin i gcás éigeandála a phlé

CRUTHAITHEACHT AGUS
FADHBRÉITEACH A FHORBAIRT
• radharc/cúlra a chruthú do
na hinnill dóiteáin. Bain úsáid as
boscaí faoi choinne foirgneamh
agus bóithre a tharraingt le cailc
•
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SOLÁTHAR

cuir ceist ar pháistí stáisiún tine
a dhéanamh atá mór go leor faoi
choinne 2 inneall dóiteáin  

TÁBLA SUIME
• tabhair tacaíocht do pháistí
innill dóiteáin a dhéanamh ó
threalamh tógála, m.sh. Duplo,
Mobilo nó Sticklebrick
ÁISEANNA FAOI CHOINNE
GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• réimse ábhar a chur ar fáil
faoi choinne dramhealaíne
le hinnill dóiteáin, radharc/cúlra
agus bábóga den lucht múchta
dóiteán a dhéanamh

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH DOMHAIN BHIG

SÚGRADH AN DOMHAIN BHIG

Réimse ábhar le húsáid de réir a dtoil féin

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
trí spreagadh a thabhairt do na
páistí don súgradh agus réimse
ábhar a chur ar fáil faoi choinne
dramhealaíne forbróidh muid
cumas na bpáistí le:
•

a bheith ag obair le hábhair
go samhlaíoch

•

roghanna a dhéanamh

•

smaointe agus taithí a eagrú

•

a bheith ag comhoibriú

•

smaointe agus mothúcháin
a léiriú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

scioból a dhéanamh do na ba

•

leaba a dhéanamh don bhábóg

•

teilifís a dhéanamh don teach

•

veain fear an phoist a dhéanamh

Déan plé ar an dóigh le bád
a dhéanamh le dramhealaín

DUL CHUN CINN
FADHBRÉITEACH
• cad é atá de dhíth orainn lena
dhéanamh?
•

cén bosca atá ar an mhéid
cheart?

•

cá háit a dtéann na murláin/
rothaí?
cén dath ar chóir dúinn cuir air?

•

réimse ábhar

•

•

an bád a chur le chéile

FADHBRÉITEACH
• plé a dhéanamh ar an dóigh le
stop a chur le bád ag dul faoi. An
féidir bád eile a dhearadh le níos
mó lastais a iompar nó le teacht
slán trí stoirm san fharraige
mhór

Plé a dhéanamh ar cén fáth
a dtéann báid faoi:
•

lastas (ualach) róthrom

•

cnoc oighir a bhuaileadh

•

seoladh isteach i lár stoirme

Déan plé faoin méid a tharlaíonn
don lastas agus do na daoine ar an
bhád nuair a théann sé faoi.

TEANGA A FHORBAIRT
• plé a dhéanamh ar na
cineálacha éagsúla bád, m.sh.
luasbhád, cúrsóir, bád tarrthála,
loing chogaidh, long foghlaithe

SOLÁTHAR
ÁISEANNA FAOI CHOINNE
GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• boscaí, cairtchlár faoi choinne
rothaí, murláin, coirc, cipíní
líreacáin faoi choinne cosa, téip
ghreamaitheach, glae, péint
•

gabhdáin phlaisteacha – uachtar
reoite nó potaí margairín,
marla, éadach, tráidire scragall,
polaistiréin (mar chnoc oighir)
clocha duirlinge, buaircíní, spóil,
coirc, daoine beaga bréagacha

•

leabhair/pictiúir mar phointe
tagartha

TÁBLA SUIME
• an scéal faoi Áirc Naoi a léamh.
Báid a dhéanamh as trealamh
tógála, m.sh. Lego, Duplo
Ainmhithe i mbeirteanna

CRUTHAITHEACHT A FHORBAIRT
• colláisí a dhéanamh de
ghníomhaíochtaí tríd an
fharraige a phéinteáil le spúinse
mar chúlra agus dramhealaín
agus péint a úsáid leis an
phictiúr a dhéanamh
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“Children respond to the great variety of opportunities blocks open to them. Blocks are the
prime unstructured material and permit children to create, with the next step determined
by them, not by the structure of the play material. With large construction children can
create designs limited only by their imagination.”
Community Playthings

“The minute you are involved in block play you are getting involved in engineering. You are
beginning to look at things like centres of gravity, how you can connect things.
Freestanding blocks are very challenging in that respect.”
Tina Bruce

“Children have lots of different ideas so having objects that allow them to express those
ideas is important. And one size doesn’t fit all. We have to have different sizes, we have to
have different shapes in order to express those things that we’re thinking.”
Stuart Reifel (Associate professor, Early Childhood Education, University of Texas)

“I would challenge people to take a long second look at their blocks. And probably to add
more blocks, realizing that it’s such a valuable material that it could really form the core of
your curriculum. Everything could be built around blocks!”
Karen Millar (Author/Consultant)
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TEANGA CHUÍ
Ábhair Thógála agus na Codanna
a Ainmniú
Ainmneacha na n-uirlisí tógála
Teanga suímh agus treoch

Taobh leis, ar chúl, os comhair, ar bharr, ag an deireadh den,
sa lár, thar, faoi, (taobh) istigh, ag dul isteach,(taobh) amuigh,
amach,  idir, trasna, síos, thíos, ag teachta aníos, suas, thuas,
ag teacht anuas, os a chionn, chun tosaigh, siar ,ar, trí, thart ar,
ag an bhun

Teanga Mhatamaiticiúil

Cruth, méid, spás
Ainmneacha na gcruthanna 2T agus 3T
Ag bogadh, ag rolladh, sleasa, faobhar, rinn, curtha, díreach,
cothrom
Níos mó, níos lú, mar an gcéanna, cá mhéad, barraíocht,
cothromú, go leor, fágtha, taobh  istigh, taobh amuigh
Ard, íseal, mór, beag, tiubh, tanaí, leathan, caol, trom, éadrom,
Níos/is . . . airde, ísle, mó, lú, tiubhe, tanaí, leithne, troime,
éadroime
Ainmneacha na ndathanna
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Teanga a bhaineann le Tógáil

Rudaí ....a thógáil, a chur le chéile, a bhriseadh, a bhaint óna
chéile, a chur le chéile, a scoilt, a phleanáil,  a dhearadh,
a ghreamú, a bhrú, a tharraingt, a fháisc,  a thitim, a mhúnlú,
a dhéanamh, a iompar, a chlúdach, a chlaonadh
Ainmneacha na mionsamhlacha, m.sh. caisleán, foirgneamh
ilstórach

Teanga le cur síos a dhéanamh

Crua, lúbann sé, mín, bog, greamaitheach, crua, soladach,
biorach, cuartha, cothrom

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

ÁISEANNA
• Trealamh tógála – brící comhghlasta, trealamh le
nascóirí, roth fiaclach agus rothaí, scriú agus bolta,  
(Is fearr i bhfad 3 nó 4 thacar mhaithe d’ábhair
thógála a úsáid, in ionad cuid mhór tacar a bhfuil
píosaí ar iarraidh, le frustrachas a seachaint)
• Tacar mór de bhlocaí 'aonad' adhmaid
• Réimse leabhar ficsin agus neamhfhicsin
• Pleananna (m.sh. pleananna ailtirí, treoracha faoi
choinne troscán), léaráidí, treoracha
• Grianghraif de thógálacha (m.sh. An Túr Eiffel,
Roth Mór ag aonach, tithe ó chultúir éagsúla)
• Léarscáileanna, m.sh. bóthair, traenacha
• Samplaí de bhréagáin mheicniúla

• Daoine beaga bréagacha,
ainmhithe feirme, ainmhithe
zú, dineasáir, carranna
• Ciseán le rialóirí, pinn, pinn
luaidhe, lipéid bheaga déanta
de chárta (le ligean do na
páistí a n‑obair féin a ainmniú.),
clár fáiscthe, gnáthpháipéar, ‘frámaí’ pleanála
simplí
• ‘bataí’ tomhais
• Fillteán A4 le pocaí plaisteacha ina dtig le páistí ord
a choinneáil ar a n-obair féin. Cruthaíonn seo áis
lárnach de phleananna na bpáistí a dtiocfadh leis an
ghrúpa iomlán a úsáid.

• Ráille traenach agus traen
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TREALAMH TÓGÁLA TRÁCHTALA FAOI CHOINNE TÓGÁLACHA
Lego-Soft (9020,9021,9022)
Rondino (Galt)
Poly-M
Wooden Building Bricks
Wooden Cubes
Brio Coloured Blocks
Hexlo
Kiblo (Galt)
Molto Blocks
Krinkles/Sticklebricks
Geo-links
Combi-Snap
Incas
Constructor Tech Set
Flexi-Build
Inter-Star
Georello
Magnet Blocks/Magnetico
Clic Constructor
Waffle Blocks
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Popoids
Octoplay
Constructo Straws
Star Builder
Lego Duplo
Lego Duplo Mosaics – 9534
Lego Basic
Slot & Build (Galt)
Zocketts (Galt)
Zoob (Galt)
Cleversticks (Galt)
K’nex (Galt)
Polydron (Galt)
Transformable Shape Blocks (Hope)
Mobilo
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ÁISEANNA LE hUIRLISÍ AGUS ÁISEANNA FAOI CHOINNE
OBAIR BHINSE
Brio Builder System
Baufix (Galt)
Binse Uirlisí
Technico
Brio Mec Constructor Set
Meccano Junior
Lego Action Wheelers
Lego Dacta – 2916
Clár uirlisí
Binse oibre
Scriúirí éagsúla
Raicín
Tairní (ceann cothrom)
Casúir (8-10 n‑unsa)
Cnó agus bolta
Bís nó Clampa
Sábha (sábh tionúir nó déadsábh)
Teanchair
Druilire láimhe

Locar
Pionsúr
Rialóir agus/nó Dronbhacart
Fioghual
Peann luaidhe
Glae adhmaid
Maighnéid
Páipéar gainimh (mín agus garbh)
Leachtleibhéal
Bogadhmad (sábhadóireacht agus casúireacht)
Adhmad balsa
Crua-adhmad (gliúáilte agus greanáilte)
Slischlár
Clár snáithíneach
Sraithadhmad
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ÁISEANNA FAOI CHOINNE TÓGÁLACHA MÓRA

Pre-School Foam Blocks
Big Soft Foam Blocks (Galt)
Lincabricks (Galt)
LegoSoft
Bloic aonaid
Tollbhricí
Maxi-bricks
Plasbrics
Jigsaw Bricks
Large Waffle Blocks (Galt)
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TIMPEALLACHTAÍ TÓGÁLA – TÉAMAÍ
Lego Duplo Basic Town –9064
Lego Duplo Basic Circus – 9063
Lego Duplo Home – 9148
Lego Duplo World People – 9171
Lego Duplo Transportation Set – 9124
Lego Duplo Big Wheelers – 9128
Lego Duplo Push Train – 9139
Lego Duplo Farm – 9133
Lego Duplo Farm Animals – 9137
Lego Duplo Zoo Animals – 9192
Lego Duplo Little Forest Friends – 9129
Lego Duplo Adventure Park
Lego Duplo Dinosaur Set
City Block & Track
Build-A-Boat Play Set
Climbing Clowns
Interstar Animals & People
Georello Circus Pack
Georello Safari Park
Interstar Zoo
Brio Builder System – Digger Playset
Brio Builder System – Fire & Rescue Set
Waffle Zoo

Waffle castle
Poly-M Theme Pack
Poly-M Playground Theme Set
Poly-M Animals Set
Poly-M Goods Train
Lego Duplo Dolls
Lego Basic Town Set –9248
Lego Basic Zoo – 9250
Lego Creator Fun Park – 9304
Lego Creator Airport – 9303
Lego Creator Community builders – 9293
Lego Basic Vehicles – 9371
Futuristic City (Galt)
Oriental Building Blocks (Galt)
Castle Building Blocks (Galt)
Lego Belville Fantasy Kingdom
Space Station (Galt)
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ÁISEANNA BREISE (Ábhar in-athchúrsáilte)
Ábhar Nádúrtha

Clocha, sliogáin, clocha duirlinge, duilleoga,
craobhóga, min sáibh, cóin, cnó capaill, tuí, cleití

Páipéar

Nuachtán, irisleabhair, catalóga, páipéar balla, cárta,
páipéar síprise, páipéar siúcra, páipéar rocach, páipéar
síoda, scragall, páipéar beartán, ceallafán, plátaí
páipéar, cártaí

Cairtchlár

Boscaí do na gránaigh bhricfeasta, ubhchartáin, cartán
sú, boscaí bróige, boscaí taos fiacla, boscaí ciarsúr,
rollaí cistine, feadáin Smarties, boscaí móra cairtchlár

Meascán

Cartúin iógairte, cipíní líreacán, tráidirí plaisteacha
agus polaistiréine, olann, sreang, claibíní stáin,
claibíní plaisteacha agus claibíní de mhéideanna agus
cruthanna éagsúla, píosaí éadaigh, mias phióige déanta
de scragall, claibíní buidéil bhainne, cnaipí, ribín,
gealra, corc, plainc, boinn ó charr bhréagach, píosaí
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brat urláir, hataí crua agus bréagéadaí, daoine beaga
bréagacha, feithiclí, ainmhithe, rudaí ón choirnéal tí

Uirlisí

Siosúr (corrach agus fiarlán) glaethéip, téip
chumhdaigh, scorán, comhaid, polltóir, bataí glae, glae
PVA, fáiscíní páipéir, velcro, bandaí leaisteacha, réiteoirí
píopa, blu-tack, pionnaí éadaigh, uirlisí múnlaithe

Leabhair

Ficsean
Leabhair eolais a bhaineann
le topaicí áirithe
Pleananna tí agus bróisiúir
Peann luaidhe agus páipéar
le dearaidh a thaifead agus
múnlaí a tharraingt

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

AN TIMPEALLACHT TÓGÁLA
• Áit mhór ar leith a bhfuil brat urláir ar fáil
• Seilfeanna oscailte, faoi choinne blocaí móra
• Seilf oscailte le mionsamhlacha na bpáistí a léiriú
• Ciseáin stórála agus boscaí an trealaimh léirithe go soiléir i scríbhinn agus
le pictiúir (gearrtha amach ó chatalóga)
• Spás solúbtha taobh istigh agus taobh amuigh
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TÓGÁIL
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Cruthaitheacht a fhorbairt

• comhoibriú, sealanna a ghlacadh agus trealamh a roinnt mar chuid den
ghrúpa
• meas a léiriú ar bharúlacha daoine eile agus iad a luacháil
• aire a thabhairt don trealamh
• úsáid a bhaint as teanga chomhoibrithe, m.sh. an dtabharfaidh tú an
rialóir dom le do thoil?
• muinín a chothú ina gcumas féin réimse trealamh tógála a úsáid
• neamhspleáchas a fhorbairt ag baint úsáid as réimse trealamh tógála
• samhlaíocht a fhorbairt agus a shíneadh
• an méid atá déanta acu a phlé le muinín agus bród
• freagracht a léiriú dá súgradh féin, m.sh. ag pleanáil, ag dearadh agus ag
cruthú obair thógála go haonarach nó mar chuid de ghrúpa

• cruthanna, dathanna agus patrúin atá ar réimse trealamh tógála a fhiosrú
• déan na páistí a spreagadh leis na huigeachtaí a phlé; garbh/mín srl.
• mionsamhlacha simplí a dhéanamh, m.sh. tithe, carranna, róbait, báid,
caisleáin ag baint úsáid as ábhar tráchtála agus trí dhramh-ealaín
a dhéanamh
• smaointe cruthaitheacha a spreagadh trí threalamh éagsúla a mheascadh
• úsáid a bhaint as blocaí, obair dhramh-ealaíne agus ábhar tráchtála le
tabhairt faoi fhrapaí a chruthú faoi choinne súgradh cruthaitheach, m.sh.
na scéil: Na Trí Ghabhar Ghruasacha, Na Trí Mhuc Bheaga

Forbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach
• scileanna mínluaileacha a fhorbairt trí réimse trealamh tógála a láimhsiú
• scileanna oll‑luaileacha a fhorbairt, m.sh. ag tógáil, ag iompar agus greim
a choinneáil ar phíosaí móra de threalamh tógála
• an dóigh le trealamh tógála a bhaint agus a chur le chéile a fhoghlaim
agus iad ag cur lena gcumas smachta agus lena scileanna i rith an ama
• comhordú súl is lámh
• feasacht ar spás a fhorbairt, m.sh. a bheith ag obair i spásanna móra le
tógálacha móra
• rialacha simplí a thuiscint agus a chur i bhfeidhm
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• a gcuid oibre féin agus obair dhaoine eile a luacháil

Eolas agus Tuiscint agus ar an Timpeallacht
• a dtimpeallacht áitiúil a phlé, m.sh. mionsamhlacha de thithe, siopaí,
naíscoil, droichid a thógáil
• an obair a dhéanann an tógálaí, bríceadóir, ailtire, pluiméir, leictreoir srl.
a phlé
• a dtaithí féin le cúrsaí tógála a phlé, m.sh. ag tógáil/ ag bogadh tí
• an fheidhm a bhaineann le gnéithe áirithe dá dtimpeallacht a thuiscint,
m.sh. cén fáth a mbíonn carrchlós taobh leis an ollmhargadh
• na rudaí ar an tábla suime a bhaineann leis an tógáil a fhiosrú, m.sh. lián,
brící, píopaí, adhmad, gáitéarlach

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

TÓGÁIL
Luath-thaithí san Eolaíocht & sa Teicneolaíocht

Forbairt Teanga

• trealamh fóirsteanach a roghnú faoi choinne cineálacha éagsúla den
súgradh tógála – nádúrtha agus de dhéantús an duine
• ábhair éagsúla agus a n-airíonna a chur i gcomparáid lena chéile
• ceisteanna a chur faoin dóigh a n-oibríonn rudaí agus cén fáth, m.sh. cad é
mar is féidir an dréimire ar an inneall dóiteáin a dhéanamh níos faide
• úsáid a bhaint as réimse uirlisí le mionsamhlacha a dhéanamh – casúir,
siosúr, téip chumhdaigh
• a bheith ag fiosrú faoi ábhair a nascadh le chéile, m.sh. téip, glae, pritt,
blu-tack, stáplaí
• a bheith ag tógáil faoi choinne fáthanna éagsúla, m.sh. trucail a dhéanamh
le hainmhithe a iompar, cathaoir a dhéanamh don teidí
• úsáid a bhaint as brait shúgartha le timpeallachtaí éagsúla a léiriú

• a bheith ag labhairt agus ag éisteacht lena phiaraí agus le daoine fásta
faoina gcuid oibre le trealamh tógála
• treoracha a leanúint
• déan cur síos ar an phróiseas tógála – cad é a d’oibrigh/ nár oibrigh?
• pleananna a leanúint
• cuir síos a dhéanamh ar an méid atá déanta acu agus atá déanta ag
daoine eile
• cuir lena dtuiscint faoi theanga a bhaineann leis an tógáil, m.sh. tóg,
dearadh, mionsamhla, ar bharr an, taobh leis, os comhair, adhmad, duplo,
mobilo, blocaí, plaisteach
• úsáid a bhaint as leabhair mar fhoinse smaointe, m.sh. tithe, Mo Theach
nó ‘Bob the Builder’
• cur síos a dhéanamh faoi chúis agus éifeacht, m.sh. thit an túr cionn is
go raibh barraíocht blocaí ann
• mionphlé a dhéanamh ar na rudaí atá déanta acu
• réimse meán a úsáid (cailc, criáin, marcóirí srl.) leis an mhionsamhail
a mhaisiú
• lipéid a chur ar mhionsamhlacha

Luath-thaithí na Matamaitice
• coincheapa na matamaitice a fhiosrú, m.sh. méid, cruth, uimhearthacht,
spás
• cruthanna a aithint agus a aimsiú sa trealamh/rudaí
• réimse teanga suímh a aithint agus a úsáid, m.sh. ar bharr, taobh leis, faoi
• fadhbanna a réiteach – Cad é atá mé ag dul a thógáil? Cad é mar
a dhéanfaidh mé é a bhogadh?
• cuir na blocaí in ord de réir méide – teanga na comparáide a fhorbairt, is
mó, is lú
• comparáid a dhéanamh de réir airde, faid, tiúis
• meastachán agus réamhaithris a dhéanamh, m.sh. cá mhéad eile atá de
dhíth orm?
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SCILEANNA SIOSÚIR A FHORBAIRT
Páipéar a stróiceadh   
Tuiscint a léiriú faoi úsáid siosúir
Greim a choinneáil ar an siosúr agus é sa lámh mar is cuí
Siosúr a thógáil mar is ceart
Siosúr a oscailt agus a dhruidim  
Siosúr a oscailt agus druidim faoi smacht   
Greim ar an pháipéar agus gearrthacha randamacha
Athghearradh ag bogadh chun tosaigh   
Gearradh i líne dhíreach   
Gearradh ag athrú treo uair amháin  
Gearradh ag athrú treo níos mó ná uair amháin  
Línte cuartha a ghearradh
Ciorcail a ghearradh
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CUID DE NA SOLÁTHRAITHE TREALAMH TÓGÁLA
ASCO Educational Supplies Ltd
Guthán: 0113 2707070
Ríomhphost: sales@ascoeducational.co.uk
Suíomh: www.ascoeducational.co.uk

NES Arnold
Guthán: 0845 120 4525
Ríomhphost: enquiries@nesarnold.co.uk
Suíomh: www.nesarnold.co.uk

Edco
Guthán: +353 1 4500611
Ríomhphost: info@edco.ie
Suíomh: www.edco.ie

Play Resource
Guthán: 028 9035 7540
Ríomhphost: admin@playresource.org
Suíomh: http://playresource.org

Galt Educational
Guthán: 08451 20 30 05
Ríomhphost: orders@galt-educational.co.uk
Suíomh: www.galt-educational.co.uk

Step by Step
Guthán: 08451 25 25 50
Ríomhphost: orders@sbs-educational.co.uk
Suíomh: www.sbs-educational.co.uk

Hope Education
Guthán: 08451 20 20 55
Ríomhphost: enquiries@hope-education.co.uk
Suíomh: www.hope-education.co.uk
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AG TACÚ LE PÁISTÍ DUL CHUN CINN A DHÉANAMH LENA gCUID TÓGÁLA
Ag Foghlaim Trí Thógáil Dramhealaíne
Naisc Churaclaim

Luath-scríbhneoireacht

Deis a bheith ag an pháiste
réimse meán a úsáid (cailc,
criáin, marcóirí srl.) leis an
mhionsamhail a mhaisiú

Tuiscint a léiriú ar an timpeallacht
Forbairt fhisiciúil – scileanna mínluaileacha
agus scileanna oll‑luaileacha
Mionsamhlacha a dhéanamh a bhaineann le téamaí
nó topaic (feithicil le taisteal a dhéanamh)
Mionsamhail atá críochnaithe a úsáid mar áis don shúgradh
samhlaíoch (ioglú, croiteoir ceoil, eitleog, sraoilleán)
Cruthaitheacht agus aeistéitiúil – taispeántas a dhéanamh de
mhionsamhail críochnaithe

Luath-léitheoireacht

Lipéid ar dhramhealaín
Aird a dhíriú ar litreacha
atá ar eolas ag an pháiste
(m.sh. ainm an pháiste)
Cosúlachtaí nó
meaitseáil focal

Coincheapa

Airíonna ábhar
(crua/bog, garbh/mín)
Cineálacha éagsúla ábhar
Cé chomh greamaitheach
is atá ábhair éagsúla
(Tá/Níl sé greamaithe)
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Scileanna sóisialta

Ábhair a roinnt
Plé a dhéanamh ar thógáil
agus ar mhionsamhlacha
críochnaithe
A bheith bródúil as
mionsamhail a chríochnú

Labhairt agus Éisteacht

Múnlaí dramhealaíne
Matamaitic

Uimhearthacht
(cá mhéad píosa)
Cruth
Méid
Meáchan
Airde

Foclóireacht

Ainmneacha na n-ábhar
Teanga na matamaitice
(mór/beag, níos mó srl.)
Teanga ‘an Domhan Thart
Orainn’ (de dhéantús an
duine/nádúrtha)
Teanga suímh – suas,
thuas, síos, thíos

Cur síos a dhéanamh
ar ábhair
Cuidiú a thabhairt do pháistí
an t-ábhar cuí a roghnú
Comhrá agus iad ag tógáil

Seicheamh

Réimse rudaí nó ábhar
Mionsamhail a chur le chéile
Réamhinsint.
Cad é a tharlaíonn má...?
m.sh. ábhair a nascadh
agus iad fliuch
Cén chuma a bheadh ar an
earra deiridh?

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

RÓL AN DUINE FÁSTA
Príomhcheisteanna

Foclóireacht

• Cad é a d’úsáid tú le do mhionsamhail a dhéanamh?

Mór/níos mó

• Cad é a rinne tú?

Beag/níos lú

• Cad é a rinne tú ar dtús?

Fada/níos faide

• Cad é atá de dhíth ort le carr a dhéanamh?

Gairid/níos giorra

• Cad é a insíonn an plean dúinn?

Ard/níos airde

• An dtig leat na codanna léirithe ar an phlean
a aimsiú?

Ciorcal

• Inis dom cad chuige a ndearna tú an mionsamhail
seo?

Dronuilleog

• Cén píosa is fearr a oibríonn?
• Cad é mar is féidir linn an tarracóir a bhogadh?
• Rachaidh sé níos gasta má bhaineann muid úsáid as
rothaí níos mó/lú nó níos mó rothaí.
• An bhfuil an garáiste mór go leor don charr?
• Cad é a tharlóidh má bhuaileann carr é?- An dtig
linn é a dhéanamh níos láidre?
• An dtig leat droichead a thógáil ard go leor le ligean
do bhus dul faoi?

Cearnóg
Triantán
Teanga suímh (taobh leis, os comhar, ar, faoi, ar chúl)
Sféar
Ciúb
Ciúbóid
Cón
Sorcóir
Ainmneacha codanna den trealamh
Teanga treoch (chun tosaigh, siar)
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• taithí a fháil le tógáil
a thugann suaimhneas dóibh
• scileanna comhdhírithe
a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• ath-thógáil le brící

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• mothúcháin a fhiosrú

• gach cineál de threalamh
tógála

• féinmhuinín agus féinsmacht
a fhorbairt le bheith ag
súgradh mar chuid de
ghrúpa

• gach cineál de threalamh
tógála

• rudaí móra a thógáil – ag
obair le brí, ag tógáil, ag
iompar, tógáil ar bharr

Súgradh trialach

• úsáid a bhaint as uirlisí,
m.sh. casúr, sábh

• a bheith freagracht as
a gcuid tógálacha féin

• rudaí a thógáil go haonarach,
a bheith ag súgradh le taobh
páistí eile
• ábhar féin a roghnú
• an t‑ábhar ‘is fearr’ a roghnú
• a dtrealamh féin a ghlanadh
ar shiúl
• a bheith ag obair mar chuid
de ghrúpa le mionsamhail
a dhéanamh
• freagrachtaí éagsúla
a ghlacadh ar bord mar chuid
den ghrúpa
• ábhair éagsúla a eagrú agus
a ghlanadh ar shiúl
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• freagracht ghrúpa a léiriú
as píosa tógála a phleanáil,
a dhearadh agus a chruthú

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

tús a chur le bheith muiníneach san
obair, le réimse uirlisi agus le réimse
trealaimh

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•
•
•
•
•

Súgradh trialach

•
•

•

tús a chur le bheith ag glacadh
sealanna agus a bheith ag roinnt
trealaimh

•
•
•
•

•
•

tús a chur le bheith neamhspleách
agus iad ag obair le hábhair éagsúla
tógála
mionsamhail a dhéanamh agus
a dhearadh

•
•
•
•

foghlaim úsáidí éagsúla faoi choinne
uirlisí éagsúla
a bheith eolach faoi na
féidearthachtaí a bhaineann
le huirlisí éagsúla
obair thógála a thógáil go haonarach
– úsáid a bhaint as a smaointe féin
uirlisí éagsúla a roghnú faoi choinne
feidhm áirithe
a gcuid smaointe féin a léiriú do
dhaoine eile
a bheith ag tógáil gan a bheith
buartha faoi mheancóg a dhéanamh
tógáil ag baint úsáid as ‘triail is
earráid’

DUL CHUN CINN
•
•

a bheith ag roinnt píosaí trealaimh,
m.sh. rothaí
ag glacadh sealanna le huirlisí
a úsáid, m.sh. casúr
rudaí a thógáil le chéile
trealamh a roinnt faoi choinne
feidhmeanna éagsúla

•

a bheith eolach ar an áit ar chóir
trealamh a aimsiú agus a chur ar ais
a bheith eolach ar an dóigh
a n‑oibríonn tógálacha éagsúla
a bheith eolach ar an úsáid
a bhaineann le réimse uirlisí
caisleán a dhéanamh faoi choinne
‘Luathríona’, bóthar faoi choinne
carranna, daoine faoi choinne tí

•
•

•

SOLÁTHAR

a bheith ag comhoibriú agus ag obair
go muiníneach
plé a dhéanamh ar thógáil
go muiníneach

•

gach cineál de threalamh tógála

a bheith ag comhoibriú agus
idirbheartaíocht a dhéanamh le
daoine eile agus taobh istigh de
ghrúpa
ag cuidiú lena chéile, m.sh.
ag gearradh glaethéipe

•

gach cineál de threalamh tógála

trealamh féin a roghnú, uirlisí
rudaí a thógáil faoi choinne feidhm
áirithe

•

gach cineál de threalamh tógála
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

airíonna de réimse trealaimh,
codanna tógála agus uirlisí
a fhiosrú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•
•
•
•
•

Súgradh trialach

•
•

•

trialacha a dhéanamh le réimse
trealaimh, uirlisí agus teicnící
tógála

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

nascadh le chéile
scaradh/ briseadh
tógáil go ceartingearach
tógáil go cothrománach,  taobh
le, os comhar, ar chúl
foirgnimh a thógáil le hairde
agus fad a léiriú
caisleán a thógáil
córais a thógáil, m.sh. bóthair,
cosáin

•

coincheapa a fhiosrú:
– cruth, struchtúr,
cothromaíocht, airde,
teasaláid

•

gach cineál de threalamh tógála

úsáid a bhaint as píosaí áirithe
atá fóirsteanach d'fheidhmeanna
éagsúla, m.sh. píosaí fuinneog,
brící don díon
ábhar cuí a roghnú, m.sh. le
muileann gaoithe, mála, bara
rotha a dhéanamh
struchtúir a phleanáil, m.sh.
teach faoi choinne ainmhithe
samhail a dhéanamh d’fheirm
i ndiaidh dóibh dul ann ar cuairt
tóg, cuir i dtoll a chéile
pleanáil, mionathruithe
a dhéanamh
cuir in oiriúint
Tóg foirgnimh atá bainte
le hábhair áirithe, m.sh. cloch
(Teach na dTrí Mhuc Bheaga)
eagrú, seicheamh, ordú

•

fiosrúcháin a dhéanamh ar
mhaithe le sprioc áirithe
a bhaint amach – go muiníneach
agus go neamhspleách

•

gach cineál de threalamh tógála

•

mionsamhail a thógáil bunaithe
ar a dtaithí féin

•

réamhinsint a dhéanamh faoi cé
chomh fóirsteanach is atá ábhar
áirithe
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• scileanna mínluaileacha
a fhorbairt

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• ag tógáil
• ag nascadh le chéile
• ag scaradh/ briseadh suas
• ag lúbadh

DUL CHUN CINN
• barrfheabhas a chur ar
scileanna mínluaileacha

SOLÁTHAR
• gach cineál de threalamh
tógála

• comhordú láimh is súl
a fhorbairt

• ag smeachadh
• ag brú

Súgradh trialach

• ag gearradh
• ag greamú
• tógáil le píosaí níos mó,
m.sh. duplo
• cuir ar bharr
• cuir taobh leis
• tairní a ghreadadh isteach
san adhmad
• uirlisí a láimhseáil
• foirgnimh níos casta a thógáil
• níos mó mionsonraí a chur
ar fhoirgnimh, m.sh. simléar
a chur leis an fhoirgneamh
• tógáil le píosaí níos lú, m.sh.
lego
• úsáid a bhaint as uirlisí atá
níos lú
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• feasacht spáis a fhorbairt

Súgradh trialach

• tús a chur le rialacha
sábháilteachta a thuiscint,
m.sh. feasacht a léiriú
gurbh fhéidir go dtitfeadh
túr iontach ard agus duine a
ghortú
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• tógáil le blocaí móra i spás
mór agus le blocaí beaga
i spás teoranta
• timpeallachtaí a chruthú,
m.sh. baile mór, zú, feirm
• struchtúir nasctha, m.sh.
bóthar a thógáil idir teach
agus siopa
• plean a tharraingt
• teach a thógáil le seomraí
éagsúla, m.sh. seomraí
beaga leapa, cistin níos mó
• baile (nead) a thógáil faoi
choinne ainmhithe beaga
• foirgneamh a thógáil le bonn
leathan sa dóigh is go bhfuil
sé sábháilte

DUL CHUN CINN
• úsáid a bhaint as spás
go samhlaíoch

SOLÁTHAR
• gach cineál de threalamh
tógála

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

cruthanna a fhiosrú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•
•
•

Súgradh trialach

•

•

•

meáchan a fhiosrú

•
•
•

•

•

fad a fhiosrú

•
•

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

cruthanna a shórtáil
cruthanna a mheaitseáil
cruthanna 2T agus 3T a aithint
agus a ainmniú
uirlisí a aimsiú faoi choinne
cruthanna áirithe
teasaláid agus siméadracht
a fhiosrú

•

gach cineál de threalamh
tógála

•
•
•

meáchan a shórtáil
meáchan a mheaitseáil
uirlisí a aimsiú faoi choinne
meáchan áirithe

•

gach cineál de threalamh
tógála

•
•
•

fad a shórtáil
fad a mheaitseáil
uirlisí a aimsiú faoi choinne fad
áirithe

•

gach cineál de threalamh
tógála

brící a chur ar bharr an, taobh
le, srl.
struchtúir a thógáil le brící den
mhéid céanna
brící leis an chruth chéanna,
a chur le chéile
balla a thógáil nach dtitfidh
(na spásanna idir na brící a
scaradh óna chéile )
ainmhithe nó robait
a dhéanamh ag baint úsáid as
cruthanna éagsúla

•
•
•

brící a chur ar bharr an...
struchtúr a thógáil
brící níos troime a chur ag an
bhun, brící níos éadroime ag
an bharr
brící den mheáchan chéanna a
chur le chéile
brící a chur taobh le, ar bharr,
os comhair
brící d'fhaid éagsúla a roghnú
le feidhmeanna éagsúla
a shásamh

•
•
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
•

méid a fhiosrú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

•

Súgradh trialach

•
•

•

•

uimhreas a fhiosrú

•
•
•

•

patrúin a fhiosrú

•

•
•
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DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

brící den mhéid chuí a roghnú
do mhionsamhail, m.sh. tithe
a dhéanamh do na trí bhéar ag
baint úsáid as 3 mhéid éagsúla
d'fhoirgneamh (mór, measartha
agus beag)
déan meastachán ar an mhéid
brící a bheidh de dhíth
déan comparáid ar bhlocaí de
réir méide
úsáid a bhaint as blocaí éagsúla
faoi choinne feidhmeanna
éagsúla
brící den mhéid chéanna a chur
le chéile i bhfoirgneamh

•
•
•

sórtáil de réir méide
meaitseáil de réir méide
trealamh a roghnú den mhéid
chuí  

•

gach cineál de threalamh tógála

cuntas a dhéanamh ar an méid
blocaí ar bhaineadh úsáid astu
cuntas a dhéanamh ar an méid
blocaí atá de dhíth
meastachán a dhéanamh ar an
méid blocaí atá de dhíth

•
•
•

ag sórtáil de réir uimhreacha
uimhreacha a mheaitseáil
trealamh a roghnú don méid cuí

•

gach cineál de threalamh tógála

patrúin a dhéanamh de
dhathanna, chruthanna agus de
mhéideanna éagsúla
muince a dhearadh
úsáid a bhaint as pictiúir le
patrún a athdhéanamh

•
•

patrún a athdhéanamh
patrún a chruthú

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• fad agus treo a fhiosrú

• meastachán

• cothromaíocht a fhiosrú

• tomhas

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• fad agus treo a thomhas

• gach cineál de threalamh
tógála

• cothromaíocht a aithint
agus eolas acu faoin dóigh
le cothromaíocht a bhaint
amach

• gach cineál de threalamh
tógála

• bóthair a dhéanamh níos
faide/giorra

• teanga na matamaitice
a aithint agus a úsáid

• gach cineál de threalamh
tógála

• comparáid a dhéanamh idir
túir atá ard agus íseal

• teanga na comparáide
a thuiscint

Forbairt na Matamaitice

• tógáil chun tosaigh agus siar
• treo a athrú, coirnéil
a thiontú
• dul i dtaithí ar theanga na
matamaitice

• úsáid a bhaint as ábhair
éagsúla de mhéideanna
agus de chruthanna éagsúla
le cothromaíocht  nó
neamhchothroime  a chruthú
• túir a thógáil
• blocaí níos leithne a úsáid
don bhonn
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Súgradh trialach

• dathanna, uigeacht, cruth
agus patrún atá ar threalamh
tógála a fhiosrú
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• úsáid a bhaint as brící tógála
le réimse patrúin chabhartha
a dhéanamh ar mharla agus
tíleanna déanta de chré

• pleanáil agus dearadh le
réimse uigeachtaí

• tógálacha a dhéanamh
le cuidiú leis an súgradh
i ngnéithe eile, m.sh. bád
a dhéanamh don uisce

• naisc a dhéanamh

• patrúin a chruthú

• smaointe aonaracha a léiriú

• suíomhanna agus
timpeallachtaí a chruthú,
m.sh. baile mór, feirm

• smaointe a roinnt trí bheith
ag comhoibriú

• bacainní éagsúla a thógáil
lena scileanna fisiceacha féin
a thriail

• ábhair chuí a roghnú

SOLÁTHAR
• ábhair chruthaitheacha
• dramh-thógáil

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Fiosrúchán – Eolaíocht agus Teicneolaíocht

• an dóigh le píosaí a chur le
chéile a fhiosrú

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

• úsáid a bhaint as glae, pritt,
stáplaí, téip, blu‑tack le píosaí
a cheangail le chéile

• mionsamhail a dhéanamh le
píosaí a cheangail le chéile
go neamhspleách agus
go muiníneach

• gach cineál de threalamh
tógála

• úsáid a bhaint as airíonna
de threalamh éagsúil faoi
choinne feidhmeanna
éagsúla

• gach cineál de threalamh
tógála

• réimse de threalamh tógála
a chur le chéile

SOLÁTHAR

• trealamh a roghnú iad féin le
píosaí a cheangail le chéile
• bain úsáid as réimse bealaí
le píosaí de mhionsamhail
a cheangail le chéile
• na hairíonna a bhaineann le
réimse ábhar agus trealamh
tógála a fhiosrú

• cairtchlár, páipéar a fhilleadh
• píosaí a chomhghlasáil
• píosaí solúbtha a lúbadh,
m.sh. sifíní
• píosaí a smeachadh le chéile
• tógáil le brící leathana ag an
bhonn
• píosaí ciorclacha, sféarúil
a roghnú faoi choinne rothaí
• ‘popoids’ a roghnú le daoine
a dhéanamh
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SÚGRADH TÓGÁLA
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

Forbairt teanga

•

•

•

•
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ceisteanna a fhreagairt faoina
mionsamhlacha a thógáil

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
•

cad é a d’úsáid tú?

•

cad é an úsáid atá leis?

•

mionsamhail a phlé agus iad
a dtógáil nó i ndiaidh dóibh
á thógáil – le daoine fásta,
tuismitheoirí nó páistí

DUL CHUN CINN
•

comhrá a thosú le daoine fásta/
páistí eile faoin dóigh a chur siad
an mionsamhail i gcríoch

•

sonraí faoin méid atá déanta acu
a phlé

•

ceisteanna a chur faoin dóigh
a n-oibríonn rudaí

•

mionsamhlacha tógála atá ar
taispeáint a phlé

•

trealamh tógála, codanna a
ainmniú airíonna na gcodanna
uirlisí, agus ábhair cheangailte

•

tús a chur le foclóireacht
tógála a thuiscint agus a úsáid
go simplí

•

an trealamh a d’úsáid siad lena
mionsamhail a dhéanamh a phlé

•

tús a chur le teanga chuí
agus teanga a dhéanann cur
síos a thuiscint agus a úsáid
go simplí

tús a chur lena gcumas a bheith
ábalta éisteacht le treoir amháin
nó dhá threoir

•

an dtig leat bríce dearg a chur ar
bharr an túir?

•

éist go géar agus dhá threoir nó
níos mó a leanúint

•

an dtig leat ollphéist le cuid
mhór cos agus cuid mhór ceann
a dhéanamh?

•

seicheamh gníomhaíochtaí
a leanúint

scileanna
réamhscríbhneoireachta
a fhorbairt

•

úsáid a bhaint as cailc, criáin,
péint, pinn luaidhe srl. leis an
mhionsamhail a dhéanamh agus
a mhaisiú

•

barrfheabhas
a chur ar scileanna
réamhscríbhneoireachta

dul i dtaithí ar fhoclóireacht
tógála

SOLÁTHAR
•

gach cineál de threalamh tógála

•

gach cineál de threalamh tógála

•

gach cineál de threalamh tógála

•

ábhair dhramh-ealaíne

•

ábhair chruthaitheacha

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH TÓGÁLA

SÚGRADH TÓGÁLA
TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• éist le scéalta, dánta,
amhráin a bhaineann le
tógáil

• balla faoi choinne Humptaí
Dumptaí, cathaoireacha nó
leapacha a dhéanamh faoi
choinne na dtrí bhéar
• eolas a bhailiú faoi adhmad ó
leabhair neamhfhicsin
• puipéid a dhéanamh ó stocaí,
málaí páipéir
• veain fear an phoist
a dhéanamh
• colláis a dhéanamh le rann
do pháistí a léiriú

• mionsamhlacha a dhéanamh
atá a bhaineann le scéalta
agus danta
• úsáid a bhaint as scéalta
agus danta mar fhoinse
smaointeoireachta
• úsáid a bhaint as leabhair
neamhfhicsin le fiosrú faoi
eolas a bhaineann le hábhar
tógala
• ábhair chuí a roghnú le
mionsamhlacha a dhéanamh
arbh fhéidir á úsáid le scéal
a insint

• gach cineál de threalamh
tógála
• réimse leabhar, m.sh. Na Trí
Mhuca Bheaga (an tÁisaonad),
Sa Bhaile le Kate Perry, Ag
Tógáil Tí lch 2 Leabhar mór D
de chuid 'Maith Thú B', lch 2.
Dánta, m.sh. 'Cúigear Fear
ag Tógáil Tí' lch 44 Plúra Lúra
agus na Bopóga le Mary Ryan
• Leabhair 'Mr Grumpy's
Outing' agus 'Bob the Builder'
• Rímeanna: Wheels on the
Bus, London Bridge
• ábhair cholláis
• boscaí cairtchlár

• tús a chur le comhrá a bheith
acu ar leibhéal duine-leduine le daoine fásta/páistí
eile nó i ngrúpa beag

• an méid atá déanta acu a
phlé agus cad é mar a rinne
siad é
• smaointe, eolas agus
barúlacha a roinnt
• úsáid a bhaint as grianghraif
agus pictiúir mar fhoinse plé

• labhair le daoine fásta/ piaraí
sa ghrúpa
• smaointe agus barúlacha
a léiriú go muiníneach

• gach cineál de threalamh
tógála

Forbairt teanga

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA
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FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH
Tá forbairt chruthaitheach agus forbairt aeistéitiúil an pháiste mar bhunchloch ag an fhoghlaim. Tig le páistí atá
cruthaitheach ceangail a aithint idir achair fhoghlama agus ligeann sé seo dóibh a thuiscint a chur chun cinn.
Léiríonn páistí a gcuid mothúchán go maith agus tá cumas iontach acu mothúcháin a roinnt. Is cuid an-tábhachtach í
an tsamhlaíocht d'fhoghlaim na bpáistí nó ligeann sé do pháistí eolas agus tuiscint a fhiosrú.
Tá na rudaí seo a leanas an-tábhachtach i bhforbairt pháistí óga: a bheith ag cruthú agus ag cur smaointe, mothúcháin agus
samhlaíocht in iúl agus deiseanna a bheith acu sult a bhaint as dathanna, cruthanna, uigeachta, fuaimeanna agus radhairc.  
Cuireann na heispéiris seo le:
•
•
•
•

scileanna intleachtacha, fisiceacha agus cumarsáide a fhorbairt
muinín agus féinmheas
éagsúlacht an tsaoil
foghlaim páistí fúthu féin agus faoin domhan

Ba chóir go mbeadh béim nach beag ar an PHRÓISEAS foghlama, ar an sult, ar an chur in iúl agus ar an
fhoghlaim i rith eispéiris chruthaitheacha agus aeistéitiúla.  Níor chóir go mbeadh an bhéim ar fad
ar an TORADH ag an deireadh.  Tríd na healaíona, tig le páistí suimeanna s’acu a fhiosrú agus
pilleadh orthu ar réimse dóigheanna, sa dóigh is go mbeidh fáil acu ar
pheirspíochtaí éagsúla ar leibhéal níos airde tuisceana. I suíomh na
luathbhlianta, ba chóir deiseanna a chruthú chun na céadfaí uilig a
spreagadh agus a úsáid.  
Caithfidh cleachtóirí luathbhlianta luach a chur le forbairt na
cruthaitheachta, le bunúlacht, le cumas na bpáistí iad féin a chur in iúl
agus caithfidh siad pleanáil dá réir. Caithfidh siad timpeallacht a chur ar fáil a
spreagann fionnachtain agus fiosrúcháin ar ábhar, phróiseas, smaointe agus mhothúcháin.
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SÚGRADH CRUTHAITHEACH
Ealaín agus Dearadh
Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do pháistí a bheith ag cruthú,
ag dearadh agus ag déanamh rudaí.  Ba chóir na páistí
a spreagadh chun réimse ábhar agus teicnící a úsáid le dul
i ngleic le dath, líne, cruth, spás, foirm, uigeacht agus patrún
go 2T agus go 3T.  Cuidíonn sé seo uilig le feasacht radhairc,
feasacht ar spásúlacht agus feasacht thadhlach a fhorbairt.  
Ba chóir na páistí a spreagadh chun marcáil, líníocht, péinteáil
agus tógáil a úsáid le freagairtí pearsanta a chruthú ar an méid
atá feicthe acu nó ar a n-eispéiris féin.

Cruthaíonn dráma deiseanna do
pháistí iad féin a chur in iúl go
samhlaíoch róil agus ar eispéiris
athchruthú. Tugann sé seo
léargas dóibh ar fhorbairt
phearsanta agus shóisialta.

Ceol

Teanga a úsáid go cruthaitheach le scéal
a insint/rólghlacadh a dhéanamh

Tugann an ceol sult, áthas agus deis do pháistí iad féin
a léiriú go cruthaitheach.  Is dóigh éifeachtach é an ceol chun
mothúcháin agus foinn a chur in iúl.

•

áiseanna cruthaitheacha (ábhair ealaíne agus dearaidh,
uirlisí ceoil, suíomhanna don rólghlacadh, frapaí) a chur ar
fáil go furasta do na páistí i rith ama.

•

réimse gníomhaíochtaí a chur ar fáil a fhorbraíonn
bunscileanna (scríbhneoireacht, úsáid péinte, rithim
a bhualadh amach) agus gníomhaíochtaí oscailte.

Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do pháistí sult a bhaint as
gach foirm ceoil, lena áirítear uirlisí a sheinm, amhráin a cheol,
a bheith ag bogadh le rithim agus mothúcháin á léiriú acu, a
bheith ag éisteacht le ceol agus a bheith ag cruthú a gceol féin.  
Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do pháistí a bheith ag éisteacht
le fuaimeanna, rithimí, rannta agus le réimse leathan ceoil, a
bheith ag bogadh de réir ceoil, a bheith ag amhránaíocht agus ag
bualadh bos agus a bheith ag cruthú a gceol féin le cnaguirlisí
agus le rudaí a tí siad gach lá.
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Gluaiseacht, Damhsa,
Dráma

Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí a samhlaíocht a chur
in iúl trí aithris a dhéanamh ar scéalta (An Fear Sinséir srl.)
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GNÉITHE DEN DEA-CHLEACHTAIS
(1) Timpeallacht Shaibhir Foghlama le háiseanna spreagúla:
• Tá réimse leathan ábhar ar fáil, m.sh. cré, páipéar, péinteanna, ábhair nádúrtha, coirníní,
teicstílí, snáithe, tréshoilseáin, puipéid scátha.
• Ba chóir an réimse leathan ábhar ealaíne a bheith ar taispeántas ar sheilfeanna ísle oscailte
sa dóigh go bhfuil siad ar fáil go furasta do na páistí.
• Ba chóir go mbeadh deis ag na páistí réimse leathan d'ábhair agus
d'áiseanna a roghnú go furasta le forbairt a dhéanamh ar a gcuid
oibre,  ar a n-úsáidí agus ar a gcuid smaointe féin. Bíonn obair
na bpáistí níos suimiúla agus níos indibhidiúla má bhíonn an deis
acu a n-ábhair féin a roghnú.
(2) An Timpeallacht Taobh Amuigh
Ba chóir cuid mhór deiseanna a thabhairt do pháistí am a
chaitheamh taobh amuigh – cuireann breathnú géar agus
cuairteanna timpeallachta lena n-eispéiris Is foinse shuntasach
í an timpeallacht taobh amuigh de dhath agus d’uigeacht, rud a
chuidíonn le páistí smaoineamh go cruthaitheach faoin domhan atá thart orthu.
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(3) Taispeántais
• smaoinigh ar dhóigheanna cruthaitheachta nuálacha le hobair na bpáistí a chur ar taispeáint,
chan amháin na píosaí a mholann daoine fásta.
• scátháin, pictiúr, mionsamhlacha agus grianghraif a úsáid.
• an obair a shocrú ag leibhéal na bpáistí agus an obair a aistriú
thart ar an seomra sa dóigh is go dtig gach rud a fheiceáil.
• gan an spás ar na ballaí amháin a úsáid : úsáid fuinneoga, doirse,
síleálacha agus seilfeanna.
• straitéisí cruthaitheacha a úsáid le frámaí a chur ar obair
na bpáistí – boscaí, trádairí polaistiréin, claibíní, feadáin
chairtchláir, adhmad éadrom.
• taifead a dhéanamh ar na páistí ag  cur síos ar a gcuid oibre.
• obair na bpáistí ar taispeáint in áiteanna poiblí sa cheantar, i lárionad siopadóireachta, ionad
an phobail, lialann an dochtúra srl.
(4) Spreagtar na páistí chun:
• ceisteanna a chur.
• a gcuid oibre a phlé.
• a gcuid oibre a roinnt le páistí eile agus le daoine fásta.
• páirt a ghlacadh i gcomhráite grúpa agus freagairt a thabhairt ar
phíosaí oibre.
• fadhbanna a réiteach le chéile i ngrúpaí beaga agus na réitigh a
léiriú tríd an mhéan a roghnaigh an grúpa.
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SMAOINTE EILE
•

Píosaí Ealaíne, Ceardaíochta agus Dearaidh a úsáid – tá
áiseanna ar fáil ón  leabharlann áitiúil, ó chumainn ealaíne,
dánlanna ealaíne, siopaí prionta, agus ón idirlíon

•

Cuairt a thabhairt ar an dánlann áitiúil ealaíne

•

Ealaíontóirí a bhfuil taithí acu a bheith ag obair le páistí óga a
úsáid

•

Cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí páirt a ghlacadh
i dtionscadail ealaíne
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Eolas agus Tuiscint faoin Timpeallacht

Luatheispéiris na Matamaitice

• mionsamhlacha a dhéanamh dá dtimpeallacht féin,
m.sh. baile féin, foirgnimh, cois farraige
• pictiúir a dhéanamh agus a dteaghlach féin a phlé
• ainmneacha ábhar agus trealaimh a fhoghlaim
• trealamh agus áiseanna a chur in ord
• a bheith ag labhairt agus ag obair ar nós ealaíontóirí,
dearthóirí agus ceardaithe
• trealamh ón timpeallacht áitiúil a úsáid chun
cruthaitheacht a spreagadh, m.sh. sliogáin, cnónna
capaill, buaircíní, duilleoga, clocha, gaineamh srl.

• coincheapa éagsúla matamaiticiúla a fhorbairt a bhaineann le péinteáil,
líníocht, gearradh, nascadh, múnlú, m.sh. patrún, cruth, achar, uimhreas,
méid agus suíomh
• teanga a bhaineann le patrún, cruth, achar, uimhreas, méid, suíomh
a thuiscint agus a úsáid, m.sh. níos faide ná, níos mó, ciorcal, in aice le,
faoi, ar chúl srl.
• méid agus líon a chur i gcomparáid lena chéile
• fadhbanna a réiteach, m.sh. an dóigh le dhá rud a nascadh le chéile, cén
dath le roghnú, cé  na hábhair le roghnú
• scileanna matamaiticiúla a fhorbairt, sórtáil, meaitseáil, comparáid, cur in
ord

Luath-eispéiris Eolaíochta agus Teicneolaíochta
• airíonna ábhar éagsúla a fhiosrú, m.sh. péinteanna, pastail ola,
gualach, dúich, criáin, pinn luaidhe, pinn fheiltbhioracha, páipéir,
ábhair shomhúnlaithe srl.
• a gcéadfaí a úsáid le huigeacht agus fuaimeanna a fhiosrú
• amharc ar chosúlachtaí, éagsúlachtaí, patrúin agus athrú, m.sh.
ag úsáid ábhair éagsúla
• ábhair/trealamh cuí a roghnú don tasc
• airíonna rudaí beo a aithint agus a fhiosrú, m.sh. líníochtaí de
phlandaí ó bhreathnadóireacht
• ceisteanna a chur faoin dóigh a n-oibríonn rudaí agus cén fáth,
m.sh. cé acu glae is láidre?
• scileanna gearrtha, fillte, nasctha agus tógála a úsáid
• réimse fuaimeanna coitianta a aithint
• ábhair agus trealamh a fhiosrú agus a roghnú le fuaimeanna
éagsúla a dhéanamh
• úsáid a bhaint as péinteáil, líníocht agus múnlú le taifead
a dhéanamh dá mbreathnuithe
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Forbairt Teanga
• cur síos ar a gcuid eispéireas agus a gcuid gníomhartha agus ar
eispéiris agus gníomhartha daoine eile
• a gcuid oibre a phlé, le teanga thuairisciúil a fhorbairt
• a gcuid oibre a luacháil agus an dóigh lena fheabhsú a phlé
• scéalta, rannta agus leabhair a úsáid mar spreagadh
• éisteacht le treoracha agus iad a leanúint
• lipéid agus scríbhneoireacht ar phictiúir a aithint, m.sh. a n-ainm
féin, ceannteidil
• scileanna réamhscríbhneoireachta a fhorbairt trí uirlisí a láimhseáil
agus trí bheith ag tarraingt, ag péinteáil agus ag múnlú
• tabhairt chun cuimhne agus tuairisciú ag am grúpa
• cur síos ar chosúlachtaí, éagsúlachtaí agus athrú in ábhair
• cluas ghéar a thabhairt do réimse ceoil
• tús a chur le patrúin agus rímeanna a aithint i gceol agus in
amhráin
• pictiúir nó siombailí a úsáid a léireoidh  focail in amhrán nó uirlisí
atá le seinm
• úsáid amhráin atá ar eolas ag na páistí cheana féin
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SÚGRADH CRUTHAITHEACH
Forbairt Phearsanta, Shóisialta agus Mhothúchánach

Forbairt Chruthaitheach/Aeistéitiúil

• an dóigh le bheith ag obair go neamhspleách a fhoghlaim, m.sh. ag aimsiú
trealaimh agus áiseanna
• an dóigh le bheith ag obair mar bhall de ghrúpa a fhoghlaim – ealaín/
damhsa comhoibríoch
• foghlaim faoin dóigh le háiseanna agus trealamh a roinnt
• mothúcháin, smaointe agus luachanna morálta a chur in iúl trí ealaín agus
dearadh, trí dhamhsa agus trí cheol
• coincheap na hindibhidiúlachta agus na bunsmaointeoireachta a fhorbairt
agus luach a chur leis
• an dóigh le meas a bheith acu ar smaointe daoine eile a fhoghlaim
• féinmheas agus muinín a fhorbairt trí mheas a léiriú ar a gcuid oibre féin
m.sh. trí thaispeántas
• comhordú a fhorbairt trí réimse uirlisí agus trealaimh a úsáid, m.sh. scuaba
péinte, siosúir, uirlisí múnlaithe, uirlisí ceoil srl.
• an dóigh le huirlisí a úsáid go sábháilte a fhoghlaim agus a bheith ag
smaoineamh faoi dhaoine eile
• cruthaitheacht agus féinléiriú a fhorbairt trí bheith ag obair le réimse ábhar
• taithí a bheith ag na páistí ar luach teiripeach na n-ealaíon eispriseach
• go gcloífidh leis an tasc atá ar bun
• an méid atá déanta acu a phlé go muiníneach agus a bheith bródúil as an
méid atá déanta acu

• deiseanna a thabhairt do na páistí a bheith ag obair le réimse leathan ábhar
agus réad, m. sh. obair cholláise, scuaba phéinte de mhéideanna agus de
thiúis éagsúla a úsáid, rollóirí, cíora agus spúinsí a úsáid
• dath, cruth agus uigeacht a fhiosrú
• mionsamhlacha agus pictiúir bhunúsacha  a dhéanamh i réimse suíomh,
m.sh. a bheith ag obair leo féin, ag obair i ngrúpaí beaga/móra
• fuaim agus rithim a chruthú agus a fhiosrú le huirlisí ceoil
• mionsamhlacha 3T a dhearadh agus a chruthú le réimse ábhar agus
trealaimh
• eispéiris chéadfacha a bheith ag na páistí le hábhair éagsúla
• airíonna ábhar shomhúnlaithe a fhiosrú – rolladh, fáscadh, síneadh srl.
• eispéiris a bheith ag na páistí le déantáin chré ó réimse cultúr, ag cur béime
ar úsáid patrúin agus uigeachta
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí bunúsacha ceoil, m.sh. amhránaíocht
agus éisteacht le ceol
• freagairt don cheol as a stuaim féin trí ghluaiseacht agus trí mhím
• líníocht a dhéanamh le ceol gasta/fadálach

Forbairt Fhisiceach
• scileanna mínluaileacha a fhorbairt trí úsáid a bhaint as réimse uirlisí agus
réimse ábhar, m.sh. scuaba de mhéideanna éagsúla, spúinsí, bataí glae,
spréiteoirí agus siosúir
• scileanna mínluaileacha a fhorbairt, m.sh. gearradh, stróiceadh, láimhseáil,
nascadh, múnlú
• comhordú súl is lámh a fhorbairt agus a bheith ag éirí níos beaichte agus iad
ag déanamh patrún, pictiúr agus mionsamhlacha
• comhordú agus scileanna a fhorbairt in úsáid réimse uirlisí, m.sh. bualadh,
croitheadh, séideadh agus stoitheadh
• tús a chur le bogadh i rithim ceoil
• méadú ar smacht agus ar chomhordú agus iad ag bogadh go muiníneach

151

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

SÚGRADH CRUTHAITHEACH
Trealamh agus Áiseanna
Ealaín agus Dearadh
Ba chóir go mbeadh réimse bunábhar ar fáil in aice láimhe do ghníomhaíochtaí ealaíne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réimse trealaimh líníochta, pinn luaidhe, criáin, fioghual, pastail san áireamh
réimse cineálacha péinteanna
réimse scuab
cárta de dhathanna agus de thiúis éagsúla
cineálacha éagsúla páipéir, cartús agus siúcra san áireamh
glae agus spréiteoir
siosúir (deisealach agus ciotach)
pota uisce
pailéid mheasctha
réada/ábhair nádúrtha: craobhóga; sliogáin; duilleoga; bláthanna; púróga; síolta
ábhair de dhéantús duine: cumhdach bolgóideach; liathróidí olann chadáis; sreang;
bandaí leaisteacha
cré, marla, taos le gearrthóirí agus uirlisí
ábhair colláise
éadach d’uigeachta, de phatrúin agus de dhathanna éagsúla
coirnéal baile, bosca bréag éadaí

Déan cinnte go bhfuil naprúin nó rabhlaeir ag na páistí le caitheamh, agus go bhfuil
stóras maith sean-nuachtán nó clúdaigh phlaisteacha ann le dromchlaí oibre
a chlúdach.
152

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

SÚGRADH CRUTHAITHEACH
Trealamh Buan
•

Scátháin – cuireann scátháin pheirspictíochtaí éagsúla i láthair páistí óga – agus scátháin
suite os comhair a chéile, tig leo cuid mhór frithchaithimh a dhéanamh nó tig
le páistí iad a úsáid le breathnú ar a gcuid gothaí gnúise féin agus le
féinphortráid a dhéanamh.

•

Tábla éadrom – páipéar trédhearcach daite a úsáid le dath agus le doimhneacht
datha a fhiosrú.

•

Osteilgeoir - loirg, scáileanna, puipéid agus gearrthóga a dhéanamh.  
Tig na héifeachtaí céanna a fháil le toirse nó lampa agus scáileán déanta as
bord bán, as píosa éadrom éadaigh nó as cuirtín.

•

Ceamairí.
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FORBAIRT CRUTHAITHEACH – CEOL, FUAIM, DAMHSA AGUS RITHIM
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• an dóigh a dtig fuaimeanna
a athrú, a fhiosrú agus
a aithint, amhráin simplí
a cheol ó chuimhne,
fuaimeanna athráite agus
patrúin fuaime a aithint

Súgradh trialach

• éisteacht le hidirdhealú,
le hidirdhealú tuinairde
a fhorbairt
• tuiscint a fhorbairt go dtig
fuaimeanna agus ceol
a léirmhíniú trí ghluaiseacht
• teanga a fhorbairt le cur síos
a dhéanamh ar fhuaimeanna,
ar ghluaiseacht, ar ghotha  
coirp agus ar riocht coirp
• smaointe agus mothúcháin
a chur in iúl trí réimse
amhrán agus uirlisí ceoil
a úsáid
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• an corp a úsáid le rithimí
a dhéanamh, m.sh. bualadh
bos, stampáil, tapáil
• nodaireacht cheoil
a thoiseacht – scór grafach

Éisteacht le:

DUL CHUN CINN
• ainmneacha a bhualadh
amach trí bhualadh bos;
triail a bhaint  as rannta
a bhualadh amach mar seo
• buail amach ainmneacha
a bhfuil 1, 2, 3 bhuille iontu
agus an cheist a chur, “Cén
t-ainm é seo?”

• bailiúchán de rudaí
seachas uirlisí a dhéanann
fuaimeanna, m.sh. bréagáin
bhabaí, crothal babaí, clingíní
gaoithe
• dlúthdhioscaí d’fhuaimeanna
só‑aitheanta

• réimse uirlisí daondéanta,
xileafón, tambóirín, barraí
clingíní, clingchloig agus
cloigíní, feadóga, ciombail,
drumaí, triantáin, croiteoirí,
bloic ghainimh, castainéid,
maracas

• guthanna glóracha, guthanna
boga
• amhránaíocht ghlórach,
amhránaíocht bhog
• ceol glórach, ceol bog

• rithimí a dhéanamh le huirlisí
ceoil

SOLÁTHAR

• fuaimeanna glóracha/
boga agus nótaí arda/ísle
a chóipeáil agus idirdhealú
a dhéanamh eatarthu trí
bheith ag ceol agus trí uirlisí
ceoil a sheinm

• seinnteoir dlúthdhioscaí agus
dlúthdhioscaí

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

FORBAIRT CRUTHAITHEACH – CEOL, FUAIM, DAMHSA AGUS RITHIM

uirlísí ceoil a dhéanamh

uirlísí ceoil a fhiosrú

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

DUL CHUN CINN

samhlaíocht a úsáid
sa cheol

• amharc ar/fiosraigh uirlisí
ceoil

• uirlisí ceoil a chur ar
taispeáint

• freagairt ar réimse
dóigheanna ar an méid
a fheiceann, a chluineann,
a bholaíonn, a thadhlaíonn
siad agus a mhothaíonn siad

• éisteacht le ceol beo

• éisteacht le ceol  (tabhairt
faoi deara cé chomh sáite is
atá na páistí sa cheol)

• fiosraigh – cruth, foirm agus
spás 3T

• pioc/stoith

• éisteacht le ceol ar thaifead/
dlúthdhioscaí
• na céadfaí uilig a úsáid
le huirlisí a fhiosrú

• croith
• buail
• scríob
• uirlisí a sheinm
• taispeántas a dhéanamh

SOLÁTHAR
• pictiúir, póstaeir, líníochtaí
agus péintéireachtaí de
dhaoine ag seinm ar
chineálacha éagsúla uirlisí
ceoil

• na páistí a spreagadh le
bheith idirghníomhaíoch
i dtaca leis an taispeántas
ceoil de

• scileanna ealaíne,
ceardaíochta agus dearaidh
(gearradh, greamú, péinteáil,
tógáil) a úsáid
• na huirlisí a mhaisiú
go cruthaitheach agus
na hábhair a fhiosrú agus iad
ag déanamh a n-uirlisí féin

• piocadh doird, croiteoirí,
tambóiríní, drumaí, bataí
rithime, clingíní sceanra,
clingíní uisce, scríobáin
páipéar gainimh
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FORBAIRT CRUTHAITHEACH – CEOL, FUAIM, DAMHSA AGUS RITHIM
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• spás 3T a fhiosrú

Fiosrú faoi ghluaiseachtaí coirp agus
samhlaíocht a úsáid

• smaointe agus mothúcháin
a chur in iúl trí ghluaiseacht
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• gluaiseachtaí a mheaitseáil
le ceol

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• teacht ar dhóigheanna le
codanna éagsúla coirp
a bhogadh
• coirpfheasacht  agus
feasacht ar spás a fhorbairt

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• liosta a dhéanamh de
chodanna an choirp
agus de ghluaiseachtaí
bunúsacha le dul leo, m.sh.
bosa a bhualadh, méara a
croitheadh, ordóga  a chur in
airde, cosa a ghreadadh

• dlúthdhioscaí de chineálacha
éagsúla ceoil – amhráin do
pháistí, ceol clasaiceach,
snagcheol, popcheol

• amhráin do pháistí a chur
in oiriúint ‘ceann, guaillí,
glúine, cosa’ ‘Má tá tú
sona sásta’ ‘Ó cá bhfuil do
chluasa?’ srl.
• a samhlaíocht a úsáid agus
iad i mbun damhsa

• damhsa spontáineach

• cnaguirlisí
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FORBAIRT CRUTHAITHEACH – EALAÍN AGUS DEARADH

Ag fiosrú faoi ábhair a úsáid go samhlaíoch

TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

• foghlaim faoi na dóigheanna
éagsúla le hábhair a nascadh

• pictiúir agus mionsamhlacha
a chruthú

• smaointe agus
smaointeoireacht loighciúil
a shíneadh

DUL CHUN CINN
• nascadh, filleadh
• clúdaigh
• patrúin a dhéanamh
• gearr, greamaigh

• scileanna mínluaileacha
a fhorbairt

• glae agus ábhair eile
greamaithe a fhiosrú

• comhoibriú

• cur síos a dheanamh ar
phictiúir, ar mhionsamhlacha
agus ar an phróiseas
chruthaitheach a bhaineann
leo

• foghlaim faoi spás, chruth,
achar, thomhas agus
shiméadracht
• dear agus déan
• cur lena n-eolas faoi airíonna
ábhar éagsúil

SOLÁTHAR
• boscaí stórála de
mhéideanna éagsúla,
gabhdáin, málaí páipéir,
claibíní buidéal
• ábhair ghreamaithe – PVA,
fáiscíní páipéir, dúntóirí
de mhéideanna éagsúla,
glaethéip/Seilitéip, sreang,
bandaí leaisteacha
• leathanaigh dolúbtha –
cárta tiubh, bord tanaí
crua, trádairí plaisteacha,
carraigeacha agus tiúba –
sifíní, tiúba cairtchláir, díreog
dhuail
• snátha – sreang, ribín,
rópa, olann chadáis, éadaí
d’uigeachta, de phatrúin
agus de dhathanna éagsúla
• ábhair nádúrtha, m.sh.
buaircíní, duilleoga, coirc,
síolta, sliseoga
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FORBAIRT CRUTHAITHEACH – EALAÍN AGUS DEARADH
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA

ag péinteáil go samhlaíoch

• dath, cruth, uigeacht, foirm
agus spás 2T a fhiosrú
• smaointe agus mothúcháin  
a léiriú agus a chur in iúl
trí úsáid a bhaint as réimse
leathan ábhar agus uirlisí
fóirsteanacha
• samhlaíocht a úsáid don
ealaín agus don dearadh
• freagairt ar an méid
a fheiceann siad,
a thadhlaíonn siad,
a mhothaíonn siad agus
a chluineann siad, ar réimse
dóigheanna

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• úsáid a bhaint as an tacas
péinteála, as na táblaí nó as
an talamh mar dhromchlaí
oibre
• greim a choinneáil ar an
scuab péinte
• a bheith ag obair le péint
• samhlaíocht a fhorbairt
• cruthaitheacht a fhorbairt

DUL CHUN CINN
teicnící péinteáilte –
• páipéar a chlúdach le buillí
scuab phéinte, a bheith ag
péinteáil go cothrománach
agus go hingearach,
poncanna agus steallóga
a dhéanamh, éifeacht fean a
chruthú
• péint a mheascadh le taos
páipéar balla/plúr
dathanna a fhiosrú
• dathanna a mheascadh
• toin éagsúla agus
doimhneachtaí éagsúla datha
a thriail
• púróga a phéinteáil

SOLÁTHAR
• péinteanna daite púdair/
leachtacha; réimse scuaba
de chineálacha agus de
mhéideanna éagsúla lena
n-airítear scuaba ribí róin
leathanaigh móra páipéir
le fáiscíní móra; spúinsí,
rollóirí, potaí plaisteacha
péinte, tábla/urlár/spás/spás
balla mór cothrom; tacais;
naprúin
ábhair bhreise leis an súgradh
a shíneadh:
• tábla, spúnóga miosúir,
pailéad mheasctha
• réimse de chineálacha,
de chruthanna agus de
mhéideanna páipéir
• réimse leathan péinteanna
• réimse ábhar priontála
• réimse rudaí le cur le péint,
glae, taos, leacht níocháin
san áireamh

158

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

FORBAIRT CRUTHAITHEACH – EALAÍN AGUS DEARADH
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• dath, cruth, uigeacht, foirm
agus spás 2T a fhiosrú

Ag fiosrú faoi líníocht

• smaointe agus mothúcháin
a léiriú agus a chur in iúl
trí úsáid a bhaint as réimse
leathan ábhar agus uirlisí
fóirsteanacha

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• dathanna a mheascadh
• uigeachta éagsúla a chruthú
• samhlaíocht a úsáid san
ealaín agus sa dearadh

DUL CHUN CINN

SOLÁTHAR

• greim a choinneáil ar an
pheann luaidhe; smacht
a choinneáil ar an pheann
luaidhe le marcanna
a dhéanamh, spásanna
a dhruidim, le línte ag cruthú
líníochtaí macasamhlacha

• páipéar agus pinn luaidhe de
gráid éagsúla, B, 2B, cailc
daite, criáin chéarach, pinn
luaidhe daite, fioghual
• réimse bláthanna, plandaí

• líníochtaí macasamhlacha
a dhéanamh, tuiscint a lorg
seachas íomhánna atá
furasta a aithint
• breathnú ar shonraí agus iad
a thaifeadadh
• dul i dtaithí ar na cineálacha
agus na dathanna éagsúla
páipéir

159

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

FORBAIRT CRUTHAITHEACH – EALAÍN AGUS DEARADH
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• dath, cruth, uigeacht, foirm,
spás 2T agus 3T a fhiosrú

Ag fiosrú faoin phriontáil

• smaointe agus mothúcháin
a chur in iúl trí úsáid a bhaint
as réimse leathan ábhar
agus uirlisí fóirsteanacha
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• samhlaíocht a úsáid in ealaín
agus dearadh
• freagairt ar na céadfaí ar
réimse dóigheanna
• idirdhealú a dhéanamh idir
marcanna agus gluaiseachtaí
pinn ar pháipéar
• a bheith ag obair
go cruthaitheach ar scála
beag agus mór

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• tús a chur le priontáil
• priontáil le réimse ábhar
• priontáil ar dhromchlaí 2T
agus ar shamhlacha 3T

DUL CHUN CINN
• priontáil le gluaiseachtaí
láimhe atá faoi smacht
• patrún a chruthú – réada
agus dathanna éagsúla a
roghnú agus chur le chéile

SOLÁTHAR
• réimse péinte, píosaí spúinse
agus cruthanna, potaí péinte
agus scuaba, páipéar siúcra,
rudaí a bhfuil boscaí orthu le
priontáil ar éadach srl.

FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

FORBAIRT CRUTHAITHEACH – EALAÍN AGUS DEARADH
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• dath, cruth, uigeacht, foirm,
spás 2T agus 3T a fhiosrú

Ag fiosrú faoi cholláis

• smaointe agus mothúcháin
a léiriú agus a chur in iúl
trí úsáid a bhaint as réimse
leathan ábhar agus uirlisí
fóirsteanacha
• samhlaíocht a úsáid san
ealaín agus sa dearadh
• freagairt ar na céadfaí ar
réimse dóigheanna

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• gearr
• greamaigh
• pictiúir cholláise (saorrogha)
• dearaí le pónairí agus le
pasta
• colláis a chur le samhlacha
3T

DUL CHUN CINN
• siosúir a láimhseáil agus
a úsáid le linn obair cholláise
• smacht a choinneáil ar ghlae
(spadal / bata / scuab)
• cruthaitheacht a léiriú
i bpictiúir cholláise –
tús a chur le píosaí de
cholláis a leagan amach
ar dhóigheanna éagsúla
sula ngreamaítear iad
(ceapadóireacht)

SOLÁTHAR
• cártaí a ghearradh
• siosúir, gearrthóirí
• glae, réimse páipéar
ceardaíochta agus
dramhpháipéir, páipéar
gainimh, olann chadáis,
gealra, pasta, sliseoga,
éadach srl.

• á n-ábhair féin le bheith ag
gearradh agus ag greamú a
roghnú go neamhspleách
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FOGHLAIM TRÍ SHÚGRADH CRUTHAITHEACH

FORBAIRT CRUTHAITHEACH – EALAÍN AGUS DEARADH
TAITHÍ
FHÉIDEARTHA

TORTHAÍ
FOGHLAMA
• fiosrúchán  dhéanamh chun
uigeachta éagsúla a chruthú

Ag fiosrú faoi chré agus taos

• trialacha a dhéanamh le
réimse céadfaí
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• rud amháin a úsáid le rud
eile a léiriú
• freagairt ar thuairimí agus
ar cheisteanna, comhrá
a dhéanamh faoi na rudaí
a chruthaigh na páistí

GNÍOMHAÍOCHTAÍ
• cré, taos súgartha agus
marla a fhiosrú agus a bheith
ag súgradh leo
• mionsamhlacha a dhéanamh
de dhramhábhair
• déan nasc idir an
ghníomhaíocht agus priontáil
• mionsamhlacha 3T
a dhéanamh
• deiseanna a chur ar
fáil le bheith ag obair
go cruthaitheach agus
go samhlaíoch ar scála   
beag/mór

DUL CHUN CINN
Gluaiseachtaí láimhe
a chomhordú chun:
• taos/cré a rolladh amach le
crann fuinte
– ispín a rolladh
– liathróid a rolladh
– pancóg dhéanamh  
– tíle a dhéanamh
– ag déanamh pota le
d'ordóg
– ag déanamh pota  atá
cornach
• nasc a dhéanamh idir an
ghníomhaíocht agus priontáil
a bheith eolach ar airíonna
solúbthachta taois agus cré
gearrthóir crutha a úsáid
(gluaiseachtaí láimhe
a chomhordú agus smacht
a choinneáil orthu)

SOLÁTHAR
• taos
• cré
• gearrthóirí crutha
• sceana
• mionbhrúiteoirí gairleoige
• roth taosráin
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