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Comhrá matamaitice a chothú trí thascanna, 

“urlár íseal, síleáil ard.”
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Leagan amach na ceardlainne
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Ceisteanna…
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Comhrá matamaitice – Cén fáth?
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Comhrá matamaitice – Cén fáth?



•

• De réir Finkel, “to have your idea dismissed, out of 
hand, is disempowering,” whereas “to have it 
accepted, studied and disproven is a mark of 
respect”… “it’s also far more convincing to be shown 
you’re wrong by your peers than told you’re wrong 
by the teacher” (Youtube, 2017). 

Comhrá matamaitice – Cén fáth?
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Comhrá matamaitice – Nuair atá páiste mícheart!



Clint ag iarraidh imlíne in áit achar 1

Clint:  Má dhéanann muid é sin, k, sin na ceathar taobhanna.

Abigail:  Ní oibríonn sé amach though.

Clint:  Ach má thógann tú like, cúig déag ceintiméadar as gach taobh ní bheidh cearnóg ann níos mó.

Abigail:  Clint, cén uimhir a dhéanann ceithre céad caoga?  Cén uimhir fá cén uimhir?  

Clint:  Dhá chéad fiche cúig fá dhá chéad fiche cúig? 

POC:  Déan sin ar áireamhán.  Sure conas a fuair tú an dó fiche cúig?  Roinn tú ar dó.  So dhá céad
fiche cúig fá dó sin ceithre céad caoga.



Clint ag iarraidh imlíne in áit achar 2

Abigail:  Tá sé caoga fá naoi chun ceithre céad caoga a fháil.  But má dhéanann muid caoga fá naoi 
sin ceann tanaí.

Clint:  Fan, fuair muid ceithre céad caoga roinnte ar dó sin dhá chéad fiche cúig.  Oh no, caithfimid
roinnt ar dó arís, sin na ceithre taobh!

Abigail:  Ní oibríonn sé!  

Clint:  No but déanfaimid é seo, k?  Tá sé haon céad is a dó dhéag ponc cúig.

Abigail:  Ní oibríonn sé amach.

POC:  Abigail abair do bhealach leo.



Clint ag iarraidh imlíne in áit achar 3
Abigail:  Ní oibríonn sé amach mar caithfimid achar a fháil.  Aon chéad is a dó dhéag ponc a cúig 
méadaigh fá aon chéad is a dó dhéag ponc cúig… 

Clint:  Cén fáth nach just déanann muid cearnóg?

POC:  Clint, tá Chuck ag méadú amach céad is a dó dheag fá céad is a dó dhéag, céard é an fhadhb le 
sin?  Déan ar an áireamhán é agus abair liom cén t-achar a fhaigheann tú.

Abigail:  Is féidir linn ocht déag fá fiche cúig a dhéanamh.  

Clint:  Chuck dean é sin (112.5) fá ceathar.

Abigail:  Ach Clint, is féidir linn ocht déag fá fiche cúig a dhéanamh agus then bheadh, like, sort cruth
mar seo (ag léiriú dronuilleog a tharraing sí).

Clint:  Ah yeah yeah yeah.

POC:  Ok hang on, tuigim céard atá tú ag rá ach an féidir leat sin a phlé leis na leaids.



Clint ag iarraidh imlíne in áit achar 4

Abigail:  Tá tú ag déanamh leath de ceithre céad caoga ach sin just like… (pause)… look, 
cén bealach a fhaigheann tú achar ceithre céad caoga?  Tá fhios agat go bhfuil sé like rud
éigin fá rud éigin.  An treo a fuair mé é ná caoga fá naoi sin 450.  So leath an caoga agus
méadaigh an naoi fá dó.  

POC:  See Clint, bhfuil tú in ann caoga (ag léiriú 50cm ar rialóir) fá naoi (shows 9cm on ruler) a 
shamhailt?

Clint:  Yeah tá.

Abigail:  And then rinne mé leath don caoga agus an naoi fá dó.

Clint:  Ahw tuigim anois.

Chuck:  Yeah coz tá fiche cúig fá ocht déag níos mó mar cearnóg (céad rud a dúirt sé!)

Clint:  Sea tuigim.  Ok fiche cúig fá ocht déag.
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Tascanna “úrlár íseal, síleáil ard” – Cén fáth?
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Tascanna “úrlár íseal, síleáil ard” – Cá háit?!
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Am gníomhach
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Am gníomhach – an tasc

https://www.mathsweek.ie/2020/wp-content/uploads/2018/07/The-Mayan-Number-System.pdf


Am gníomhach – an tasc
Seo uimhreacha 1-50 sa chóras Mayan

An féidir libhse uimhreacha
51, 76 agus 100 a léiriú?

Roinnfear anois sibh ar feadh 10 nóiméad… ná
déan dearmad duine a roghnú don aischothú

**Beidh an íomhá seo ar fáil sa chat le híoslódáil ACH
más maith leat pictiúr a ghlacadh ar an bhfón anois an 
t-am



Am gníomhach – aischothú
Plé ar roinnt réitigh éagsúla

I suíomh ranga tá deis comhrá ann.  Tá gá le réiteach
fadhbanna, smaointe a mhíniú, réasúnaíocht…



Am gníomhach –

freagraí!



Las na Soilse

Tasc ar fáil ag https://nrich.maths.org/7044

Míniú gairid ar an tasc:
Tá rialacha éagsúla a lasann gach solas
Mar shampla, d’fhéadfadh riail a bheith ag solas go 
lasfadh sé chuile uair a chur tú uimhir chothrom sa 
bhosca… iolraí de 5… uimhir chearnach srl.

Ar an suíomh an tasc atá ann ná teacht ar uimhir a 
lasfaidh gach solas.
ACH… níos tábhachtaí ná iarracht a dhéanamh (mar 
rang nó i ngrúpa) teacht ar na 4 rialacha don 4 solas.

https://nrich.maths.org/7044


Las na Soilse

Smaoineamh chun tógáil ar an tasc seo a ligeann duit é a imirt arís is arís ar
bhealach atá idirdhealaithe agus sna pods…

Ár ndathanna, ár rialacha…



Tascanna eile

Seo cúpla tasc a dhear mé féin agus cuirfidh mé ar fáil iad más spéis le daoine… i 
ngach cás smaoinigh; an bhfuil sé indéanta? an bhfuil spás forbartha? an bhfuil
cúis le comhrá? An mbeadh bealach agam é a fheabhsú nó a athrú chun é a 
úsáid arís?... 
I gcás suíomh ilranga…: an mbeinn in ann athruithe beaga a dhéanamh chun 2 
leagan den tasc céanna a bheith ann ach an teoiric chéanna a bheith ann do 
gach páiste?

-Fógraíocht don chlub áitiúil
-Ag Oscailt Bialainne
-Amchlár don chluiche mór! (Déanta do COGG)
-Feabhsú club CLG 

-Peantomanónna (Pentominoes) – ní mise a rinne iad! 
https://www.cimt.org.uk/resources/puzzles/pentoes/pentoint.htm (smaointe)

https://www.cimt.org.uk/resources/puzzles/pentoes/pentoint.htm
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http://www.irishforparents.ie/
http://bit.ly/GaeloidYT
http://bit.ly/NLGaeloid
https://www.facebook.com/Gaeloideachas
http://bit.ly/AbharGaeloid
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