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Creatlach do phlean ceachta 

 

Téama: Ócáidí Speisialta.  

Fothéama: Jeaic agus an Gas Pónaire. 

Scoil: T2. 

Ranganna: 5, 6. 

 

Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga 

 Ba chóir go gcuirfí ar chumas na bpáistí 

• Cumas géaréisteachta a fhorbairt. 

• Cur lena gcuid straitéisí don ghéaréisteacht 

• Nótaí a bhreacadh le linn éisteachta. 

• Aththógáil a dhéanamh ar scéal aitheanta. 

• Scéal a scríobh in ord i gcomhpháirt le daltaí eile. 

• Scéal a scríobh san aimsir láithreach. 

• Feabhas a chur ar a n-iarrachtaí pearsanta scríbhneoireachta. 

• Feabhas a chur ar a gcumas i gcúrsaí litrithe. 

• Eolas nó aineolas, cuimhne nó easpa cuimhne a leiriú agus fiosrú fúthu. 

• Cinnteacht nó éiginnteacht a léiriú. 

• Leibhéal dóchulachta a léiriú. 

• Soiléiriú a lorg i gcomhrá.  

• Easpa tuisceana a léiriú. 

• Cabhair a lorg. 

• Cabhair a lorg don litriú. 

• Athrá a lorg.  

• Tuairisciú.   

                                ‘ 

Eiseamlairí teanga: 

• Is / ní cuimhin liom.  

• Níl a fhios agam cé… 

• Níl a fhios agam cá… 
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• Táim cinnte. 

• B’fhéidir go bhfuil…/ gur… 

• Is dócha go raibh fearg uirthi. 

• Ní thuigim. 

• Nílim ábalta é a scríobh.  

• Conas a deir tú?  

• Cén Ghaeilge atá ar…? 

• Litrigh…led’thoil a mhúinteoir. 

• Níor chuala mé é sin a mhúinteoir. 

• Tá Jeaic agus a mháthair beo bocht. 

• Tugann Jeaic an bhó chuig an margadh. 

• Buaileann sé le fear ar an mbóthar. 

• Tugann an fear pónairí dó. 

• Tá fearg an domhain ar a mháthair. 

• Caitheann sí na pónairí an fhuinneog amach. 

• Fásann gas pónaire mór sa ghairdín. 

• Tá ionadh ar Jeaic. 

• Téann Jeaic suas an gas pónaire. 

•  Faoi dheireadh sroicheann sé an barr. 

•  Feiceann Jeaic caisleán mór.  

 

 



 3

 

Na trí thréimhse ceachta 

 

(1) An tréimhse réamhchumarsáide. 

 (Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí Foghlama). 

• Pictiúir den scéal a thaispeáint don rang agus aon eolas atá ag na páistí a 

mhealladh uathu. Cláraítear an t-eolas ar an gclár bán (Scafláil). 

• Cé hé seo? Cá bhfuil sé? Cad atá ina láimh aige? Conas atá sé gléasta? 

Ainmnigh an t-ainmhí atá ag Seán. Cad a bhí ag teastáil ó Sheán? An bhfuair sé 

an t-airgead? Cad a tharla do na pónairí? An raibh áthas ar an bhfathach? Cad a 

tharla ag deireadh an scéil? 

• Déantar an foclóir a phlé. 

• Léiríonn an múinteoir conas nótaí a bhreacadh. 

 

 

 

                         

                                                                                 

 

 

(2) An tréimhse cumarsáide 

(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí Foghlama). 

• Déantar grúpaí de thriúr.  

• Léann an múinteoir an scéal ar ghnáthluas. Iarrtar ar na páistí a súile a dhúnadh 

agus éisteacht go cúramach leis an scéal.  

• Léann an múinteoir an scéal arís agus ligtear do bhaill an ghrúpa nótaí a 

bhreacadh fad is atá an scéal á léamh. 

Áiseanna/acmhainní 

• Pictiúir den scéal a tógadh as ‘Google Images.’ 

• Téacs simplí den scéal. 

• Lin M. & Mackay C., 2004 Thinking through Modern Foreign Languages. 

Cambridge: Chris Kington Publishing. 51-57. 
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• Tugtar deis do bhaill an ghrúpa a bhfuil cloiste acu a phlé. 

• Léitear an scéal arís agus tógann na daltaí nótaí breise. 

• Pléann na páistí a bhfuil cloiste acu arís. 

• Scríobhann gach grúpa an scéal le cabhair na bpictiúr, na nótaí agus a bhfuil 

scríofa ar an gclár ban. Caithfidh gach páiste a bheith páirteach sa 

scríbhneoireacht. 

• Iarrann na páistíar an múinteoir cabhair a thabhairt dóibh fad is atá an píosa 

scríbhneoireachta ar siúl acu. 

• Claraítear an t-eolas breise ar an gclar bán. (Scafláil).  

• Léann gach grúpa an scéal atá scríofa acu do na páistí eile. 

 

Teanga na bpáistí le linn na scríbhneoireachta: 

Soiléiriú a lorg i gcomhrá:             Ní thuigim. 

Easpa tuisceana a léiriú:           .  Nílim ábalta é a scríobh. 

Cabhair a lorg:                              Conas a deir tú? Cén Ghaeilge atá ar…? 

Cabhair a lorg don litriú:               Litrigh…….led’thoil a mhúinteoir. 

Athrá a lorg.                                  Níor chuala mé é sin a mhúinteoir. 

 

 

(3)An treimhse iarchumarsáide 

(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí Foghlama). 

• Scríobhann an múinteoir an leagan ceart den scéal ar an gclár bán. 

• Déanann na grúpaí comparáid idir an scéal atá scríofa acu agus an leagan ceart 

den scéal. 

• Díríonn na grúpaí isteach ar na botúin a rinneadh san ord, sa chomhréir agus sa 

litriú. 

• Déantar athdhréachtú den scéal. 

• Tar éis cupla lá:  

• D’fhéadfaí an scéal a fháil ó bhéal ó na páistí agus é a chlárú ar an gclár bán. 

• D’fhéadfadh an múinteoir filleadh ar an scéal agus feidhm a bhaint as an 

bpróiseas céanna chun deis a thabhairt do na páistí leagan leasaithe den scéal 

a scríobh. 

• D’fhéadfadh an múinteoir plé a dhéanamh leis na paistí faoi na straitéisí a 
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chabhraigh leo, m. sh., cabhair le fáil sna pictiúir, an obair ghrúpa, an fhoghlaim 

chomhoibritheach, éisteacht go géar ,níos mó ná insint amháin ar an scéal, ag 

léamh na bhfocal os ard fad is a bhí an scéal á aththógáil acu ina ngrúpaí. 

• D’fhéadfaí críoch a chur leis an scéal ag baint úsáide as an bpróiseas céanna.  

• D’fhéadfaí feidhm a bhaint as an bpróiseas céanna d’aon scéal aitheanta. 

 

 

 

 

Éagsúlacht cumais/difreálú: 

• Toisc go raibh na paistí ag obair mar ghrúpaí ní raibh brú ar aon pháiste. 

• Is grúpaí ilchumais atá ann mar sin tá fáil ar chabhair istigh sa ghrúpa. 

• Tá na pictiúir, an t-eolas atá cláraithe ar an gclár bán, agus nótaí na bpaistí ina 

gcabhair do gach aon pháiste chomh maith. 

• Is foghlaim chomhoibritheach atá i gceist sa tasc seo. 

 

 

 

An fhoghlaim chomhoibritheach 
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Nascáil agus comhtháthú: 

• Tá na snáitheanna go léir sa cheacht seo le béim ar an scríbhneoireacht. 

• Dírítear isteach ar an litriú. 

• Na hAmharcealaíona: Caisleán an fhathaigh a thógáil. 

• An Eolaíocht: Pónairí ag fás sa seomra ranga. 

• Béarla: Leagan eile den scéal a scríobh. 

• Mata: Airde na ngasanna fad is atá siad ag fás. 

 

 

 

 

Measúnú: 

• Dírbhreathnú an mhúinteora.  

• Éisteacht leis na grúpaí fad is atá na scéalta á léamh acu. 

• Obair scríofa na bpáistí. 

• An feabhas a thagann ar na hiarrachtaí scríbhneoireachta tríd an athdhréachtú 

 

 

Féinmheastóireacht:  

(1) Ar bhain na páistí taitneamh as?  

(2) An raibh deis cumarsáide ag gach páiste?  

(3) An raibh an cómhthéacs réadúil?  

(4) Ar úsáid na páistí na scileanna teanga cuí go léir (éisteacht, labhairt, 

léitheoireacht, scríbhneoireacht?  
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Jeaic agus an Gas Pónaire. 

Tá Jeaic agus a mháthair beo bocht. 

Tugann Jeaic an bhó chuig an margadh. 

Buaileann sé le fear ar an mbóthar. 

Tugann an fear pónairí dó. 

Tá fearg an domhain ar a mháthair. 

Caitheann sí na pónairí an fhuinneog amach. 

Fásann gas pónaire mór sa ghairdín. 

Tá ionadh ar Jeaic. 

Téann Jeaic suas an gas pónaire. 

Faoi dheireadh sroicheann sé an barr. 

Feiceann Jeaic caisleán mór.  

 

Tagairtí 

Rinneadh an ceacht seo a athchóiriú agus a aistriú as an leabhar seo a leanas: 

Lin M. & Mackay C., 2004. Thinking through Modern Foreign Languages. Cambridge: 

Chris Kington Publishing. 51-57. 

www.teachingexpertise.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


