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An Drámaíocht mar áis 

chomhtháite scileanna 

teanga. 
 

Sraith ceachtanna ina bhfuil an próiseas don chur chuige 

comhtháite. 

 

Téama: Ócáidí Speisialta. 
 

Fothéama: An Túr Eiffel. 

 

Scoileanna: T2.  

 

Ranganna: 4,5,6. 

 

Cuspóirí / feidhmeanna teanga:  

Ba chóir go gcuirfí ar chumas na bpáistí: 

• Caidreamh sóisialta a dhéanamh trí ghlaoch ar dhuine agus aird a lorg. 

• Eolas a thabhairt agus a lorg trí cheisteanna a chur agus a fhreagairt. 

• Soiléiriú a lorg i gcomhrá trí chabhair a lorg, litriú a lorg, athrá a lorg, easpa 

tuisceana a léiriú. 

• Cur síos a scríobh mar ghrúpa ar phictiúr i gcomhpháirt leis an múinteoir,  

• An cur síos sin a léamh i gcomhpháirt leis an múinteoir agus le páistí eile. 

• Léitheoireacht aonair a dhéanamh ar an bpíosa scríbhneoireachta. 
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Eiseamláirí teanga: 

• A Phóil. A Mháire. Nóiméad amháin, led’thoil. Éist. 

• An bhfuil…agat i do phictiúr?  Tá / níl. 

• Cá bhfuil an …?  I lár, ag barr, ag bun srl. an phictiúir. Ar dheis, ar clé, srl. 

• Cé mhéad / an mó…? Ceann amháin, dhá cheann, trí cinn, ceithre cinn cúig 

cinn, sé cinn, seacht gcinn, ocht gcinn, naoi gcinn, deich gcinn. 

• Cé mhéad / an mó…? Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar 

ochtar, naonúr, deichniúr. 

• Cad atá á dhéanamh ag…./ aige / aici / acu?  Ina s(h)uí, ina s(h)easamh, ag 

eitilt, ag féachaint ar… srl. 

• An bhfuil an …i lár, sa chúinne, ar dheis, ar clé, thuas ag barr, thíos ag bun, 

idir, ar, ag, faoin, os cionn, os comhair, srl. ? 

• Deir sé / sí go bhfuil… 

Beidh na heiseamláirí teanga eile ag eascairt as na pictiúir a thabharfar do na páistí. 

 

                                                       

 

Áiseanna teagaisc: 

 

• Pictiúir a tógadh as Clipart. An clár bán / dubh. An clár bán idirghníomhach. 

• Pictiúr den Túr Eiffel. 

• Maley, A. & Duff, A., 1982, Drama Techniques in Language Learning, a 

resource book of communication activities for language teachers (dara 

heagrán). Cambridge, Cambridge University Press. 

•  Leathanaigh idir gach grúpa de thriúr/ceathrar le haghaidh na 

scríbhneoireachta. 

• Cóip den scéal a chruthaigh an rang féin ag gach páiste le haghaidh na 

léitheoireachta.  
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An straitéis: “An chéannacht”.  ( Maley & Duff, 1982: 82). 

Cur chuige an mhúinteora don straitéis: Gearrfar na pictiúir ina dtrí / ina gceithre 

chodanna agus beidh líon na bpictiúr ag brath ar líon na bpáistí, m.sh., ( 24 páistí, 8 

bpictiúr den Túr Eiffel nó 6 phictiuir den túr).  Is é an sprioc atá le baint amach ag páistí 

aonair ná na codanna de na pictiúir a mheaitseáil chun na pictiúir a chur ar ais le chéile.  

 

Na scileanna teanga: An éisteacht agus an labhairt. 

Caithfear caidreamh sóisialta a dhéanamh trí ghlaoch ar dhuine agus aird a lorg chomh 

maith le ceisteanna a chur agus a fhreagairt chun an tasc seo a chomhlíonadh. 

 

                                                          

 

An tréimhse réamhchumarsáide. 

Beidh pictiúir den Túr Eiffel ag an múinteoir agus úsáidfear an Modh Díreach chun 

codanna an túir a mhúineadh. Bainfear feidhm as Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí 

freisin chun a chinntiú go dtuigeann na páistí an teanga atá á foghlaim acu. Caithfidh na 

páistí ceisteanna a chur ar an múinteoir chun a fháil amach cén píosa den phictiúir atá 

aige/aici. Dul siar ar na ceisteanna / freagraí atá ar eolas acu. Múinfear an teanga atá ag 

teastáil ó na páistí chun an tasc a chomhlíonadh. Scríobhfar na ceisteanna agus na 

freagraí nua ar an gclár bán / dubh mar chabhair do na páistí agus iad ag obair sa 

tréimhse cumarsáide (scafláil). 

 

 

An tréimhse cumarsáide. 

Tógfaidh gach páiste cuid amháin de na codanna atá gearrtha ag an múinteoir, ní 

thaispeánfaidh na páistí an chuid sin do na daltaí eile. Beidh ar na páistí bogadh timpeall 

an tseomra, aird a lorg, ceisteanna a chur ar a chéile agus ceisteanna a fhreagairt chun 

na codanna eile den phictiúr a fháil. Beidh grúpaí de thriúr/ceathrar ann nuair a bheidh 

na pictiúir curtha le chéile ag na páistí. 
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Na páistí ag cruthú teanga nua bunaithe ar na pictiúir atá curtha le chéile acu. 

Próiseas na scríbhneoireachta. 

Eagar an ranga:  Grúpaí de thriúr/ceathrar ag obair i gcomhpháirt leis an múinteoir.  

Samplaí de na ceisteanna a bheidh ag teastáil ó na páistí ag an tréimhse seo den 

cheacht. 

• Conas a deir tú…? 

• Cén Ghaeilge atá ar…? 

• Ní thuigim…. 

• Litrigh…led’thoil, a mhúinteoir. 

• Abair é sin arís led’ thoil, a mhúinteoir. 

 

1. Giniúint smaointe: 

Smaointe a bhailiú ón múinteoir agus na páistí agus iad a chlárú ar an gclár bán / dubh, 

nó ar an gclár bán idirghníomhach, ar flipchart nó ar phóstaer mór, cuirfear ceisteanna 

éagsúla chun teacht ar an eolas agus déanfar nótaí a bhreacadh. 

 

 

An Fhrainc            feiceann tú …        Páras             tógann tú…….                      radharc 

álainn ón mbarr 

 

an-ard                  turasóirí ag teacht ann           ní mór duit……..                           bialann                  

 

seilidí           Ar mhaith leat dul go dtí an barr?   Bá / níor mhaith liom,  ba bhreá liom    

 

 

An Túr Eiffel 

 

froganna                  príomhchathair na Fraince         is féidir leat……..                  trí 

chéad méadar ar airde                                        

 

figiúirí déanta as cré             céimeanna                        staighre                

 

is túr trí stór é            siúlann  tú ….    theip ar…..           an t-ardaitheoir                
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glacann tú sos. 

             

 

 

 

Samplaí den teanga a d’fhéadfadh a bheith ar an gclár bán / dubh don phíosa 

scríbhneoireachta atá bunaithe ar an Túr Eiffel. 

 

 

 

2.  Struchtúrú.  

Smaointe a ghrúpáil, ord a chur orthu, iad a cheangal leis an bpríomhsmaoineamh. Is 

féidir na ceisteanna seo a úsáid chun na smaointe atá breactha síos a ghrúpáil. Cé, cad, 

cén áit / cá raibh, cén fáth, conas, conas a mhothaigh tú? 

 

3. Dréachtú. 

Má úsaidtear an ríomhaire is féidir cur leis an téacs, baint as, é a athrú, é a 

athstruchtúrú, is féidir leis na grúpaí  téacs iomlán a scríobh. 

 

4. Meastóireacht.  

• Na grúpaí féin ag breathnú siar ar an dréacht féachaint cá bhfuil athruithe le 

déanamh agus iarracht a dhéanamh na ceartúcháin a dhéanamh iad féin. 

• Freagairt don téacs, an múinteoir nó grúpa páistí nó páiste leis an ngrúpa agus 

comhairle a fháil maidir le cén chaoi gur féidir feabhas a chur ar an téacs. 

• Athbhreithniú. An bhfuil brí leis na smaointe? 

• An bhfuil ceangal idir na hailt? 

• Athscríobh. Eagarthóireacht a dhéanamh agus profaí a léamh, (litriú, 

poncaíocht). 

• Foilsiú. 

 

Ceacht léitheoireachta bunaithe ar an teanga nua atá cruthaithe ag na páistí le linn 

phróiseas na scríbhneoireachta. 
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Déanfaidh an múinteoir iniúchadh ar na dreasa scríbhneoireachta go léir agus cuirfear 

ceacht léitheoireachta amháin le chéile ag baint an eolais as gach píosa 

scríbhneoireachta. 

 

 

 

 

 

An tréimhse réamhléitheoireachta. 

• Taispeánfar dealbh bréige den Túr Eiffel don rang agus déanfar plé ar a bhfuil ar 

eolas ag na páistí faoi. Clárófar an t-eolas seo ar an gclár bán / dubh. 

• Súil thapa ar leagan amach an scéil—taispeánfar do na páistí go bhfuil dhá alt le 

léamh ann agus go bhfuil an teideal agus ainm an túir scríofa i gcló iodálach le 

ceannlitreacha. Iarrfar ar na páistí na gnéithe seo a aimsiú iad féin ansin. 

 

An tréimhse léitheoireachta. 

• Iarrfar ar na páistí an téacs a leanúint lena méireanna nó le rialóir. Léifidh an 

múinteoir an scéal ina iomláine. 

• Léifidh an múinteoir agus déanfaidh na páistí aithris ar an léitheoireacht. 

• Léifidh na páistí i gcomhpháirt leis an múinteoir. 

• Léifidh na páistí i ngrúpaí. 

• Iarrfar ar pháistí taoiléitheoireacht a dhéanamh chun na focail agus na frásaí nua 

nach mbeidh ar eolas fós acu a phiocadh amach. Cuirfidh na páistí líne faoi na 

focail agus na frásaí seo. 

• Taoiléitheoireacht. 

• Léitheoireacht aonair os ard. 

 

An tréimhse iarléitheoireachta. 

• Díriú ar fhogharluach na litreach. Iarrfar ar na páistí spléachadh a thabhairt ar an 

scéal arís agus aon fhocail a thosaíonn le t a rá. Déanfaidh an múinteoir na focail 

a chlárú ar an gclár bán m. sh., túr, tá, trí, tógann, theip ar. Iarrfar ar na páistí na 

focail a léamh. Cuirfear ceisteanna ar na páistí faoi na fuaimeanna atá ag an 

túschonsan t. Léifear na focail arís agus déanfar rangú orthu mar t leathan, t 

caol, t séimhithe. Baileoidh na páistí focail eile chun cur leis an liosta seo ón 



 7

téacsleabhar, ón bprionta sa timpeallacht nó ó na hábhair scríofa eile a bhfuil fáil 

orthu sa seomra ranga. Léifear na habairtí arís ina mbeidh na focail a scríobhadh 

ar an gclár bán. 

 

 

              Túr 

             Tá 

            Tagann 

           Turasóirí 

 

         Trí 

        Te 

       Téann 

                              

       Theip ar 

       Thit 

       

 

 

• Dul siar ar na frásaí agus ar na focail nua. 

• Na frásaí agus na focail nua á scríobh ag páistí. Iarrfar ar na daltaí abairtí nua a 

scríobh leis na frásaí agus na focail nua a d’fhoghlaim said ón scéal. Is féidir leo 

na frásaí agus na focail seo a chlárú ina bhfoclóiríní pearsanta. 

• Druil: Tá cónaí orm i gCorcaigh, i Luimneach, i mBaile Átha Cliath, i Sligeach i 

bPáras, i Meiriceá srl. 

 

Éagsúlacht cumais/difreálú. 

Nuair a oibríonn na páistí i ngrúpaí cabhraíonn said lena chéile. Déantar an-chuid athrá 

chun deis a thabhairt dóibh na feidhmeanna teanga is na focail nua a shealbhú. 

 

Nascáil agus comhtháthú. 

Tá na ceithre scil nasctha sa tsraith seo, le béim ar scileanna ar leith i ngach aon chuid 

den sraith. Is féidir litriú a bhunú ar fhocail agus ar fhrásaí a bhí riachtanach don scéal. 

Beidh an litriú seo ag eascairt as riachtanais na bpáistí. D’fhéadfaí an sraith seo a 

chomhtháthú leis:  

• An Drámaíocht:  Frámaí reoite a dhéanamh de na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh 

a bheith ar siúl ag turasóirí a thugann cuairt ar an Túr Eiffel. 

• An Stair:  Tionscnamh a dhéanamh faoin Túr Eiffel agus faoi Gustave Eiffel. 

• An Tíreolaíocht: Eolas a bhailiú agus a chlárú faoin bhFrainc, faoi Pháras, 

léarscáil a tharraingt. 
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• Na hAmharcealaíona:  Samhail den Túr Eiffel a dhéanamh. 

• An Mata: Cruthanna atá / nach bhfuil dolúbtha. Tábhacht an triantáin chun 

cruthanna dolúbtha a dhéanamh. 

 

Measúnú.  

• Dírbhreathnú an mhúinteora fad is atá na páistí i mbun na héisteachta is na 

labhartha. An bhfuil na feidhmeanna teanga ar eolas acu? 

• Ar thuig said gach rud a bhí idir lámha acu? 

• Obair scríofa na bpáistí.  

• An múinteoir ag éisteacht le grúpaí agus le páistí aonair ag léamh go 

neamhspleách agus measúnu á dhéanamh aige / aici ar líofacht na 

léitheoireachta. 

 

Ceachtanna eile. 

• D’fhéadfaí níos mó ná pictiúir amháin a ghearradh ina gcodanna nuair a 

bhraitheann an múinteoir go bhfuil na páistí in ann chuige, ag tosú le dhá phictiúr. 

Is féidir pictiúr idir gach triúr a úsáid nuair a bhíonn na páistí imithe i dtaithí ar an 

ngníomhaíocht. Bunófar na ceachtanna scríbhneoireachta / léitheoireachta ar 

phictiúr amháin. 

• Tabharfar rogha do na páistí faoin bpictiúr ar an mbunófar an scríbhneoireacht / 

léitheoireacht. 

• Nuair a bheidh na pictiúir curtha le chéile ag na páistí is féidir le gach grúpa de 

thriúr tomhas a scríobh faoin bpictiúr. Beidh cárta scaflála ag na páistí chun 

cabhrú leo an tomhas a scríobh. Leifidh páiste amháin as gach grúpa an tomhas 

agus iarrfar ar an rang gach pictiúr a aithint. 

 

Féinmheastóireacht. 

• Ar bhain na páistí taitneamh as? 

• An raibh deis chumarsáide ag gach páiste? 

• An raibh an comhthéacs réadúil? 

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

léitheoireacht, scríbhneoireacht)? 
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Ceacht samplach léitheoireachta. 

 

Túr Eiffel 

 

Tá an Túr Eiffel i bPáras na Fraince. Críochnaíodh An Túr Eiffel sa bhliain míle ocht 

gcéad is a nócha hocht agus níor thit aon phíosa de riamh. Tagann an t-ainm ón 

innealtóir, Gustave Eiffel. Is áit shuimiúil í agus is féidir leat bialann a fháil istigh sa Túr 

Eiffel. Itheann said froganna, seilidí, croissants agus pancóga (crêpes) istigh sa 

bhialann. Ba mhaith liom pancóga a ithe ach níor mhaith liom seilidí a ithe. Tagann a lán 

turasóirí chuig an L agus feiceann tú iad ag siúl timpeall ann.  

 

Tá an Túr Eiffel trí chéad méadar ar airde agus is féidir leis na turasóirí radharc álainn a 

fheiceáil ón mbarr. Feiceann tú an Seine agus an chathair go léir ón mbarr. Chuaigh mo 

Dhaidí ann agus theip air dul go dtí an barr mar bhí sé ró-ard agus bhí an aimsir te ag an 

am. Ba mhaith liom an t-ardaitheoir a thógáil go barr an túir ach níor mhaith liom na 

céimeanna a úsáid mar tá sé ró-ard. Ba mhaith liom dul ann lá éigin. 
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Giniúint Smaointe. 
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Dréachtú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foilsiú. 
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Foilsiú 
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