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Creatlach do phlean ceachta. 

Téama: Caitheamh Aimsire / An Scoil. 

Fothéama: Ar Bhain na Páistí Taitneamh as an gCluiche Peile? / Mothúcháin. 

Scoil: T2. 

Ranganna: 5, 6. 

 

 

Cuspóirí / feidhmeanna teanga 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 

• A scileanna léitheoireachta a fhorbairt trí ord a chur ar scéal. 

• Scagadh a dhéanamh ar an eolas a léitear. 

• Anailís a dhéanamh ar an eolas sin. 

• Mothúcháin a cheangail leis an scéal. 

• Píosa scríbhneoireachta atá bunaithe ar an scéal a chríochnú. 

 

Eiseamláirí Teanga 

• Tá fearg orthu, tá díomá orthu, tá tart orthu, tá ocras orthu, tá áthas orthu, tá 

náire orthu, tá sceitimíní orthu, tá ionadh orthu, tá bród orthu, tá lúcháir orthu, tá 

deifir orthu, tá tuirse orthu, tá siad neirbhíseach. 

 

Aiseanna / Acmhainní 

• Cóip den scéal, “An Cluiche Peile” do gach grúpa. Tá an scéal seo gearrtha ina 

gcodanna. 

• Cóip den tasc scríbhneoireachta do gach grúpa. 

• Aghaidheanna ag leiriú na mothúchán. 

• Lin M. & MacKay C., 2004.Thinking Through Modern Foreign Languages. 

Cambridge: Chris Kington Publishing. 139-149. 

 

Na trí thréimhse ceachta. 

 

An tréimhse réamhchumarsaide: 

(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí Foghlama) 
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• Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí. Cuireann an múinteoir pictiúir de na 

mothúcháin éagsúla ar an gclár dubh/bán. Iarrann an múinteoir ar pháistí áirithe 

na mothúcháin éagsúla a thaispeáint don rang. Tá fearg air. Taispeán dom an 

pictiúr sin. Tá díomá orthu. Cá bhfuil an pictiúr? Scríobhann an múinteoir an 

mothúchán ar an gclár dubh/bán (scafláil). 

• An Modh Díreach. Múineann an múinteoir na mothúcháin nach bhfuil ar eolas ag 

na páistí. Úsaidtear aithris agus athrá, ceisteanna agus freagraí agus agallaimh 

faoi threoir. 

• Iarrann an múinteoir ar pháistí éagsúla mothúcháin a thaispeáint ar a 

naghaidheanna féin. M. sh., Tá áthas ort. An cuma leat é sin a thaispeáint dom? 

• Cluiche teanga don daingniú m. sh. Iarrann an múinteoir ar na páistí frása mar 

Tá díomá air a mheiaitseáil le pictiúr. 

 

2. An tréimhse cumarsáide: 

(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí Foghlama) 

• Míníonn an múinteoir do na páistí go mbeidh orthu an scéal a chloisfidh siad a 

chur in ord. Léann an múinteoir an scéal ina iomláine ar ghnáthluas le brí agus le 

mothú. Bíonn na páistí ag éisteacht go géar.  

• Ceisteanna le linn léitheoireachta. Cuireann an múinteoir cúpla ceist ar na 

páistí chun an chinntiú go bhfuil tuiscint acu ar ábhar an scéil. 

• Déantar grúpaí de thriúr. Tugtar an scéal atá gearrtha ina gcodanna do na 

grúpaí agus iarrtar orthu ord a chur air. 

 

An tréimhse iarchumarsáide:  

(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí Foghlama) 

• Tasc Scríbhneoireachta. Míníonn an múinteoir go mbeidh ar na grúpaí an 

mothúchán/na mothúchain a cheapann siad a bheidh ar na daltaí ag amanta áirithe 

sa scéal a scríobh isteach. Déantar obair ó bhéal ar dtús, m. sh., Múinteoir: 

Shroich na páistí an pháirc pheile, cén mothúchán a bhí orthu? Páistí: Bhí siad 

neirbhíseach, bhí áthas orthu. Múinteoir: Fuair an lántosaí cúilín. Páistí: Bhí lúcháir 

orthu.  

• Oibríonn na grúpaí ar an tasc. 
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Nuair a bheidh sé críochnaithe acu, inseoidh na grúpaí na mothúcháin a bhí 

gceist agus déanfar na roghanna a phlé. 

• Freagrófar an cheist, ‘Ar bhain na páistí taitneamh as an gcluiche peile? 

 

Éagsúlacht cumais/difreálú: 

Toisc go bhfuil na páistí ag obair ina ngrúpaí tá cabhair ar fáil dóibh agus baintear an 

brú díobh. Úsáidtear modhanna múinte agus straitéisí éagsúla chun freastal ar na 

páistí. Tá scafláil ar fáil ar an gclár dubh/bán. 

 

Nascáil agus comhtháthú: 

• Tá éisteacht, labhairt, léitheoireacht, scríbhneoireacht sa cheacht seo. 

• Corp Oideachas: Cluiche peile. 

• Stair: An Cumann Lúthchleas Gael. 

• Mata: Méadair, ceintiméadair, cileaméadair, milliméadai 

• An Drámaíocht: Frámaí reoite atá bunaithe ar eachtraí an scéil.  

 

Measúnú: 

• Dírbhreathnú an mhúinteora. 

• Na tascanna scríbhneoireachta atá deartha ag an múinteoir. 

• Ceisteanna agus plé. 

 

 

Féinmheastóireacht: 

• Ar bhain na paistí taitneamh as? 

• An raibh deis cumarsáide 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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Tasc scríbhneoireachta faoi Scoil Mhuire. 

Ainmnigh an mothúchán / na mothúcháin a bhí ag foireann Scoil Mhuire. 

Nuair a d’fhág an fhoireann an scoil an 

mhaidin sin. 

M. sh., Bhí siad neirbhíseach. Bhí áthas 

orthu. 

Bhí siad istigh i bPáirc Uí Rinn.  

Shéid an réiteoir an fheadóg.  

Rug Aoife ar an liathróid.  

Rug leathchúlaí Scoil Bhríde ar an 

liathróid. 

 

Fuair imreoir ó Scoil Mhuire cárta buí.  

Tháinig siad abhaile ar an mbus.  

Shroich siad an scoil leis an gcorn.  
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Tasc Scríbhneoireachta faoi Scoil Mhuire. 

Mothúchán. Cathain? 

Bhí áthas orthu. M. Sh., Nuair a fuair an lántosaí cúilín.  

Bhí tuirse orthu.  

Bhí diomá orthu.  

Bhí tart orthu.  

Bhí fearg orthu.  

Bhí lúcháir orthu.  
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An Cluiche Peile. 

Bhí foireann peile Scoil Mhuire ag imirt peile i bPáirc Uí Rinn Dé Luain seo caite. 

Cluiche ceannais a bhí ann agus bhí siad ag imirt i gcoinne Scoil Bhríde. Bhí Sciath 

na Scol beagnach thart.  

Thosaigh an cluiche ag leath uair tar éis a deich nuair a shéid an réiteoir an fheadóg. 

                                                    

Rug Aoife a bhí ag imirt i lár na páirce ar an liathróid agus thug sí cic láidir di chuig 

cúl Scoil Bhríde. Rug lánchúlaí Scoil Bhríde ar an liathróid agus thug sí cic láidir eile 

di. Tháinig an liathróid ar ais chuig lár na páirce agus rug imreoir ó Scoil Bhríde uirthi. 

Rinne an t-imreoir iarracht cúilín a fháil. 

                                               

Ach rug an cúl báire Scoil Mhuire ar an liathróid agus thosaigh na cailíní ag béiceadh 

le háthas. Lean an cluiche ar aghaidh mar sin go dtí go bhfuair lántosaí Scoil Mhuire 

cúilín. Ag leath ama bhí na foirne ar comhscór. 

                                               

Nuair a thosaigh an dara leath rinne leaththosaí Scoil Mhuire calaois ar imreoir ó 

Scoil Bhríde agus thaispeáin an réiteoir cárta buí di. 
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 D’imigh an dara leath ar luas lasrach. Bhí nóiméad fágtha sa chluiche agus bhí na 

foirne ar comhscór arís. Ansin rug Aoife ar an liathróid i lár na páirce  agus thug sí cic 

di. Rug an lántosaí air agus isteach sa chúl leis an liathróid. Shéid an réiteoir an 

fheadóg, bhí deireadh leis an gcluiche.                                        

                                                                      . 

Fuair foireann Scoil Mhuire corn breá, mór agus bhí bonn óir ag gach imreoir. 

                           

Isteach leo sa bhus agus thug siad aghaidh ar an scoil. Ar an mbealach abhaile chaith 

siad an t-am ag canadh. Nuair a shroich siad an scoil cuireadh fáilte mhór rompu.  

 

 

 

Tagartaí: 

Rinneadh an ceacht seo a athchóiriú agus a aistriú ón leabhar seo a leanas. 

Lin M. & MacKay C., 2004.Thinking Through Modern Foreign Languages. Cambridge: 

Chris Kington Publishing. 139-149. 

www. teachingexpertise.com  
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