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CREATLACH DO PHLEAN CEACHTA 3 
 
Téama:        An Scoil 
 
Fothéama:        Lá amháin i saol Ruairí ar scoil 
 
Rang/Ranganna: 
 
Spriocanna Foghlama/Cuspóirí/Feidhmeanna teanga: 
 

• Go n-éireoidh leis na páistí brí ghinearálta an scéil a thuiscint agus freagairt do 
eachtraí an scéil. 

 
Eiseamláirí Teanga:  

1. Fiche tar éis a naoi. 
2. Rinne mé dearmad ar mo ____. 
3. ( Dul siar ar    ó inne ) 
4. Bhí mé cinnte gur fhág mé sa _____ é. 

 
 

 
Áiseanna/acmhainní: 
• An scéal ar dhiosca don ríomhaire 

• An leabhar féin  

• Frásaí agus abairtí ar luaschártaí. 
 

 
 

NA TRÍ THRÉIMHSE CEACHTA 
 

(1) AN TRÉIMHSE RÉAMHLÉITHEOIREACHTA 
• Dul siar a dhéanamh ar cad a tharla sa scéal inné. 

• Ceisteanna a chur mar gheall ar sin… mar shampla “Cad a tharla do Ruairí 
bocht?”                              
“Ca raibh Ruairí ar a naoi a chlog maidin inné?”        
“An raibh an mála scoile sa chistin?”                        
 An t-am ar fad caithfidh tú díriú isteach ar an bhfeidhm “Rinne mé dearmad 
ar____   ..inis dom….” 

 
 

(2) AN TRÉIMHSE LÉITHEOIREACHTA 
 

• Beidh deis ag na páistí achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an scéal go dtí seo 
le cabhair na bpictiúir agus an dialann. 

• Bím ag súil go mbainfidh siad úsáid as cuid de na h-eiseamláirí breátha cainte 
a chuala siad sa scéal. 

• Cuirfidh mé creatlach an scéil os comhair na bpáistí. Abairtí ar nós: 
o D’éirigh Ruairí mall.  
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o Ní raibh sé in ann a mhála scoile a fháil.  
o Ní raibh am aige dá bhricfeasta.  
o Bhí an múinteoir feargach leis. 

• Beidh cóip don lth ag gach leanbh agus…                  
o léann an múinteoir é ar dtús   
o ansin léann an rang é le cheile                                   
o tar éis sin léann grúpaí airithe línte áirithe agus…     
o faoi dheireadh léann siad é ina mbeirteanna. 

 
 
 

(3) AN TRÉIMHSE IARLÉITHEOIREACHTA 
• Cluiche teanga a imirt chun dul siar a dhéanamh ar an teanga nua a d’fhoghlaim 

muid inniu agus inné:  “Rinne mé dearmad ar mo lón! “Ar fhág tú sa chistin é?”   
“D’fhág/ Níor fhág!” 

• Beidh lth ag na A’s uile agus beidh ar na B’s an cheist a chur agus ansin 
caithfidh siad malartú! 

• Ach caithfidh an múinteoir é a imirt ar dtús os comhair an ranga uile!  

• I mbeirteanna (A&B) caithfidh siad cur síos a scríobh bunaithe ar an leathanach 
atá acu, m.sh.: Rinne Ruairí dearmad ar a lón, níor fhág sé sa chistin é, níor 
fhág sé sa seomra suite é, d’fhág sé sa seomra leapa é! srl..  agus ansin beidh 
orthu é a léamh amach do ghrúpa beag.  
 

 
Difreálú/Éagsúlacht cumais:  
 
Gníomhaíochtaí difriúla le déanamh ag brath ar léibhéal tuisceana nó cumais na ndaltaí 
mar shampla tuiscint ar an scéal a léiriú le sraith pictiúir nó téacs an scéil a mheaitseáil 
leis na pictiúir sa leabhar. 

 
Nascáil & Comhtháthú:   
Cúrsaí ama sa Mhatamaitic. 
Eachtraí a chur in ord de réir ama nó seicimhe. 

 
Measúnú: 
Ag brath ar léibhéal tuisceana agus labhartha na ndaltaí d’fhéadfaí an ceacht seo a chur 
in oiriúint do na meán/ard ranganna agus bheadh sé oiriúnach do ilranganna freisin. 
 

 
Féinmheastóireacht: 
Mar shampla:  

(1)  Ar bhain na páistí taitneamh as?  
(2) An raibh deis cumarsáide ag gach páiste?  
(3) An raibh an comhthéacs réadúil?  
(4) Ar úsáid na páistí na scileanna teanga cuí go léir (éisteacht, labhairt, 

léitheoireacht, scríbhneoireacht)  
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Seomra dín 

Cistin 

Seomra suí 

Seomra leapa Seomra 

folctha 
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fiche chun a naoi      

 

trí tar éis a naoi 

 

fiche tar éis a naoi 

 

fiche trí chun a naoi 

 

Ruairí      sa bhaile 

 

Mamaí     ar scoil 

 

an múinteoir   sa chistin   
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páistí      sa leaba 

 

 ag ithe     ag fanacht  

   

ag tabhairt amach  ag scréacháil  

 
 


