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CREATLACH DO PHLEAN CEACHTA 5 
 

Téama:   Ar scoil / Mé féin 
 
Fothéama: 
 
Rang/Ranganna:  
 
 
Spriocanna Foghlama/Cuspóirí/Feidhmeanna teanga: 
 
Go mbeidh sé ar chumas na páistí: 

• tabhairt faoi phíosa léitheoireachta go muiníneach 
• gníomhaíochtaí léitheoireachta a dhéanamh chun léitheoireacht fheidhmiúil a 

chleachtadh 
 
Eiseamláirí Teanga 

 
1. Tuairisciú/Ceisteanna a thabhairt agus a fhreagairt: Cad a tharla do Ruairí? 

Bhí sé i dtrioblóid. 
2. Dearcadh a léiriú: Is fuath liom... 

 
 
Áiseanna/acmhainní: 

• An leabhar ‘ Drochlá Ruairí’ le Colmán Ó Raghallaigh nó Leathanach 5 
• Dialann na seachtaine 
• Luaschártaí 

 
 
 

NA TRÍ THRÉIMHSE CEACHTA 
 
 

(1) AN TRÉIMHSE RÉAMHCHUMARSÁIDE: 
 

• Féachann na páistí siar ar an méid atá léite go dtí seo ag baint úsáide as 
dialann na seachtaine ar an mballa. 

 
• Na focail nua a thaispeáint ar luaschártaí agus a mhúineadh trí úsáid a bhaint 

as ‘féach agus abair’. 
• Cluiche cuimhne agus cluiche ‘cad a thóg mé?’ a imirt leis na focail/frásaí nua. 

 
 

 
(2) AN TRÉIMHSE CUMARSÁIDE: 

(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí foghlama) 
• Léann an múinteoir na leathanaigh ar fad atá léite go dtí seo. Bíonn léamh an 

mhúinteora cruinn ó thaobh rithime agus luais de.  
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• Roinntear an seomra ina dhá leath, bíonn ar thaobh amháin den seomra an 
chéad abairt a léamh, an dara leath an dara abairt a léamh agus araile. Ansin, 
athraítear línte. 

• Ansin, cuirtear na páistí i mbeirteanna agus faoi mar a rinne siad ar an lá 
roimhe, léann siad an leathanach gan an fhuaim ‘s’ a rá. (beidh ar an 
múinteoir é seo a thaispeáint ar dtús) 

• Tugtar deis do na páistí é seo a dhéanamh os ard chomh maith. 
 

 
 

(3) AN TRÉIMHSE IARCHUMARSÁIDE: 
(Modhanna/Straitéisí/Gníomhaíochtaí foghlama) 

• Biongó bunaithe ar an eiseamláir teanga ‘Is fuath liom’- faigheann an 
múinteoir samplaí de rudaí gur fuath le na páistí trí cheisteanna a chur orthu 
agus scríobhann sí ar an gclár dubh iad. Ansin imrítear cluiche biongó leis na 
focail sin. 

• Scríobhann na páistí rothscéal – na leathanaigh go dtí seo a scríobh iad féin. 
 
 
 
Difreálú/Éagsúlacht cumais: 

• Is féidir le páistí cumasacha gníomhaíochtaí léitheoireachta a dhéanamh ar an 
CD rom agus is féidir le páistí le deacarachtaí léitheoireachta rothscéal níos 
simplí a dhéanamh- abairtí gearra a scríobh, mar shampla. 

 
 
Nascáil & Comhtháthú: 

• Is tasc scríbhneoireachta é an rothscéal.( féach: iarléitheoireacht) 

 
 
Measúnú: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Féinmheastóireacht: 

(1) Ar úsáid na páistí na scileanna teanga cuí go léir (éisteacht, labhairt, 
léitheoireacht, scríbhneoireacht? ) 

(2) An raibh muinín á léiriú acu agus iad ag léamh? 
(3)  Ar bhain na páistí taitneamh as?  
(4) An raibh deis léitheoireachta ag gach páiste?  

 
 



 

 

 3

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Mata. Is fuath liom Mata! 

Agus mo chóipleabhar… Cá bhfuil mo 

chóipleabhar? 

Na habair gur fhág mé sa seomra folctha é. 

Anois tá mé i dtrioblóid… 

Sumaí breise anocht is dócha. 

Colmán Ó Raghallaigh 
agus Anne Marie Carroll 


