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• Topaic: Inscne na nAinmfhocal

• Ranganna breise sa tSraith Shóisearach 

don Ghaeilge. Béim ar chruinneas agus 

ar shaibhreas a chur chun cinn.

• Is grúpa ar cumas measctha, sa Dara 

Bliain, atá sa rang seo. Grúpa fuinniúil 

ach dearcadh diúltach ag cuid de na 

daltaí i leith na gramadaí.

Aidhmeanna:
• Dearcadh dearfach agus comhoibritheach a 

spreagadh i measc na ndaltaí, agus béim a 

leagadh ar na daltaí a bheith ag roinnt eolais 

agus ag cumarsáid lena chéile.

• Foghlaim dalta-lárnach a chur chun cinn.

Rang 1: Ábhair éagsúla idir láimhe ag an dá 

ghrúpa, agus múinteoir le gach grúpa. É soiléir 

ón tús go mbeadh siad á múineadh dá chéile. 

Grúpa A - ainmfhocail firinscneacha, Grúpa B 

– ainmfhocail baininscneacha. Rialacha a 

scagadh, samplaí a aithint agus a sholáthar, 

agus bealaí a aimsiú leis na rialacha a 

mhúineadh don ghrúpa eile.

Rang 2: Obair bheirte; Daltaí A agus B ag 

múineadh dá chéile, agus tráth na gceist ansin 

leis an bhfoghlaim a sheiceáil.

Rang 3: ‘Kahoot’ le dul siar. Scéalta 

‘firinscneacha’ agus ‘baininscneacha’ a 

chumadh agus iad a chur i láthair.

Comhthéacs

Sa Rang

Modhanna buíonteagaisc:
Rang 1: Múineadh Comhthreomhar: 2 

ghrúpa, 2 ábhar

Rang 2: Buíonteagasc: beirt ag múineadh 

agus ag fánaíocht ó ghrúpa go grúpa

Rang 3: Duine ag múineadh, duine ag 

fánaíocht

Tuairimí na múinteoirí
• Socraíodh prótacal roimh ré. Mar 

sin, ní raibh mearbhall ar éinne.

• Spreagadh don mhachnamh:

 múinteoirí - modhanna, 

áiseanna, obair ghrúpa, 

measúnú, struchtúr

 daltaí – nasc a aithint idir 

samplaí, modhanna foghlama

• ‘Am craolta’ bhreise, ag cuidiú leis 

na daltaí a dhíriú ar na tascanna, 

agus le gach dalta a shíneadh.

• Freagracht i leith pleanála agus 

acmhainní roinnte idir bheirt 

mhúinteoirí.

• Deis iontach chun na daltaí a chur 

ag múineadh a chéile trí thopaicí 

éagsúla a dhéanamh le grúpaí.

Aiseolas na ndaltaí:

“Go hiontach go raibh

na grúpaí níos lú… 

níos mó ama ag plé”

“An-chabhrach”

Aiseolas na ndaltaí:

“Ní raibh mé cinnte ar

dtús, ach chabhraigh sé

mar bhí an t-ábhar

deacair”

“Níos mó seans chun

ceist a chur”

Aiseolas na ndaltaí:
“Suimiúil. Dhá ghrúpa ag foghlaim dhá

rud agus ag múineadh lena chéile. 

Thaitin sé liom”


