Is iad baill den tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí a cheap an lámhleabhar seo.
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AIDHM

Is é aidhm na hacmhainne seo cuidiú le múinteoirí an snáithaonad Cruth agus Spáis a theagasc
(naíonáin go rang a 6). Cuireadh an acmhainn seo ar fáil chun tacú le cur i bhfeidhm Churaclam
Matamaitice na Bunscoile (CMBS) agus ní chun teacht ina ionad. Trí threoir bhreise a sholáthar
maidir le teagasc agus foghlaim i dtaca le Cruth agus Spás, tá an acmhainn seo ag soláthar creata chun
feabhas a chur ar an smaointeoireacht mhatamaiticiúil. Cothaíonn an creat teagaisc seo modhanna
chun scileanna ardoird matamaitice a mhúscailt, a chothú agus a leathnú, cosúil le réasúnaíocht;
cumarsáid agus cur in iúl; comhtháthú agus nascadh; agus cur i bhfeidhm agus réiteach fadhbanna.
Cé go leagtar béim san acamhainn seo ar an tsnáithe Cruth agus Spás, féadtar an creat teagaisc a úsáid
i ngach snáithe agus snáithaonad de CMBS.
CREAT TEAGAISC
STRAITÉISÍ TEAGAISC
Léirítear i dTábla 1.1 ar an gcéad leathanach eile, creat don ardsmaointeoireacht mhatamaiticiúíl. Cé
nach dtagraítear go follasach d'ábhair choincréideacha ná do láimhseoga, is minic a bhíonn a n-úsáid
sin ina mbunús riachtanach don smaointeoireacht mhatamaiticiúil agus is féidir iad a úsáid mar
spreagadh don chineál sin plé sa seomra ranga.
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Tábla 1.1 Straitéisí maidir le tacú leis an Smaointeoireacht Mhatamaiticiúil agus í a fhorbairt
Lorg

Tacú

Leathnú

Ag déanamh áisitheoireachta do
fhreagraí ó dhaltaí

Tacaítear le smaointeoireacht an
mhínitheora

Coinnítear caighdeáin agus ionchais
arda do gach dalta

Lorgaítear raidhse modhanna réitigh
d'fhadhb amháin ón rang ina iomláine

Cuirtear fadhbanna eile atá cosúil leis
an gcoincheap i gcuimhne do dhaltaí

m.sh “Cé a rinne ar bhealach eile é?; an
ndearna aon duine ar bhealach difriúil
é?; an ndearna aon duine ar bhealach
difriúil le X é?; an bhfuil bealach eile
ann chun é a dhéanamh?”

Stiúraítear cúnamh grúpa do dhalta
aonair trí chomhfhreagracht ghrúpa

Iarrtar ar gach dalta fadhbanna deacra
a réiteach agus triail a bhaint as
modhanna réitigh difriúla

Fantar do chur síos na ndaltaí ar
mhodhanna réitigh agus spreagtar
míniúcháin

Tacaítear le smaointeoireacht na néisteoirí

Cruthaítear timpeallacht shábháilte
don smaointeoireacht mhatamaiticiúil
m.sh. bíonn meas ar gach iarracht agus
úsáidtear earráidí mar phointí
foghlama
Cothaítear comhréiteach ar
fhadhbanna
Spreagtar plé sa rang
Baintear úsáid as míniúcháin na ndaltaí
mar ábhar ceachta
Sonraítear tuairimí agus modhanna a
chaitear a roinnt go poiblí m.sh. “A
Sheáin, a bhféadfá an modh a bhí
agatsa a roinnt linn go léir; tá tuairim
spéisiúil ag Máire agus b'úsáideach an
rud dúinn é éisteacht léi.”

Cuidítear le daltaí aonair a modhanna
réitigh féin a shoiléiriú

Spreagtar machnamh matamaiticiúil
Déantar éascaíocht do scileanna
matamaitice a fhorbairt mar a leagtar
amach sa PSMC do gach leibhéal ranga
m.sh réasúnú, hipitéisiú, fíorú, etc.

Cuirtear athrá/athdhéanamh ar fáil
láithreach faoi stiúir an mhúinteora

Cothaítear úsáid dialanna foghlama do
gach dalta

m.sh. “Molann Anraí gur chóir ...; Is é a
rinne tú mar sin ...; Is dóigh leat mar sin
...”.

m.sh . féach Aguisín A do dhialann
foghlama shamplach

Taispeántar modhanna réitigh de rogha
an mhúinteora gan béim a leagan ar
aon mhodh faoi leith
m.sh. “Tá tuairim agamsa ...; Céard faoi
...?; Meas tú dá ndéanfaimis ...?; An
bhféadfaimis...?”.
Tacaítear le smaointeoireacht an
mhínitheora agus na n-éisteoirí
Breactar gach modh réitigh ar an gclar
dubh/bán
Iarrtar ar dhaltaí difriúla modh a
gcomhdhaltaí a mhíniú
m.sh. athghuthú (féach fonóta ar
leathanach 8)

Téitear níos faide ná modhanna tosaigh
réitigh
Tugtar ar dhaltaí aonair triail a bhaint
as modhanna ailtéarnacha réitigh d'aon
fhadhb amháin
Spreagtar daltaí chun modhanna réitigh
a scrúdú go criticiúil agus a mheas
m.sh. ach bhfiafraíonn siad díobh féin
“an bhfuil bealaí eile ann chun é seo a
réiteach?; cad é an bealach is
éifeachtaí?; cad é an bealach is furasta
le tuiscint agus cén fáth?”.
Spreagtar daltaí chun an
smaointeoireacht mhatamaiciúil a chur
i bhfocail, a chosaint agus a shainiú
Is féidir athghuthú a úsáid anseo freisin
Úsáidtear freagraí, ceisteanna agus
deacrachtaí na ndaltaí mar chroílár an
cheachta mar aon le fadhbanna a
chumann na daltaí féin
Cothaítear mian don dúshlán

Is leagan leasaithe é seo de Chreat Fraivillig, Murphy agus Fuson’s (1999) um Ardsmaointeoireacht Mhatamaiticiúil Daltaí (ACT) .
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CULTÚR AN T SEOMRA RANGA
Tá sé ríthábhachtach an cultúr ceart a chruthú agus a chothú sa seomra ranga chun an
smaointeoireacht mhatamaiticiúil a fhorbairt agus a fheabhsú. Leis sin éilítear ar an múinteoir:


dearcadh ‘bain triail as’ a chothú, áit a bhfuil meas ar gach moladh;



béim a leagan ar thábhacht an phróisis agus triail a bhaint as modhanna difriúla;



áisitheoireacht a dhéanamh ar fhoghlaim i gcomhar trí obair ranga, obair bheirte agus obair
ghrúpa;



iarrachtaí a mholadh;



daltaí a spreagadh chun a gcuid tuairimí agus freagraí a roinnt le daltaí eile;



a thuiscint nach é/í an múinteoir an t-aon deimhnitheoir eolais sa cheacht matamaitice;



ceisteanna tóraíochta a chur (féach Aguisín B, áit a bhfuil liosta de cheisteanna samplacha
agus teanga shamplach don mhúinteoir);



bí ag súil leis go ndéanfaidh daltaí iarracht dul i ngleic le hábhar casta matamaitice;



bíodh meas agat ar thuiscint seachas ar fhreagraí 'mear-réitigh'; agus



bain leas as athghuthú 1 (athmhúnlú tuairimí) mar uirlis don smaointeoireacht a shoiléiriú
agus a leathnú.

Sa chineál seo seomra ranga, éilítear ar dhaltaí:


tuairimí agus réitigh a roinnt, ach a bheith toilteanach éisteacht le tuairimí agus réitigh daltaí
eile freisin; agus



a bheith freagrach as a dtuiscint féin ach as tuiscint daltaí eile chomh maith.

1

Is é is athghuthú (revoicing) ann ‘the reporting, repeating, expanding or reformulating a student's contribution
so as to articulate presupposed information, emphasise particular aspects of the explanation, disambiguate
terminology, align students with positions in an argument or attribute motivational states to students' (Forman
& Larreamandy-Jones, 1998, p. 106).
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EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
BUNFHÍRICÍ A BHAINEANN LE CRUTH AGUS SPÁS
Roinntear na bunfhíricí sin ina gceithre chuid:


bunfhíricí a bhaineann le cruthanna 2-T;



bunfhíricí a bhaineann le cruthanna 3-T;



bunfhíricí a bhaineann le siméadracht; agus



bunfhíricí a bhaineann le feasacht ar spásúlacht.

CRUTHANNA DÉTHOISEACHA (2-T) BUNFHÍRICÍ
1. Is éard is cruthanna 2-T ann, go bunúsach, dromchla chruthanna 3-T.2
2. Is féidir cruthanna a mhíniú agus a chur ina gcatagóirí de réir a gcuid airíonna geoiméadracha.
Cruthanna:
-

bíonn taobhanna (sleasa) acu a bhíonn comhthreomhar, ingearach, nó ceachtar acu;

-

baineann siméadracht líneach nó siméadracht rothlach, nó ceachtar acu leo; agus

-

bíonn siad comhchosúil, comhionann nó ní bhíonn ceachtar acu i gceist.3

3. Baintear úsáid as an bhfocal 'comhchosúil' chun cur síos a dhéanamh ar chruthanna 2-T a bhfuil
uillinneacha comhchosúla acu, fiú má tá méid na gcruthanna difriúil. Dá bhrí sin, níl an
chomhréireacht tábhachtach le go mbeadh cruthanna 'comhchosúil' ach tá na huillinneacha
tábhachtach. Féadfaidh gur leagan scálaithe de cheann amháin acu an ceann eile; ní mór do gach
uillinn a mheaitseálann a bheith ar an méid chéanna agus ní mór do gach ciumhais a
mheaitseálann a bheith ar an chomhréireacht chéanna.

2
3

Suggate, Davis & Goulding (2010, lch 229)
Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013, lch 402)
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4. Bíonn cruthanna comhionann, áfach, má tá an cruth agus an méid chéanna acu - fiú amháin má
chaitear cruth amháin a rothlú nó a fhrithchaitheamh chuige sin. 4

5. Ciallaíonn teasaláid 'tíliú' - teislíonn cruthanna más féidir iad a úsáid chun dromchla a chlúdach
gan bearnaí a fhágáil eatarthu nó iad a bheith ina luí thar chiumhais a chéile. Teisilíonn triantáin
chomhshleasacha, cearnóga agus heicseagáin rialta. Is féidir triantán nó ceathairshleasán ar bith a
úsáid chun teasaláid a chruthú. Cruthanna a theisilíonn, is féidir cruthanna neamhrialta a
theislíonn a dhéanamh díobh freisin.

CRUTHANNA DÉTHOISEACHA (3-T) BUNFHÍRICÍ
1. Is cruthanna comhréidhe iad 'líontáin' ar féidir iad a fhilleadh ina gcruthanna 3-T. Ní gá gurb
ionann leagan amach na bhfíoracha sin sa chumraíocht chomhréidh agus leagan amach na
bhfíoracha sin sa rud a chruthaítear de bharr go bhféadfadh go mbeadh cuid de na taobhanna
(sleasa) achar maith óna chéile.
2. Is éard is cruthanna 2-T ann ná dromchla chruthanna 3-T. Ní ceart a rá gur cruthanna 'comhréidhe'
iad cruthanna 2-T de bhrí go bhféadfadh gur cruthanna 3-T an-tanaí a bheadh iontu. Dá bhrí sin,
seans go bhféadfadh 'líontán' de chruth 3-T a bheith úsáideach agus tógáil an chrutha sin á meas;
má leagtar an líontán amach go comhréidh, áfach, ní hionann é sin agus cruth 2-T.
3. Léiríonn roinnt cruthanna 3-T riail faoi leith a bhaineann le líon na reann, na gciumhaiseanna agus
na n-éadan. Ní bhaineann riail Euler le gach cruth 3-T: baineann sí le formhór na gcruthanna a
mbeadh plé ag daltaí bunscoile leo, áfach (féach tábla 1.1 thíos). Luann riail Euler má shuimítear
líon na n-éadan agus líon na reann le chéile, gurb ionann an t-iomlán agus líon na gciumhaiseanna
móide 2. 5

4
5

Suggate, Davis & Goulding (2010, lch 242)
Suggate, Davis & Goulding (2010, lch 258-259)
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Cruth 3-T

Líon na

Líon na reann

Líon na n-éadan

gciumhaiseanna
Ciúb

12

8

6

priosma triantánach

9

6

5

Teitrihéadrán

6

4

4

Ochtaihéadrán

12

6

8

pirimid chearnógach

8

5

5

R+É=C+2
4. Ainmnítear priosmaí agus pirimidí as an mbonn polagáin a bhaineann leo.
5. Is éard is plánaí siméadrachta ann bealaí inar féidir cruthanna 3-T a ghearradh chun dhá leath
chomhionanna a thabhairt.

SIMÉADRACHT: BUNFHÍRICÍ
1. Bíonn 'siméadracht líneach' ann nuair is ionann taobh amháin de líne i gcruth agus
frithchaitheamh an taoibh eile. Tá dhá bhealach shimplí ann chun siméadracht líneach a sheiceáil:
a) sa chás gur píosa páipéir atá ann, é a fhilleadh ar an líne agus má mheaitseálann an dá thaobh
den chruth a chéile tá siméadracht líneach ann agus b) scáthán a leagan síos ar feadh na líne agus
bheadh an méad infheicthe móide a fhrithchaitheamh ar aon chuma go díreach leis an gcruth
bunaidh. Tá sé mícheart a rá go bhfuil pictiúr siméadrach má tá sé 'mar a chéile' ar an dá thaobh,
14

de brí go bhféadfadh an frithchaitheamh a bheith difriúil fiú má tá sé 'mar a chéile' ar an dá
thaobh. Dá bhrí sin, is féidir leis an dá thaobh a bheith difriúil ach go mbeadh an pictiúr
siméadrach, chomh fada agus gurb ionann gach taobh agus frithchaitheamh an taoibh eile. (FS,
lch.148) Is éard atá san íomhá fhrithchaite ná toradh ar phointí ar dhá cheann na líne siméadrachta
a bheith comhfhad óna chéile.
2. Is éard is 'siméadracht rothlach' ann nuair a a luíonn cruth go beacht ar a imlíne bhunaidh tar éis é
a rothlú ar a lár. D'fhonn a dhéanamh amach cén uillinn a chaitear a úsáid don siméadracht
rothlach, ní mór a dhéanamh amach cé mhéad suíomh ina luíonn an cruth ar an imlíne bhunaidh;
cuir i gcás, bheadh ceithre shuíomh i gceist le cearnóg. Dá bhrí sin tá siméadracht rothlach ord 4
ag cearnóg. Dá bhrí sin roinntear 360° (rothlú iomlán) ar 4 – is é an casadh (rothlú) atá de dhíth le
go luífeadh an cruth ar a imlíne bhunaidh ná 90°
3. Tá cineálacha siméadrachta ag baint le gach ceann de na claochluithe – siméadracht aistritheach
(sleamhnú), siméadracht frithchaithimh (scáthán nó smeach) agus siméadracht rothlach (casadh).6
4. Má tá 2 líne shiméadrachta ag cruth, beidh ord rothlúcháin 2 aige. Má tá 3 líne shiméadrachta ag
cruth, beidh ord rothlúcháin 3 aige. Má tá n líne shiméadrachta ag cruth, agus má tá n níos mó ná
1, beidh siméadracht rothlach ord n aige.7
5. Féadfaidh cruth siméadracht rothlach a bheith aige gan líne siméadracht a bheith aige.

FEASACHT SPÁSÚIL: BUNFHÍRICÍ

1. Tá gné amháin i gcoitinn ag gach léarscáil - léiríonn siad an méid atá idir eatarthu, is é sin le rá
leagan amach nó socrú rudaí laistigh de thimpeallacht.
2. Taispeánann bonnchló socrú agus méid choibhneasta rudaí agus muid ag féachaint síos orthu. Tá
go leor gnéithe i gcoitinn idir bonchlónna agus na cineálacha léarscáileanna a bhíonn le fáil in
eolairí bóthair; cuir i gcás, tá an dá cheann acu ag féachaint síos ar an ábhar agus tá siad
tarraingthe de réir scála. Ciallaíonn sé sin gur féidir an fad coibhneasta idir rudaí a chaomhnú. Ní
gnách, áfach, go dtarraingítear rudaí de réir scála i léarscáileanna, ach go léirítear iad le siombailí

6
7

Department for Education and Training for Western Australia (2005, lch 140)
Suggate, Davis & Goulding (2012, lch 239)
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agus le lipéid. I mbonnchlónna, áfach, tá suíomh rudaí i gcoibhneas lena chéile tábhachtach agus
dá bhrí sin tarraingítear de réir scála iad agus bíonn siad socruithe ag an uillinn cheart i
gcoibhneas lena chéile. 8
3. Anuas air sin, tá go leor cineálacha difriúla léarscáileanna agus bonchlónna ann. Leagtar amach
tréithe na léarscáileanna agus na mbonnchlónna sin sa tábla seo a leanas, atá le fáil in First Steps
in Mathematics: Cruth (lch 54):
Cineál
Léarscáile

Léiriú

Fad idir Rudaí (gaireacht)

Suíomh coibhneasta Rudaí

Garbhléarscáil

Príomhthréithe a bhaineann le
turas faoi leith a tharraingítear
go neamhfhoirmiúil

Ní tharraingítear de réir
scála í ach d'fhéadfaí leas
a bhaint as siombailí nó
as treoir ó bhéal

Tarraingítear críoch-chomharthaí
in ord de ghnáth; d'fhéadfaí leas
a bhaint as treoir
neamhfhoirmiúil maidir le treo

Léaráidí Líonra

Léiríonn poncanna (nóid) ábhair
spéise; léiríonn línte naisc idir
rudaí

Ní léirítear

Caomhnaítear an t-ord le línte a
léiríonn naisc idir rudaí; ní
thaispeántar an treo

Léarscáileanna Leirítear príomhghnéithe laistigh
Scála
de theorainneacha faoi leith (le
siombailí de ghnáth)

Tarraingthe de réir scála

Amharc anuas a léiríonn suíomh i
gcoibhneas

Bonnchlónna

Tarraingthe de réir scála

Amharc anuas a léiríonn suíomh i
gcoibhneas agus treoshuíomh

8

Tarraingítear príomhghnéithe de
réir scála laistigh de
theorainneacha faoi leith

Department for Education and Training for Western Australia (2005, lch 38)
16

MÍTHUISCINTÍ NA N DALTAÍ I DTACA LE CRUTH AGUS SPÁS

1. Is minic a thugann daltaí treoracha de réir a gcolainne féin agus dá bhrí sin seans gur furasta dóibh
treoracha cosúil le 'cas ar chlé' a thuiscint ná treoracha a úsáideann an compás (thuaidh, theas,
thoir, thiar) nó treoracha a úsáideann pointí socraithe seachtracha tagartha, cuir i gcás 'cas i dtreo
Bhaile Átha Cliath'.9
2. Bíonn deacracht ag go leor daltaí ciall a bhaint as an 'amharc anuas' a úsáidtear i mbonnchlónna
agus i léarscáileanna, go háirithe i dtaca le ciall a bhaint as scála.10
3. Ní furasta duine a threoshuíomh de réir treoracha agus suímh ar léarscail nó ar bhonnchló, óir
éilítear tuiscint ar ghaolmhaireachtaí idir méid, cruth agus uillinn.
4. Samhlaíonn go leor daltaí cruth faoi leith le híomhá a bhíonn acu ina n-intinn, cuir i gcás gach
triantán a bheith comhshleasach agus ina shuí ar a bhun. Ionas gur féidir leo cruth a rangú,
cuireann daltaí i gcomparáid leis an íomhá intinne é. D'fhéadfadh nach aon chúnamh é sin de bhrí
go bhféadfadh íomhá intinne an dalta do thriantán a bheith teoranta.

Dá bhrí sin, ní leor ó thaobh na matamaitice de íomhánna intinne a úsáid chun cruthanna a
chruthú. 11 Ní mór do dhaltaí bogadh ar aghaidh óna bheith ag cuimhneamh ar chruthanna mar
íomhánna iomlána go smaoineamh ar araíonna na gcruthanna nó codanna de chruthanna.
5. D'fhéadfadh úsáid an fhocail 'cruth' chun cur síos a dhéanamh ar chruthanna 2-T agus 3-T
mearbhall a chur ar dhaltaí. D'fhéadfadh gur chríonna an beart é do mhúinteoirí an gnás seo a
leanas a úsáid:


tabhair 'fíoracha' ar rudaí 2-T



tabhair 'oibiachtaí' ar rudaí 3-T

9

Department for Education and Training for Western Australia (2005, lch 19)
Department for Education and Training for Western Australia (2005, lch 49)
11
Suggate, Davis & Goulding (2010, lch 232)
10
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dá bhrí sin is fíor é ciorcal ach is oibiacht é sféar. Ar an mbonn céanna, is oibiacht é crann ach is
fíor é dromchla duilleoige.12
6. Ní chuidíonn sé le daltaí díriú ar líon na gcruthanna (fíoracha), ar chineálacha na gcruthanna
(fíoracha) agus ar an nascadh atá idir na cruthanna (fíoracha) chun priosmaí a dhéanamh as
líontáin réamhtharraingthe.

12

Department for Education and Training for Western Australia (2005, lch 71)
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CONAIR FOGHLAMA
Tá an chonair foghlama bunaithe ar chuspóirí do Chruth agus Spás i gCuraclam Matamaitice na
Bunscoile. I gcásanna áirithe, cuimsítear cuspóirí comhchosúla ag an leibhéal céanna ranga in aon
chuspóir amháin. Níor cuireadh san áireamh cuspóirí a bhaineann le réiteach fadhbanna mar chuspóirí
astú féin de bhrí go moltar cur chuige réitithe fadhbanna a úsáid do gach eispéireas foghama agus
teagaisc. Caitear leis an réiteach fadhbanna sa lámhleabhar seo mar ghné lárnach de theagasc agus
foghlaim na matamaitice, ar chóir do dhaltaí dul i ngleic leo gach lá. Baintear úsáid as an dathchódú
céanna agus a úsáidtear sa churaclam - naíonáin (glas); rang a haon agus a dó (dearg); rang a trí agus a
ceathair (gorm); rang a cúig agus a sé (oráiste).
CRUTH AGUS SPÁS - CONAIR FOGHLAMA LEIBHÉAL A 13
Leibhéil na
Conrach

Coincheap

Eispéiris Forbraíochta

Coincréideach

Pictiúrtha

Teibí

Leibhéal A.1
An foclóir a bhaineann le
coibhneasa spásúla a
iniúchadh, a phlé, a
fhorbairt agus a úsáid
(suíomh agus treo)
Leibhéal A.2
cruthanna 3-T a shórtáil,
cuntas a thabhairt orthu,
agus iad a aimniú: lena náirítear ciúb, ciúbóideach,
sféar agus sorcóir
Leibhéal A.3
cruthanna 2-T—cearnóg,
ciorcal, triantán,
dronuilleog—a shórtáil,
cur síos a dhéanamh orthu,
agus iad a ainmniú
Leibhéal A.4
cruthanna 3-T agus 2-T a
chur le chéile agus a
fhoroinnt chun cruthanna
níos mó nó níos lú a
dhéanamh
Leibhéal A.5
Ábhair struchtúrtha
oiriúnacha 3-T agus 2-T a
úsáid chun pictiúir a
chruthú

13

Tá an leibhéal seo ag teacht a bheag nó a mhór leis na cuspóirí do naíonáin bheaga agus mhóra.
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CRUTH AGUS SPÁS - CONAIR FOGHLAMA LEIBHÉAL B 14
Leibhéil na
Conrach

Coincheap

Eispéiris Forbraíochta

Coincréideach
Leibhéal B.1
An foclóir a bhaineann
le coibhneasa spásúla a
iniúchadh, a phlé, a
fhorbairt agus a úsáid
(suíomh agus treo)
Leibhéal B.2
cur síos ar chruthanna
3-T, lena n-áirítear cón,
iad a chur i gcomparáid
le chéile agus iad a
ainmniú

Pictiúrtha

Teibí

Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal A.1
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:

Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal A.2
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:

Leibhéal B.3
Cruthanna 2-T—
cearnóg, ciorcal,
triantán, dronuilleog,
leathchiorcal,
ubhchruth —a shórtáil,
cur síos a dhéanamh
orthu, agus iad a
ainmniú
Leibhéal B.4
Cruthanna 2-T a
thógáil, a tharraingt, a
chur le chéile agus a
fho-roinnt
Leibhéal B.5
Leatha agus ceathrúna
de chruthanna 2-T a
aithint
Leibhéal B.6
Siméadrach líneach i
gcruthanna agus sa
timpeallacht a aithint
Leibhéal B.7
Uillinneacha sa
timpeallacht a
iniúchadh agus a aithint

Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal A.3
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:

Leibhéal B.8
úsáid cruthanna 2-T
agus 3-T sa
timpeallacht a aithint
agus a phlé

14

Tá an leibhéal seo ag teacht a bheag nó a mhór leis na cuspóirí do rang a haon agus a dó.
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CRUTH AGUS SPÁS - CONAIR FOGHLAMA LEIBHÉAL C 15
Coincheap
Leibhéil
na
Conrach

Eispéiris Forbraíochta
Coincréideach
Leibhéal C.1
cur síos ar chruthanna 3-T, iad a
aithint agus a rangú trína gcur i
gcomparáid le chéile, lena náirítear priosma triantánach agus
pirimid a ainmniú
Leibhéal C.2
Iniúchadh, cur síos, comparáid
agus rangú a dhéanamh ar
airíonna chruthanna 2-T, lena náirítear cruthanna ubhchruthacha
agus neamhrialta
Leibhéal C.3
Cruthanna 2-T a thógáil agus a
tharraingt; cruthanna 3-T a
thógáil
Leibhéal C.4
cur síos ar chruthanna 2-T, iad a
aithint agus a rangú, lena náirítear triantán comhshleasach,
comhchosach agus
corrshleasach (scailéanach);
comhthreomharán; rombas;
peinteagán; ochtagán
Leibhéal C.5
cruthanna 2-T a chur le chéile,
iad a theisiliú, agus patrúin a
dhéanamh leo
Leibhéal C. 6
Siméadracht líneach a aithint, a
tharraingt agus a aimsiú sa
timpeallacht agus i gcruthanna
Leibhéal C.7
línte comhthreomhara,
ingearacha, ceartingearacha,
cothrománach agus fiara a
aithint, a rangú agus cur síos a
dhéanamh orthu
Leibhéal C.8
Uillinneacha a rangú mar níos
mó ná, níos lú ná nó cothrom le
dronuillinn
Leibhéal C.9
Uillinn a aithint i dtéarmaí
rothlúcháin

Pictiúrtha

Teibí

Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal A.2 agus B.2
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:

Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal A.3 agus B.3
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:

Leibhéal C.10
Línte trasnaithe agus a gcuid
uillinneacha a tharraingt, a phlé
agus cur síos a dhéanamh orthu

15

Tá an leibhéal seo ag teacht a bheag nó a mhór leis na cuspóirí do rang a trí agus a ceathair.
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CRUTH AGUS SPÁS - CONAIR FOGHLAMA LEIBHÉAL D
Coincheap

Eispéiris Forbraíochta

Leibhéil na
Conrach
Coincréideach
Leibhéal D.1
cruthanna 3-T, an tochtahéadrán agus an
teitrihéadrán san áireamh, a
aithint agus a iniúchadh agus
coibhneasa a iniúchadh
Leibhéal D.2
Líontáin de chruthanna
simplí 3-T a tharraingt agus
na cruthanna a thógáil
Leibhéal D.3
Cnuasaigh de chruthanna 2T a theisiliú

Pictiúrtha

Teibí

Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal C.1
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:

Leibhéal D.4
Cruthanna 2-T a rangú de
réir a línte siméadrachta
Leibhéal D.5
Déaduchtuithe
neamhfhoirmiúla a
dhéanamh faoi chruthanna
2-T agus a n-airíonna
Leibhéal D.6
Airíonna ciorcail a aithint
agus ciorcal a thógáil agus
trastomhas nó ga áirithe aige
Leibhéal D.7
triantáin a thógáil nuair a
thugtar a sleasa nó a nuillinneacha
Leibhéal D.8
comhordanáidí simplí a
mhapáil agus a chur i
bhfeidhm nuair is cuí
Leibhéal D.9
uillinneacha a aithint agus a
rangú, cur síos orthu, agus a
ngaol le cruth agus leis an
timpeallacht a thabhairt faoi
deara
Leibhéal D.10
Uillinneacha a aithint i
dtéarmaí rothlúcháin
Fearacht Eispéiris Foghlama i Leibhéal C.11
I measc ngníomhaíochtaí fairsingiúcháin tá:
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Leibhéal D.11
Uillinneacha a mheas, a
thomhas agus a thógáil i
gcéimeanna
Leibhéal D.12
Suim na n-uillinneacha i
dtriantán agus i
gceathairshleasán a
iniúchadh

23

EISPÉIRIS TEAGAISC AGUS FOGHLAMA SHAMPLACHA LEIBHÉAL A
LEIBHÉAL A.1 AN FOCL ÓIR A BHAINEANN LE COIBHNEASA SPÁSÚLA A INIÚCHADH, A
PHLÉ, A FHORBAIRT AGUS A ÚSÁID (SUÍOMH AGUS TREO)
NÓTAÍ TEAGAISC
'Ní mór do leanaí an teanga a bhaineann le suíomh a chloisteáil agus deis a bheith acu freagairt don
teanga sular féidir leo tosú ar an teanga a úsáid dóibh féin..mura dtugtar cuspóir ceart do leanaí an
teanga chuí a úsáid, is beag seans go mbeidh sí ina gné úsáideach dá stór focal.'
(First Steps, lch 23)

Tosaíonn leanaí óga ar shuíomh a léiriú ar dtús trína méar a shíneadh amach agus frásaí simplí a
úsáid, cosúil le 'ansin thall'. Ina dhiaidh sin, baineann suíomh le suíomh i gcomhréir le rudaí eile, cuir
i gcás 'os cionn'; 'laistiar de'; 'idir'; 'in aice le'; srl. Tá sé tábhachtach go múnlódh an múinteoir
sainteanga a bhaineann le suíomh ag an gcéim sin. Ní fada go bhforbraítear coincheapa a bhaineann le
suíomh agus gluaiseacht as na tuairimí sin, go minic maidir le treoracha a thabhairt chun dul ó áit
amháin go háit eile. Beidh eispéiris éagsúla de dhíth ar dhaltaí agus iad ag cur eagair agus atheagair ar
rudaí a bhfuil cleachtadh acu orthu. Ba chóir é sin a dhéanamh a) gan srian agus b) ag leanúint
treoracha ó bhéal agus á dtabhairt. Beidh deis de dhíth ar dhaltaí chun an teanga a thuiscint dóibh féin
ar dtús seachas díreach a bheith ag éisteacht léi.
D'fhonn muinín agus inniúlacht a fhorbairt i dtaca le stór focal a bhaineann le feasacht ar
spásúlacht, ní mór d'eispéireas an dalta a bheith praiticiúil agus a chur i bhfeidhm i
ngnáthchúrsaí an tsaoil.

Ní mór do dhaltaí, freisin, feasacht ar spásúlacht a fhorbairt lenar féidir leo cruthanna, spásanna agus
rudaí a shamhlú ina n-intinn. Is féidir é sin a fhorbairt ach daltaí a spreagadh chun rudaí a bhfuil
cleachtadh maith acu orthu a shamhlú.
Ní féidir linn é a fheiceáil, ach dún bhur súile agus samhlaigh
an halla spóirt; cén cruth atá ar na tíleanna atá ar an mballa?
Cad atá faoin bhfuinneog bheag?
Cad atá in aice leis an stáitse?

Creideann go leor daoine go mbíonn tuiscint ar spásúlacht ag daoine go nádúrtha nó nach mbíonn. Ní
fíor sin! Cothóidh eispéisis leanúnacha a mbaineann brí leo i dtaca le cruth agus gaol spásanna
tuiscint ar an spásúlacht le himeacht ama.

Cuireadh na heispéisis teagaisc agus foghlama seo a leanas le chéile chun tacú le scileanna teanga
labhartha agus go háirithe an stór focal a bhaineann le gaol spásanna. Tá plé faoi threoir agus cur
chuige trialach ríthábhachtach chun cur le foghlaim na ndaltaí.
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EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Úsáid Theagmhasach Teanga
Tá sé tábhachtach úsáid teanga a bhaineann le suíomh a mhúnlú i gcomhthéacs i rith an lae. Tá sé
tábhachtach, freisin, ceisteanna a chur a éilíonn freagraí a úsáideann teanga a bhaineann le suíomh
agus treo.
Tá na criáin idir na bloic agus an marla; an bhféadfá iad a fháil
le do thoil?
Cá bhfuil an marcóir don chlár bán?
Ar chóir dúinn na pictiúir a chur faoin tseilf.

Tá sé tábhachtach, freisin, nach sínfeadh leanaí a méar amach chun suíomh nó treo a léiriú ach go
mbainfidís úsáid as teanga ina ionad. Mura bhfuil an teanga ag leanaí ní mór don mhúinteoir í a
mhúnlú agus a iarraidh ar na daltaí í a rá arís.
Cá bhfuil Isobel?
Déan iarracht a insint dom i bhfocail le do thoil?
An é go bhfuil sé faoin doirteal, an ea? Sea, feicim anois é. Anois,
an féidir leatsa a insint dom cá bhfuil sé?

Spraoi
Tugann eispéiris neamhfhoirmiúla spraoi, deis iontach do dhaltaí teanga a bhaineann le

Aistear

Cruth
& Spás

suíomh agus treo a chur i bhfeidhm. Tugann spraoi gan treoir, lena n-áirítear spraoi le
gaineamh agus uisce; ábhair thógála a úsáid; agus múnlaí a dhéanamh, deis do dhaltaí rudaí a
láimhseáil faoi raon cúinsí.
Inis dom conas a rinne tú an foirgneamh.
Cad atá ag tarlú don uisce?
Inis dom faoin gcolláis atá déanta agat.
Teanga
Labhartha

Cairteacha Beo
1. Is féidir tosú ar an topaic a bhaineann le suíomh, ach sraith ceisteanna a chur a éilíonn freagraí a
úsáideann teanga a bhaineann le suíomh agus spás.
Cá bhfuil na criáin?
Cá bhfuil Sarah ina suí?
Cá siúlfainn dá mbeadh fonn orm dul amach?

2. Breacann an múinteoir síos na focail a úsáideann daltaí chun cur síos a dhéanamh ar shuíomh nó
ar threo ar 'chairt bheo' (píosa mór cárta nó páipéir agus an múinteoir ag feidhmiú mar scríobhaí
chun tuairimí agus teanga na ndaltaí a chuntas.)
3. Iarrann an múinteoir ar na daltaí a rá cén fáth ar roghnaíodh na focail sin don chairt (is focail iad
seo a úsáidimid chun cur síos a dhéanamh ar an áit a bhfuil rudaí nó an a bhfuil atá daoine ag dul).
4. Cuireann an múinteoir aon fhocal a mholann na daltaí leis an liosta.
5. Iarrann an múinteoir ar na daltaí na focail a úsáid i gcomhthéacsanna eile d'fhonn a chinntiú go
dtuigeann gach dalta brí na bhfocal ar an liosta.
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Cruth
& Spás

6. Cuirtear an chairt bheo ar taispeáint agus is féidir focail nua a chur leis de réir mar a thiocfaidh
siad aníos i scéalta, i bhfíseáin nó i gcomhrá.
7. Is féidir leis an múinteoir ceisteanna a chur chun an teanga a threisiú agus chun na daltaí a mheas
freisin.
Táim ag cuimhneamh ar rud éigin atá faoi dheasc Sam - cad é
féin? Seo duit leabhar; an bhféadfá é a chur idir Mary agus Tom?
Táim ag cuimhneamh ar rud éigin atá ar an tseilf in aice leis na
foclóirí - cad é féin?

Tá sé tábhachtach a bheith uaillmhianach maidir leis an úsáid a bhaineann daltaí as teanga. Nuair a
úsáideann daltaí teanga a bhaineann le treo agus suíomh ‘tá sé ansin thall/ tá sé in aice leis an doras’,
ba chóir iad a spreagadh le bheith níos beaichte, mar shampla, ‘tá sé faoin bhfuinneog, tá sé ar clé ón
doras’,srl.

An Teanga
Labhartha

Cruth &
Spás

Deir Ó Grádaigh
1. Imir an cluiche Deir Ó Grádaigh agus an teanga a bhaineann le treo agus suíomh á húsáid.
Deir Ó Grádaigh: seasamh ar do chathaoir, dul ar do ghogaide faoin
deasc, seasamh taobh thiar de do chathaoir, casadh ar dheis/ar chle,
céim chun tosaigh a thógáil, do lámh dheis/chlé a chur in airde.

2. Is féidir le daltaí sealanna a ghlacadh chun ceisteanna a chur ar an gcuid eile den rang.
3. Is féidir le daltaí spraoi ina ngrúpaí agus dalta amháin i ngach grúpa ag cur na gceisteanna.
Treoracha a thabhairt
Tar éis cluichí cosúil le 'Deir Ó Grádaigh' a imirt, lena leanann daltaí treoracha:
1. iarr ar dhaltaí treoracha a thabhairr do chomhdhalta le leanúint, cuir i gcás, conas bord a
leagan; conas carr a dhéanamh as blocanna; srl.
2. cuir leis sin trína iarraidh ar dhaltaí treoracha a thabhairt chun rud a bhogadh agus a shuíomh,
mar shampla, cuir an bhábóg isteach sa charr atá in aice leis an mbosca bréagán, srl. Spreag
daltaí chun teanga a bhaineann le suíomh a úsáid d'fhonn a bhfuil i gceist ag a gcomhdhaltaí a
chinntiú, mar shampla, Ar mhaith leat an bhábóg a chur sa bhosca bréagán, ar an mbosca
bréagán nó in aice leis an mbosca bréagán? srl.
Feicim le mo shúilín
Imir cluichí Feicim le mo shúilín le daltaí agus lig dóibh sealanna a ghlacadh chun ceisteanna a chur.
Feicim le mo shúilín rud éigin atá os cionn na fuinneoige, rud
éigin atá faoi na boird, rud éigin atá idir na cótaí...
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Cláir Bhána Mhaighnéadacha
Mura bhfuil cláir bhána mhaighnéadacha ann, is féidir na ghníomhaíochtaí a dhéanamh, ach rudaí a
leagan ar an mbord. Tugtar treoracha simplí do dhaltaí. Nuair atá na daltaí ar a gcompord leis an
cluiche seo is féidir leo treoracha a thabhairt do chomhdhaltaí.
Cuir an t-eitleán dearg os cionn an bháid, cuir an veain faoin
eitleán glas, cuir an carr in aice leis an veain...

Mataí Spraoi16

Tíreolaíocht

Cruth & Spás

Is féidir le mataí spraoi a thaispeánann sráid nó feirm deiseanna a chur ar fáil
chun teanga a bhaineann le spás agus treo a fhorbairt. Tugann sé taithí do dhaltaí ar pheirspictíocht
aerga agus iad i mbun spraoi. Is féidir treoracha agus fad, a phlé de réir mar a bhogtar feithicilí agus
fíoracha bréagáin ar fud an mhata. Is féidir iarnróid agus feirmeacha bréagáin a úsáid ar an gcaoi
chéanna.
Cá háit ba chóir dúinn na siopaí a chur sa
bhaile seo againne? Go diail, is maith an
smaoineamh é, iad a chur in aice leis an
scoil. Tiomáininis thar an scoil agus ansin
casaimid ar dheis isteach sa charrchlós.
Inis dom faoin treo a chuaigh tú.

Tíreolaíocht

Cruth &
Spás

Google Maps17
Is féidir leas a bhaint as Google maps chun aerfótagraf mór
den cheantar áitiúil a chur ar taispeáint. Is féidir le daltaí
cleachtadh a dhéanamh ar chur síos a dhéanamh ar bhealaí
taistil le 'ar dheis' agus 'ar chlé' i dtaca le sráideanna nó
bóithre chun dul ó áit amháin go háit eile. Cuir i gcás, le dul ó

Deiseanna ICT
Google Maps

theach Stiofáin chuig an scoil, cas ar chlé ag an gcéad
chasadh, agus ansin ar chlé ag an gcéad chasadh eile, agus
ansin ar dheis ina dhiaidh sin. D'fhéadfaí leas a bhaint as
siúlóid sa chomharsanacht, áit a bhféadaí bealach a leanúint ar Google Maps. Ina theannta sin is féidir
léarscáileanna áitiúla a fháil in ionaid eolais do thurasóirí.

16
17

Curaclam na Bunscoile Treoirlínte do Mhúinteoirí Tíreolaíochta
Google Maps: le fáil ar https://maps.google.ie/
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Uimhirlíne Dhaonna

Uimhreas

Cruth &
Spás

1. Scaiptear cártaí A4 ar roinnt daltaí, cuir i gcás uimhreacha ó 2 go 12.
2. Seasann na daltaí i líne ag barr an ranga agus an cárta ar taispeáint acu.
3. Tugann an chuid eile den rang treoracha do na daltaí sin gluaiseacht ionas go mbeidh na
huimhreacha go léir in ord. Cinneann an múinteoir an ag ardú nó ag laghdú a bheidh na
huimhreacha. ‘a Uimhir a cúig, seas in aice le huimhir a ceathair, ní an taobh sin, an taobh
dheis, a uimhir a deich, seas idir uimhir a naoi agus uimhir a haon déag.’
4. Bíonn a tacar féin cártaí beaga uimhreacha ag na daltaí a bhíonn ina suí ionas gur féidir leo na
treoracha a thugtar a leanúint freisin.
5. Ach a mbíonn na huimhreacha san ord ceart is féidir iad a úsáid i gcomhair comhairimh ar
aghaidh agus siar. Má chuirtear línte ar an urlár le téip chumhdaigh, cuideoidh sé le daltaí óga
eagar a chur orthu féin.

Pictiúir Trína Chéile

Labhartha
Teanga

Cruth &
Spás

Taispeántar pictiúir atá trína chéile do dhaltaí, a bhfuil cuid acu bunoscionn nó
san áit mhícheart. Ní mór do dhaltaí an suíomh nó an treo ceart a dhéanamh amach do gach ceann
díobh. 'Níor chóir don leanbh a bheith ar bharr an chuisneora; ba chóir don leanbh a bheith sa
chliabhán.' 'Tá an chathaoir bunoscionn'. 'Níor chóir do na babhlaí a bheith faoin mbord; ba chóir
dóibh a bheith ar an mbord'.

Scéalta a Úsáid

Drámaíocht

Cruth & Spás

Is féidir cur le heolas na ndaltaí ar shuíomh coibhneasta i spás ach leas a bhaint as
comhrá, taispeántais agus scéalta. Ba chóir daltaí a spreagadh chun úsáid a bhaint as scéalta coitianta
mar fhoinse do dhrámaí a chuimsíonn teanga a bhaineann le suíomh. Ina dhiaidh sin, is féidir le daltaí
léarscáileanna simplí a tharraingt bunaithe ar an scéal. Cuir i gcás, nuair a dhéanann daltaí leagan
drámatach den scéal Na Trí Ghabhar Chliste agus nuair a léiríonn siad os cionn agus faoi, suas agus
síos, gar do agus i bhfad ó, in aice le agus idir, bíonn siad ag foghlaim faoi shuíomh, spás agus cruth.
Ar an gcaoi chéanna, d'fhéadfaí leas a bhaint as Cochaillín Dearg, na Trí Mhuicín nó iliomad scéalta
eile chun teanga a bhaineann le suíomh a chur i gcomhthéacs. Tá scéalta ann freisin ina mbaintear
úsáid as teanga a bhaineann le suíomh mar ghné lárnach den téacs. Cuir i gcás sa scéal Béarla Rosie’s
Walk le Pat Hutchins, siúlann Rosie, an chearc, trasna an chlóis, timpeall an locháin agus mar sin de
agus í ag éalú ón sionnach. Sa scéal We’re Going on a Bear Hunt le Michael Rosen, baintear úsáid as
teanga ar nós ‘thar, faoi agus trí’ i rith an scéil.
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Scéalmhapaí
1. Tar éis scéal coiteanta a léamh, cuir i gcás

Cruth &
Spás

Tíreolaíocht

Cochaillín Dearg, is féidir le daltaí
imeachtaí agus críoch-chomhartha a mholadh chun cur síos a dhéanamh
ar an mbealach taistil a ghlac na carachtair. Is féidir leis an múinteoir na
himeachtaí a tharraingt agus iad a nascadh lena chéile, agus ar an gcaoi
sin scéalmhapa a dhéanamh. Is féidir leis an múinteoir, mar shampla, a
fhiafraí Cá raibh Cochaillín Dearg ag tús an scéil? Cad a tharla
ansin? Cad a chaithfidh mé a tharraingt le taispeáint gur shiúil sí tríd an gcoill le dul chuig teach
Mhamó? Cá ndeachaigh sí tar éis di doras an tí a bhaint amach? Cad a tharla ansin?
2. Ach a mbíonn an scéalmhapa déanta, is féidir ceisteanna a chur faoi ord agus faoi shuíomh na
gcríoch-chomharthaí agus na n-imeachtaí sa scéal i gcoibhneas le críoch-chomharthaí agus
imeachtaí eile. Cuir i gcás, An bhfaca Cochaillín Dearg an mac tíre sula ndeachaigh sí chuig
teach Mhamó nó ina dhiaidh sin? Conas a léiríomar é sin ar an mapa?
Labhartha

Te agus Fuar

Teanga

Cruth &
Spás

Roghnaítear dalta chun rud a chur i bhfolach sa seomra ranga. Glacann daltaí
eile sealanna ag cur ceisteanna, mar shampla, an bhfuil sé taobh thiar den ríomhaire, an bhfuil sé
faoin mbord nádúir, an bhfuil sé idir an dá leabharlann srl Tugann an dalta an freagra ‘te’ nó ‘fuar’
ag brath ar a ghaireacht atá buille faoi thuairim don áit a bhfuil an rud i bhfolach. Ach a mbíonn
cleachtadh acu ar an gcluiche, is féidir le daltaí é a imirt ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí beaga.

Cur síos ar shuíomh
1. Tugtar greille do dhaltaí ina mbíonn go leor cruthanna (féach
an sampla trasna).
2. Déanann an múinteoir múnlú ar cheisteanna a chur faoi
shuíomh na gcruthanna sa ghreille.
3. Glacann daltaí sealanna ag cur ceisteanna agus a
gcomhdhaltaí ag déanamh cur síos ar shuíomh na
gcruthanna.
4. Chun an ghníomhaíocht a leathnú, is féidir le daltaí a
gcruthanna féin a tharraingt ar ghreille glan agus an
ghníomhaíocht a dhéanamh arís i gcéim a 3.

Cén cruth atá: os cionn an ubhchrutha oráiste, faoin réalta glas, ar dheis
ón diamant uaine, idir an triantán gorm agus an réalta buí...
A Mháire, ar mhiste leat an cheist sin a chur ar bhealach eile, le do thoil?
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Cluichí Corpoideachais
Tá cluichí corpoideachais a úsáideann teanga a bhaineann le suíomh agus treo an-mhaith
maidir chun an teanga a mhúineadh agus a threisiú. Tá rogha cluichí leagtha amach thíos cé
nach liosta cuimsitheach é.
Treoracha


Leanann daltaí treoracha ó bhéal a bhaineann le suíomh i rith gníomhaíochtaí corpoideachais agus
iad ag baint úsáid as téarmaí cosúil le 'os comhair', 'taobh thiar de', 'in aice le' maidir leo féin agus
le daltaí eile. Cuir i gcás, agus daltaí á dtéamh féin roimh an ghníomhaíocht is féidir a iarraidh
orthu a lámha a luascadh taobh thiar díobh, os a gcionn, lena dtaobh, srl. Is féidir a iarraidh orthu
léim chun tosaigh, ar gcúl, go leataobhach, etc.



Seasann daltaí i hula hoop, arb é sin a mbunáit. Cuirtear trealamh corpoideachais ar fud an halla
nó sa spás lasmuigh. Tugann an múinteoir treoracha do dhaltaí a chaithfidh siad a chur i gcrích
sula bhfillfidh siad ar a mbunáit, mar shampla, lámhacán a dhéanamh faoi na binsí faoi dhó, léim
thar na mála pónairí ceithre huaire, preabadh idir na cóin agus mar sin de.



Tugann na daltaí treoracha dá chéile agus iad ag dul trí bhac-chúrsa sa halla nó lasmuigh. Bíonn
púicín á chaitheamh ar dhalta amháin den bheirt. Treoraíonn gach dalta a chomhdhalta a bhfuil
púicín air/uirthi tríd an mbac-chúrsa gan ach teanga a úsáid. Ar na treoracha cúramacha bheadh
glac cúig chéim bheaga chun tosaigh, stop, cas ar chlé, glac 2 chéim bheaga, stop, cas ar dheis,
etc.

Treodóireacht18


Baineann an nasc ICT le ceacht treodóireachta
do ranganna naíonán. Is bealach úsáideach iad
gníomhaíochtaí lasmuigh le gur féidir le leanaí a
gcumais i dtaca le spás a chleachtadh agus a

Deiseanna ICT
Ceacht Treodóireachta

fhorbairt. Ainmhithe atá ar na cártaí rialúcháin a
chuirtear ar fáil don ghníomhaíocht seo, ach
d'fhéadfaí cruthanna 2-T a úsáid ina n-ionad.

18

Nasc chuig ceacht treodóireachta le fáil ar http://www.ppds.ie/pcsparchive/pe/pssi/pdf/out/out_a_1.pdf
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Leabhar Ranga19
Is féidir bogearraí saor in aisce ar líne cosúil le

Deiseanna ICT

Photostory 3 nó Photospeach a úsáid chun taispeántas
sleamhnán nó leabhar ar líne a chruthú. Is féidir le

Photopeach
Photostory 3

daltaí grianghraif de bhábóg i suíomhanna difriúla a
ghlacadh, mar shampla, faoin luascán, taobh thiar de
charr an Phríomhoide, idir na cuaillí peile, os comhair
dhoras na scoile, srl. Ba chóir do na daltaí plé a
dhéanamh ar dtús faoi na háiteanna a gcuirfidís an bhábóg. Is féidir foscríbhinn a chur le gach
grianghraf, mar shampla, Is idir na cuaillí peile atá an bhábóg anois! Le Photostory 3 is féidir le
daltaí taifeadadh fuaime a dhéanamh díobh féin agus iad ag déanamh cur síos ar shuíomh an bhéir. Is
féidir na taispeántais sin a roinnt le tuismitheoirí, le teaghlaigh agus le ranganna eile.

Treoracha a Leanúint
1. Bíonn leathanach A4 ag daltaí agus picitiúir éagsúla air.
2. Treoraíonn an múinteoir do dhaltaí rudaí eile a tharraingt i gcoibhneas leis na rudaí atá ar an
leathanach cheana féin.
3. Ach a mbíonn cleachtadh ag daltaí air seo, is féidir leo an ghníomhaíocht a dhéanamh arís ina
mbeirteanna.
4. Ina ionad seo, is féidir leathanach glan páipéir a úsáid lena n-iarrtar ar dhaltaí é a líonadh isteach
iad féin agus cur síos a dhéanamh dá gcomhdhaltaí ar an suíomh.
5. Is féidir cur leis an ngníomhaíocht seo agus cluiche bacainní a dhéanamh as, lena mbíonn
leathanach le pictiúir ag dalta amháin agus leathanach glan ag an dalta eile. Tugann dalta amháin
treoracha soiléire faoin suíomh agus tarraingíonn an dalta eile rudaí ar an leathanach glan. Is é an
cuspóir atá leis, ná an pictiúir céanna a bheith acu ag deireadh na gníomhaíochta, gan radharc a
bheith ag an tarraingteoir ar an bpictiúr bunaidh (féach gníomhaíochtaí comhdhlúthúcháin i
gcomhair eolais bhreise ar chluichí bacainní).

Tarraing cat faoin gcrann is lú.
Tarraing scamall ar an taobh clé den ghrian.
Tarraing gráinneog óg ag siúl taobh thiar dá mháthair.
Tarraing éan idir na crainn.

19

Nach chuig Photopeach: le fáil ag http://photopeach.com/ agus Nasc chuig Photostory: íoslódáil mionsonraí
le fáil ag http://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=11132
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Samplaí ón saol ó lá go lá a úsáid le haghaidh treoracha
Bealach an-mhaith chun feabhas a chur ar chumas na ndaltaí treoracha a thabhairt agus a leanúint is ea
é a dhéanamh i gcúinsí nádúrtha. Mar shampla, má tá beirt daltaí ag tabhairt an rolla chuig an oifig,
d'fhéadfadh daltaí eile treoracha a thabhairt dóibh conas dul ann, srl.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ COMHDHLÚTHÚCHÁIN
Cluichí Bacainne 20
Is bealach éifeachtach agus spraíúil iad cluichí bacainní chun scileanna teanga glacaí agus teanga
labhartha a fhorbairt. Tugann cluichí bacainní ar dhaltaí treoracha agus nósanna imeachta simplí a
thabhairt agus a fháil. Tugann siad deis iontach chun cleachtadh a dhéanamh ar stór focal, sealanna a
ghlacadh, treoracha a thabhairt agus freagairt do threoracha. Is féidir le daltaí oibriú ina dtriúir, lena
mbíonn dalta amháin mar a bheadh 'múinteoir' agus an bhacainn aige nó aici, cosúil le leabhar mór,
píosa cairtchláir, clár bán beag, srl. idir an bheirt daltaí eile. Bíonn an dalta sin freagrach freisin as a
chinntiú go ndéanann daltaí eile sa ghrúpa na tascanna atá tugtha dóibh. Ina ionad sin, is féidir le beirt
daltaí bacainn a chur eatarthu agus oibriú ina mbeirteanna. Tugann na gníomhaíochtaí seo a leanas
deis do dhaltaí cleachtadh a dhéanamh ar an stór focal a bhaineann le suíomh agus treo a chuala siad
agus a úsáideadh sna heispéiris teagaisc agus foghlama a leagtar amach thuas.

1. Tógáil
Tugtar na rudaí céanna don bheirt daltaí, mar shampla, ceithre bhloc a bhfuil dath nó cruth difriúil
orthu. Tugann Dalta A treoracha do Dhalta B maidir leis na bloic a thógáil ionas go mbeadh an chuma
chéanna orthu le patrún dhalta A, mar shampla, ar dtús, cuir an bloc gorm ar an taobh clé, ansin cuir
an bloc buí os a chionn, anois cuir an bloc dearg ar an taobh dheis den bhloc gorm, ar deireadh cuir
an bloc flannbhuí in aice leis an mbloc dearg. Is féidir an bhacainn a bhaint ansin féachaint an bhfuil
an dá thaobh mar a chéile. Seachas rudaí a úsáid, d'fhéadfaí a iarraidh ar dhaltaí nithe a tharraingt,
mar shampla, tarraing liathróid dhonn i lár an leathanaigh; anois tarraing liathróid uaine os a cionn;
ansin tarraing liathróidín beag faoin liathróid dhearg, srl. De bhrí gurb iad na daltaí eile a thugann
na treoracha, seachas an múinteoir, cuireann sé leis na gníomhaíochtaí seo. Má bhíonn deacracht ag
daltaí an teanga cheart a aimsiú, féadfaidh an múinteoir an cluiche bacainne a imirt leis an rang agus
an teanga chuí a mhúnlú leo.

2. Seichimh nó patrúin shimplí (3-T nó 2-T)
Déanann daltaí cur síos dá gcomhdhaltaí ar earraí atá le cur
ar phíosa sreinge i ndiaidh a chéile nó díreach earraí a chur i
líne. D'fhéadfaí úsáid a bhaint as earraí tráchtála nó
neamhthráchtála 3-T nó 2-T, lena n-áirítear cnaipí, bloic thréithe, nó earraí a bhailigh na leanaí. Ach a
gcríochnaítear an seicheamh ardaítear an bhacainn féachaint an bhfuil na seichimh mar a chéile.
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3. Greillí
Beidh clár cluiche A4, ar a mbeidh greille 3 x 3, de dhíth ar gach
dalta. Is féidir iad a dhéanamh ar chárta daite agus lannaithe.
Baineann daltaí úsáid as teanga a bhaineann le suíomh le treoir a
thabhairt dá gcomhdhaltaí a gcuid cruthanna a leagan amach ar
bhealach a mheaitseálfadh leagan amach na gcruthanna ar a ngreille féin. Ba mhaith an beart é an
cluiche seo a mhúnlú le daltaí ar dtús, d'fhonn raon na teanga a d'fhéadfaí a úsáid a léiriú. Is féidir cur
leis an tasc ach láimhseoga difriúla a úsáid, mar shampla, má táthar ag baint úsáide as béir bheaga
phlaisteacha, níor mhór méid agus dath gach béir a shonrú.

Cuir an t-ubhchruth sa tríú bosca sa tsraith íochtarach.
Cuir an t-ubhchruth corcra sa tríú sraith sa bhosca ar dheis.
Anois, cuir an triantán uaine sa bhosca atá i lár na greille.
Cuir béirín uaine meánmhéid...

4. Cur le chéile
Cruthaíonn daltaí pictiúr agus úsáid á baint acu as píosaí de chruthanna 2-T. Ar an gcéad dul síos,
tógann dalta A pictiúr simplí leis na cruthanna, cuir i gcás, seans go ndéanfadh sé/sí fear grinn le dhá
chiorcal dá shúile, dhá thriantán thanaí os cionn na súl dá mhalaí, ciorcal mór dearg dá shrón, agus
cúig thriantán bheaga dá bhéal. Ní mór do dhalta A treoracha soiléire a thabhairt do dhalta B, ansin,
lena n-áirítear cé mhéad cruth de gach cineál atá de dhíth, mar aon lena méid, dath agus suíomh.
Fearacht gach cluiche bacainne, seans nár mhór don mhúinteoir an cluiche a mhúnlú do dhaltaí
áirithe, go háirithe i dtaca le húsáid cheart na teanga. Is féidir leis an múinteoir múnlú a dhéanamh ar
threoracha míchruinne nó éiginnte a thabhairt a léireodh an fáth ar chóir treoracha soiléire beachta a
thabhairt.
5. Ionad
Beidh mapa nó pictiúr simplí de dhíth ar dhaltaí, cuir i gcás pictiúr simplí de pháirc phoiblí. Is féidir
mapaí Google don cheantar áitiúil a úsáid don ghníomhaíocht seo. Beidh roinnt earraí beaga, cuir i
gcás bréagáin a úsáidtear go coitianta do ghníomhaíochtaí matamaitice naíonán de dhíth (béiríní beaga
plaisteacha, feithiclí iompair, ainmhithe feirme, etc.) Tugann dalta A treoracha dá chomhdhalta i
dtaobh bréagáin a leagan ar an gclár, cuir i gcás, cuir an béirín mór gorm ina shuí in airde ar an
sleamhnán sa pháirc, cuir bó in aice leis an gcrann is mó, srl.
Ina ionad sin, má táthar ag baint úsáide as mapa, féadfaidh daltaí treoracha a thabhairt dá
gcomhdhaltaí maidir le gluaiseacht ón áit tosaigh. Mar shampla, féadfaidh na daltaí treoracha a
thabhairt maidir le dul ón scoil chuig áit faoi leith - siopa mar shampla: Cuir an béirín ina sheasamh
ag geata tosaigh na scoile; siúl síos an tsráid anois i dtreo na páirce; stop ag an trasrian síogach;
trasnaigh an bóthar chuig an taobh eile; siúl an treo eile ón bpáirc; cas ar dheis nuair a bhainfidh tú
an chéad sráid eile amach.
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6. Difríochtaí a Aimsiú
Beidh dhá phictiúr nó tacair íomhánna a bhfuil miondifríochtaí eatarthu, de dhíth ar dhaltaí. Ní mór
dóibh cuir síos a dhéanamh a gcuid pictiúr dá chéile d'fhonn na difríochtaí idir na pictiúir a aimsiú,
mar shampla, Tá ceithre thriantán mhóra sa phictiúr agamsa, cad fútsa? Tá cruth amháin agamsa a
bhfuil 6 thaobh aige, cad fútsa? Níl aon chearnóga agamsa; an bhfuil cearnóga agatsa?
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LEIBHÉAL A.2: CRUTHANNA 3-T A SHÓRTÁIL, CUNTAS A THABHAIRT ORTHU, AGUS IAD A
AIMNIÚ: LENA N-ÁIRÍTEAR CIÚB, CIÚBÓIDEACH, SFÉAR AGUS SORCÓIR

NÓTAÍ TEAGAISC
Spraoi gan treoir
Agus daltaí ag foghlaim faoi chruthanna 3-T ar dtús, ba chóir béim a leagan ar an ábhar praiticiúil,
coincréiteach, inláimhsithe. Sula dtosaítear ar obair níos foirmiúla ar chruthanna 3-T, ba chóir a
ndóthain ama a thabhairt do dhaltaí gnáth-earraí iarbhír 3-T a láimhseáil i raon cúinsí éagsúla. San
áireamh ansin tá spraoi le huisce agus gaineamh, ábhar tógála a úsáid agus spraoi le raidhse bréagán,
etc. Cuidíonn sé seo le bonn maith a leagan faoin obair a dhéanfaí ina dhiaidh sin.
Ag tosú le hOibiachtaí 3-D

'Tá cruthanna soladacha le feiceáil go soiléir sa timpeallacht agus déantar staidéar
orthu sin de ghnáth roimh obair a dhéanamh ar chruthanna 2-T ((Deboys & Pitt, 1980,
lch 151).

Oibiachtaí Neamhrialta 3-D

Ba chóir oibiachtaí 3-T a léiriú i bhfoirmeacha agus i suíomhanna neamhrialta (neamhréamhshamhla) ionas nach bhforbróidh daltaí coincheap teoranta díobh. Tugtar roinnt
samplaí thíos.

FÍOR 2: Sorcóir réamhshamhla (a) agus sorcóir
neamh-réamhshamhla (b)

FÍOR 3: Sampla de shorcóir i ‘ngnámhshuíomh’
(a) agus i suíomh neamhghnách (b)

Cruthanna versus Oibiachtaí agus Fíoracha
Is minic a thagraítear do choincheapa ar nós 'triantáin' nó 'cóin' mar 'chruthanna', faoi mar a dhéantar
le samhlacha fisiciúla de thriantáin agus de chóin ('cuir na cruthanna sa bhosca' nó 'gearr amach roinnt
cruthanna'). Má bhaintear úsáid as an bhfocal 'cruth' chun cur síos a dhéanamh ar an rud agus ar
airíonna an ruda san am céanna, d'fhéadfaí mearbhall a chur ar dhaltaí. Cuir i gcás go bhféadfaí a
iarraidh ar dhaltaí as Béarla ‘describe the shape of this shape’. Gan amhras, sa Ghaeilge, d'fhéadfaí a
iarraidh ar dhaltaí 'cur síos a dhéanamh ar an gcuma atá ar an gcruth'. Deacracht eile a d'fhéadfadh a
bheith ann is ea nár mhór do dhaltaí smaoineamh ar 'gach triantán' a bheith mar a chéile ó thaobh
'crutha' de, ach ó thaobh na matamaitice de ní bhíonn an 'cruth' céanna ar gach triantán. Chuige sin,
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moltar do mhúinteoirí leas a bhaint as coinbhinsiún eile, is é sin 'fíoracha' a thabhairt ar earraí 2-t agus
'oibiachtaí' a thabhairt ar earraí 3-T. Dá réir sin, is fíor é ciorcal ach is oibiacht é sféar.21

Ba chóir go gcuideodh an coinbhinsiún sin, 'fíoracha' a thabhairt ar rudaí 2-T agus
'oibiachtaí' a thabhairt ar rudaí 3-T, le daltaí. De réir an choinbhinsiúin
neamhfhoirmiúil sin, is fíor é ciorcal ach is oibiacht é sféar.
Ar mhaithe le leanúnachas, baintear leas as cruthanna 3-T agus cruthanna 2-T sa lámhleabhar seo de
bharr gurb iad sin na téarmaí a úsáidtear sa churaclam; ba chóir do mhúinteoirí, áfach, smaoineamh ar
'oibiacht' agus 'fíor' a úsáid d'fhonn an scéal a shoiléiriú do dhaltaí.

Oibiachtaí Réadúla a Úsáid
I dteannta táirgí tráchtála, is foinse mhaith iad gnáth-rudaí a fhaightear sa seomra ranga agus sa teach
chun cruthanna 3-T a iniúchadh. Ba chóir leas a bhaint as na gnáth-oibiachtaí ar dtús sula dtéitear i
muinín na n-acmhainní tráchtála. Má iarrtar ar dhaltaí samplaí de chiúb, de chiúbóideach, de sféar
agus de shorcóir a thabhairt isteach leo ón mbaile, treiseoidh sé iontu go bhfuil oibiachtaí 3-T thart
timpeall orainn. Feicfidh daltaí samplaí de chruthanna 3-T a thabharfaidh daltaí eile isteach. Is féidir
na hoibiachtaí sin a úsáid i gcomhair gníomhaíochtaí sórtála agus is féidir iad a chur ar bhord
taispeántais 3-T freisin.

Ciúb

Ciúbóideach

Sféar

Sorchóir

Sórtáil
Tá sé ríthábhachtach clár pleanáilte gníomhaíochtaí sórtála a leagan amach go cúramach do dhaltaí.
Cuireann sé comhthéacs an-luachmhar ar fáil chun scileanna teanga, breathnóireachta agus
réasúnaíochta na ndaltaí a fhorbairt. Baineann daltaí a mbíonn deacrachtaí acu leis an matamaitic leas
nach beag as luathghníomhaíochtaí sórtála. I gcroílár na sórtála tá coincheap an 'tacair': is éard is tacar
ann bailiúchán dea-shainithe d'oibiachtaí ar chóir iad a ghrúpáil le chéile de bharr airí atá acu i
gcoitinn.22

21
22

First Steps Space
Pitt, E.
37

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Braitheann luach ceart na luatheispéireas sórtála seo ar an bplé a eascraíonn astu idir
an múinteoir agus an dalta (Deboys & Pitt, 1979).

Sórtáil23
Ba chóir do dhaltaí iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn cruthanna mar a chéile agus mar a
bhíonn siad difriúil óna chéile, agus ansin ba chóir na tuairimí sin a úsáid chun aicmí nó 'tacair' de
chruthanna a chruthú. D'fhéadfadh cuid de na tacair sin a bheith bunaithe ar airíonna geoiméadracha,
cosúil le: gur ciúbanna iad go léir; gur cruthanna iad go léir a bhfuil taobhanna (sleasa) díreacha
acu; gur cruthanna iad go léir a rollann. D'fhéadfaí cur síos níos scaoilte a dhéanamh ar chruthanna
eile, cuir i gcás, tá cuma roicéid orthu seo; tá na cruthanna seo go léir cuartha. De réir mar a thugann
daltaí níos mó airíonna faoi deara, tá sé tábhachtach do mhúinteoirí na hainmneacha cearta a thabhairt
orthu.
1. Cuir bailiúchán d'oibiachtaí 3-T i láthair na ndaltaí, ina measc cannaí stáin, boscaí, liathróidí,
etc. Sular féidir gníomhaíochtaí a mbaineann brí leo a chur ar bun is maith an smaoineamh é
ligean do dhaltaí óga spraoi gan bhac le hoibiachtaí; tabharfaidh sé sin deis dóibh eolas a chur
ar airíonna na n-oibiachtaí agus iad a iniúchadh. Is lú seans, freisin, go mbeidh siad 'ag spraoi'
leo agus obair shórtála á déanamh.

Maidir le gníomhaíocht sórtála ar bith, is iad na daltaí, seachas an múinteoir, a
chinneann conas an tsórtáil a dhéanamh. Tabharfaidh sé sin deis dóibh úinéireacht a
bheith acu ar an ngníomhaíocht agus í a thuiscint. Ach a n-éistíonn an múinteoir leis na
cineálacha airíona a úsáideann siad, is féidir leis/léi a fháil amach cé na hairíonn atá ar
eolas ag na daltaí agus cén chaoi a smaoiníonn siad ar chruthanna.
2. Déanann daltaí scrúdú go cúramach ar ghrúpa oibiachtaí. Féadfaidh siad oibiacht amháin a
roghnú le cur síos a dhéanamh air, agus ceann eile ina dhiaidh sin. Tugann an múinteoirí
leideanna dóibh le ceisteanna:

Cén chaoi a bhfuil siad mar a chéile?
Cén fáth ar chóir dóibh a bheith le chéile?
Cén difríocht atá eatarthu?
Abair é sin i bhfocail eile, a Shéamuis.
Cén fáth nár chóir dóibh a bheith le chéile?
Roghnaigh tú cruth a bhfuil éadain réidhe aige; an féidir leat teacht ar
cheann eile a bhfuil éadain réidhe aige?

23
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3. Déanann daltaí sórtáil de réir airíonna, ina measc:


cruthanna/oibiachtaí a rollann/nach rollann,



cruthanna/oibiachtaí a shleamhnaíonn/nach sleamhnaíonn,



cruthanna/oibiachtaí ar féidir tógáil leo/nach féidir tógáil leo,



cruthanna/oibiachtaí atá soladach/cuasach, srl.

Ar shamplaí eile tá:
Tá éadain réidhe acu seo go léir

Is féidir iad seo go léir a rolladh

Tá triantáin ar chuid de na héadain orthu seo

Sa chás seo tá daltaí ag sórtáil gnáth-oibiachtaí 3-T ina dtacair. Tá sé
seo tábhachtach óir cuidíonn sé leo a thuicint cé go bhfuil feadán
cairtchláir ard agus cúng agus go bhfuil canna stáin dí níos ísle, is
sorcóirí iad an dá cheann acu. Ní mór daltaí a threorú le go dtuigfidh
siad go bhfuil airíonna cruthanna tábhachtach, seachas méid, dath,
treoshuíomh, agus iad á sórtáil.

Tá sé tábhachtach agus daltaí i mbun sórtála go gcuirtear treoir ar dhaltaí
díriú ar na difríochtaí idir cruthanna agus catagóirí de chruthanna, seachas ar
an méad a bhíonn i gcoitinn acu.
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Oibiachtaí/Cruthanna 3-T a Ainmniú
1. Teanga an Mhúinteora
Nuair a dhéanann daltaí cur síos ar thréithe éagsúla na gcruthanna, is minic a úsáidfidh siad teanga
neamhfhoirmiúil na matamaitice. Um an dtaca seo, is féidir leis an múinteoir úsáid na teanga
foirmiúla cuí a léiriú dóibh.

2. Tóraíocht

Tá an ceart ag an mbeirt agaibh - tá éadan lúbtha ag an dá
chruth.
Tá na héadain cuartha.
Tá na héadain seo cuartha agus tá na héadain seo díreach.

Tá go leor samplaí de chruthanna 3-T de dhíth don ghníomhaíocht seo - d'fhéadfadh na cinn a thugann
daltaí isteach a bheith an-úsáideach. Taispeánann daltaí cruth 3-T, bosca (ciúbóideach mar shampla),
agus ansin déanann siad tóraíocht do chruth cosúil leis sa seomra ranga. Beidh a gcuid taithí ar
shórtáil ina hullmhú maith don ghníomhaíocht seo.
3. Ainmnigh an Cruth agus Luaigh a Airíonna
Fiafraíonn an múinteoir ansin an eolas do dhalta ar bith ainm an chrutha, nó an féidir le dalta ar bith
cuimhneamh ar ainm oiriúnach dó. Glacann an múinteoir le gach moladh agus mura dtugtar an t-ainm
tugann an múinteoir féin é. Tá sé tábhachtach agus an cruth á ainmniú go ndéanfadh an múinteoir nó
na daltaí tagairtí go díreach dá airíonna, mar shampla, bíonn éadain, ciumhaiseanna agus coirnéil ag
ciúbóideach. Mura luann na daltaí na hairíonna sin go léir, ba chóir leid a thabhairt dóibh. Bí san
airdeall go bhféadfaí tosú ar chruthanna 2-T a ainmniú má thosaítear ag féachaint ar éadain.

Ciúbóideach an t-ainm a thugtar ar an gcruth seo. An féidir le duine ar bith
agaibh aon rud a insint dom faoin gciúbóideach?
Tá an ceart agat: tá éadain réidhe aige.
Sin é é; tá an t-éadan seo i gcruth triantáin. Céard eile...?
Sin é é; níl aon chuar ann; cad atá ann ina ionad?
Tá ciumhaiseanna aige - ciumhaiseanna díreacha
Cad a thugtar ar na rudaí seo an dóigh libh? Sin é é, is coirnéil iad. Tugaimid
reanna orthu - is ionann rinn agus coirnéal.
Mar sin, bíonn éadain réidhe, ciumhaiseanna díreacha agus reanna ag
ciúbóideach. An bhfuil éadain réidhe, ciumhaiseanna díreacha agus coirnéil
ag an gcruth a d'aimsigh tú.
Taispeáin an méid a fuair tú don ghrúpa eile.

4. Lipéadú.
Is féidir na hoibiachtaí sin a lipéadú anois agus a chur le taispeántas na gcruthanna 3-T.

Is iad na hairíonna a bhaineann le gach cruth 3-T arna leagan amach i gcuraclam
na naíonán:
CIÚBÓIDEACH: 6 éadan, 12 chiumhais, 8 rinn
SFÉAR: 1 éadan.
SORCÓIR: 3 éadan, 2 chiumhais
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CIÚB: 6 éadan chearnógacha chomhionanna, 12 ciumhais chomhionanna, 8 rinn

GNÍOMHAÍOCHTAÍ COMHDHLÚTHÚCHÁIN
Mála Cuimhilte
Déanann daltaí iarracht cruth 3-T i mála a ainmniú trína chuimilt.
1. Tabhair na daltaí le chéile i gciorcal ar an urlár. Taispeáin thart ar chúig chruth 3-T do na daltaí;
leag na cruthanna amach ar an urlár. Bíodh tacar de na hoibiachtaí ceannann céanna agat le cur
isteach i mála cuimilte. D'fhonn aird na ndaltaí a choinneáil d'fhéadfaí roinnt málaí a úsáid.

Tá ceann amháin de na cruthanna seo sa mhála. Inis dom cén ceann acu atá
ann ach an mála a chuimilt.
Inis dom rud amháin a thugann tú faoi d'aire maidir leis an gcruth sa mhála.
An féidir leat cur síos a dhéanamh ar an méid a mhothaíonn tú.
A Áine, an bhféadfá an méíd a dúirt Micheál a insint dom arís.
Cén cruth atá ann an dóigh leat? Cén fáth?

2. Cuir an mála nó na málaí ó dhuine go duine sa chiorcal ionas gur féidir le gach dalta an cruth a
chuimilt. Spreag iad le machnamh a dhéanamh ar an gcruth. Níor chóir do dhaltaí a rá amach cén
cruth atá ann dar leo ionas go mbeadh deis ag gach dalta é a chuimilt.
3. De réir mar a mhothaíonn gach dalta an cruth sa mhala, iarr orthu rud amháin a thugann siad
faoina n'aire faoi a insint duit.
4. Ach a mbeidh deis ag gach dalta an cruth a chuimilt, iarr orthu a rá leat cén cruth atá ann dar leo.
5. Ansin taispeáin an cruth ceilte dóibh.

Tóraíocht Cruthanna
Déanann an rang tóraíocht, ar fud na scoile, do chruthanna 3-T. Más féidir, glactar grianghraf de na
cruthanna atá le haimsiú ag na daltaí; ina ionad sin, féadfaidh na daltaí nótaí a bhreacadh síos nó
sceitseanna a dhéanamh de na cruthanna atá le fáil acu. Ach a bhfillfidh siad ar an rang, ba chóir
cuntas a dhéanamh de na cruthanna 3-T go léir a d'aimsigh an rang le linn na tóraíochta. Is féidir
taispeántas dar teideal 'Cruthanna 3-T sa timpeallacht' a chruthú de na sceisteanna/pictiúir. Cuir i gcás,
sa mhír a bhaineann le sféar d'fhéadfaí na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

is sféir iad mirlíní

is sféar í an ghrian

is sféir iad sliotair

is sféar é an domhan
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Mála Cuimilte Seaicleáide
Is bealach spraoíúil í an ghníomhaíocht seo chun airíonna cruth 3-T a iniúchadh. Bain úsáid roinnt
milseán agus seaicleáide de chruthanna difriúla 3-T, cuir i gcás, toblerone, walnut whip, smarties,
dairy milk, rolos, mars, etc. Cuir ceann díobh isteach sa mhála cuimilte agus iarr ar dhalta cur síos a
dhéanamh ar na hairíonna. Féadfaidh daltaí eile buille faoi thuairim a thabhairt faoi na cruthanna 3-D
bunaithe ar an gcur síos a dhéantar orthu.
Sorcóir

Cón

Sféar

Ciúbóideach

42

LEIBHÉAL A.3 CRUTHANNA 2-T—CEARNÓG, CIORCAL, TRIANTÁN, DRONUILLEOG—A
SHÓRTÁIL, CUR SÍOS A DHÉANAMH ORTHU, AGUS IAD A AINMNIÚ
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Is fiú a thabhairt faoi d'aire maidir le go leor de na hábhair a úsáidtear go coitianta i seomraí ranga
mar chruthanna 2-T, cuir i gcás, bloic thréithe, is cruthanna 3-T iad i ndáiríre de bhrí go mbíonn
taobhanna acu. Tá cruthanna fíor-2-T réidh amach is amach agus d'áiteodh daoine áirithe nach bhfuil
ann de chruthanna fíor-2-T ach éadain ar chruthanna 3-T nó cruthanna tarraingthe. Nuair is féidir
cruth a ghlacadh i do lámh is cruth 3-T atá ann go teicniúil, cruth a bhfuil taobhanna aige siúd is go
mbíonn na taobhanna sin an-tanaí. Ní mór, gan amhras, na hábhair sin a úsáid chun cruthanna 2-T a
theagasc agus a fhoghlaim; d'fhéadfaí, áfach, plé a dhéanamh ar an idirdhealú idir cruthanna le daltaí.

NÓTAÍ TEAGAISC

Is minic nach gcuireann téacsleabhair agus acmhainní oideachais ar fáil ach cruthanna
rialta a fhágann go mbíonn míthuiscint ar dhaltaí, cuir i gcás, an tuiscint nach triantán
'ceart' é triantán nach bhfuil comhshleasach agus nach bhfuil an rinn ar a bharr aige nó
nach dronuilleog 'cheart' í dronuilleog atá fada agus cúng. D'fhonn an mhíthuiscint sin
a chur ina ceart, ba chóir leas a bhaint as cruthanna neamhrialta go minic i dteannta
cruthanna rialta.
Anois go bhfuil daltaí tar éis dul i ngleic le cruthanna 3-T i Leibhéal A.2, is soiléire a fheicfidh siad an
nasc idir cruthanna 3-T agus 2-T - is ionann cruthanna 2-T agus éadain ar chruthanna 3-T. Tosaíonn
an seicheamh teagaisc thíos le gníomhaíochtaí a thabharfaidh ar dhaltaí an nasc sin a dhéanamh agus
déantar iniúchadh ar airíonna cruthanna 2-T ina dhiaidh sin.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Ag bogadh ó 3-T go 2-T
Cruthanna 3-T a dhífhilleadh
Cé nach bhfuil daltaí ach ag tosú ar chruthanna a iniúchadh, cuirfidh sé iontas
orthu cruthanna 3-T óna dtimpeallacht a fheiceáil á ndífhilleadh ina líontáin.
Gríosfar fiosracht na ndaltaí ach a dtuigfidh siad gur féidir cruthanna 3-T a
bhriseadh ina gcruthanna 'réidhe' 2-T.
1. Roghnaigh cruth 3-T, bosca folamh mar shampla, agus inis don rang
go bhfuil tú chun é a dhífhilleadh agus é a leagan amach go réidh.
2. Iarr ar na daltaí buille faoi thuairim a thabhairt faoin gcruth a bheidh ar
an mbosca ach a mbeidh sé réidh.
3. Dífhill an bosca agus cuir an líontán i gcomparáid le buillí faoi thuairim na ndaltaí.
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4. Déan an rud céanna i gcás cruthanna eile.
Léiríonn an ghníomhaíocht tosaigh seo go soiléir an ghaolmhaireacht idir cruthanna 2-T agus
cruthanna 3-T.

Cruthanna 3-T a úsáid chun Cruthanna 2-T a dhéanamh
Mar ghníomhaíocht leantach, is féidir le daltaí raon cruthanna 3-T a úsáid chun

An
Ealaín

Cruth
&
Spás

priontaí a dhéanamh le péint agus páipéar. Tugann sé sin deis do dhaltaí a fheiceáil go soiléir gurb
ionann cruthanna 2-T agus éadain ar chruthanna 3-T. Sula gcuirfear tús leis an ngníomhaíocht seo, ba
chóir raon cruthanna a thaispeáint don rang ionas gur féidir le daltaí an cruth is dóigh leo a bheidh
priontáilte ar an bpáipéar a thuar. Ach a ndéanfar na priontaí, is féidir iad a chur i gcomparáid leis na
buillí faoi thuairim.
Cé na cruthanna 3-T ar ár mbord cruthanna a d'fhéadfaimis a úsáid inniu i
gcomhair priontála san ealaín?
Sin é é, d'fhéadfaimis an sorcóir a úsáid - cén cruth a dhéanfaidh an cruth ar an
bpáipéar?
N'fheadar cén cruth a bheidh ar an éadan cuartha?
Go maith, d'fhéadfaimis ciúb a úsáid freisin. Ba mhian liom go dtabharfadh
sibh buille faoi thuairim faoin gcruth a dhéanfaidh an taobh seo ar pháipéar.
An ndéanfaidh éadain eile an chiúib cruthanna difriúla?
A Phádraig, an bhféadfá an méíd a dúirt Máire a insint dom arís?

Loirg choise sa Ghaineamh 24
Baineann an múinteoir úsáid as bloic de chruthanna difirúla chun lorg a dhéanamh sa ghaineamh.
Déanann na daltaí amach ansin cé na cruthanna a rinne na loirg. Is féidir an dán seo a leanas a léamh
mar chuid den ghníomhaíocht:
Rinne fathach mór na loirg seo
Fad a bhíomar sa bhaile
Nach aisteach iad na priontaí iad,
a rinne a chosa in sa ghaineamh.
Chuir an fathach mór mearbhall orainn
is d’úsáid sé na bloic sin thall
Ach an bhféadfadh sibh a rá anois
cé na cruthanna atá ann .

24

Miriam Leiva, ed., Geometry and Spatial Sense (Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics,
1993), lch 6.
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Éadain a Ainmniú
Faoin am seo beidh cur amach ag daltaí ar roinnt cruthanna 3-T. Ach a ndéanfaidh siad scrúdú ar
éadain chiúbanna agus chiúbóideach, is féidir an dronuilleog agus an chearnóg a chur i láthair na
ndaltaí. Is féidir ciorcail a chur i láthair na ndaltaí ach scrúdú a dhéanamh ar bhun nó ar bharr sorcóra.
Ina dhiaidh sin, is féidir an triantán a chur i láthair na ndaltaí mar éadan ar phirimid. Tá sé
tábhachtach plé a dhéanamh ar airíonna na gcruthanna sin.

An bhfuil a fhios ag éinne cén t-ainm a thabharfaimid ar an éadan seo den chiúb
seo?
An bhfuil sé difriúil leis an dronuilleog? Cén difríocht atá eatarthu?
Cén fáth ar cearnóg ceann acu agus ar dronuilleog an ceann eile?
Déanaimis na héadain a chomhaireamh, déanaimis na coirnéil a
chomhaireamh.
Tá an dá cheann acu mar a chéile; cen difríocht atá eatarthu mar sin?
A Chonchúir, an bhféadfá an méíd a dúirt Lúsaí a insint dom arís?

Cruthanna 2-T a scrúdú

Spraoi gan treoir

Aistear

Cruth
& Spás

Fearacht cruthanna 3-T, ba chóir do leanaí tosú ar iniúchadh a dhéanamh ar
chruthanna 2-T le spraoi. Ba chóir raon ábhar a úsáid chuige seo, mar shampla, cruthanna plaisteacha
daite (bloic thréithe), mar aon le cruthanna cairtchláir agus adhmaid. Ba chóir gach cruth a chur i
láthair i ndathanna agus de mhéideanna difriúla. Is féidir le daltaí na cruthanna sin a úsáid chun
patrúin, pictiúir agus láithreoireachtaí simplí a chruthú. Le linn na ngníomhaíochtaí sin is féidir leis an
múinteoir daltaí a chur i mbun plé faoina bhfuil ar siúl acu. Cuimhnigh ar úsáid a bhaint as samplaí de
chruthanna neamhrialta - seans nach mbeadh teacht chomh héasca céanna orthu sin ina n-earraí
tráchtála agus nár mhór, dá bhrí sin, iad a dhéanamh as cairtchlár.
Inis dom faoin bpatrún atá tú a dhéanamh.
Nach álainn an teach é sin; conas rinne tú é?
Déan cur síos ar na céimeanna do do chomhdhalta.

Sórtáil

Tugann gníomhaíochtaí áirithe sórtála comhthéacs iontach do luathréasúnaíocht na
ndaltaí. Ba chóir go leor deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí chun réasúin a chur i
láthair ó bhéal do dhaltaí eile. Is féidir leis sin tarlú le linn oibre i mbeirteanna, le
linn oibre i ngrúpaí agus le linn plé ranga.
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Agus iad ag sórtáil cruthanna ní mór do dhaltaí díriú ar airíonna gach cruth chun grúpaí nó tacair de
chruthanna a chruthú. Tá sé tábhachtach agus aon ghníomhaíocht sórtála ar bun gurb iad na daltaí a
chinneann cé na hairíonna a mbeidh siad ag sórtáil dóibh. Cinntíonn sé sin go dtuigeann daltaí an
ghníomhaíocht agus go mbíonn úinéireacht acu uirthi. Tugann sé le fios don mhúinteoir freisin cén
tuiscint atá ag an dalta ar airíonna gach crutha.
1. Tabhair roinnt cruthanna cairtchláir agus plaisteacha do na daltaí.
2. Roghnaíodh gach dalta cruth agus luann siad rud nó dhó is dóigh leis/léi atá suimiúil faoin
gcruth sin.
3. Ach a mbíonn dalta ar a c(h)ompord leis sin, iarrtar ar dhalta amháin dhá chruth a roghnú
agus a rá céard atá i gcoitinn eatarthu agus céard atá difriúil eatarthu.
4. Roghnaíonn an grúpa cruth amháin ansin - is é sin an sprioc-chruth. Ní mór don ghrúpa,
anois, na cruthanna go léir a bhfuil airíonna an sprioc-chrutha acu a roghnú, cuir i gcás, tá na
ciumhaiseanna (sleasa) ar fad sa chruth seo díreach mar atá ag an sprioc-chruth.
5. Is féidir airí eile a roghnú ón sprioc-chruth agus sórtáil a dhéanamh arís.

Inis dom faoin gcruth seo. Cén chaoi a bhfuil sé cosúil leis an
gceann seo?
Cén fáth ar chóir dóibh a bheith le chéile?
Cén difríocht atá eatarthu?
Cén fáth nár chóir dóibh a bheith le chéile?
An féidir libh teach ar chruth eile a bhfuil ciumhaiseanna cuartha
aige freisin?

Seo thíos roinnt samplaí d'airíonna cruthanna 2-T a bhféadfadh daltaí sórtáil dóibh.
Cruthanna a bhfuil sleasa cuartha acu

Cruthanna a bhfuil 'coirnéal cearnógach' acu

Cruthanna a bhfuil trí shlios acu
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Sórtáil agus Léaráidí de Struchtúir á n-úsáid
Tá sé tábhachtach go gcuirfeadh daltaí i láthair a gcuid smaointeoireachta matamaiticiúla agus cuntas
a dhéanamh di in a oiread bealaí agus is féidir. Ach a dtaispeántar léaráid sórtála, cuidítear le daltaí
soiléiriú a dhéanamh ar a gcuid smaointeoireachta agus réasúnaíochta agus tugtar dearcadh eile dóibh
ar a gcuid gníomhaíochtaí sórtála. Is bealach í freisin chun cuntas a dhéanamh dá gcuid oibre agus
d'fhéadfadh gur uirlis luachmhar mheasúnachta a bheadh ann.
Léaráid Venn25
1. I gcás daltaí óga, is féidir léaráid shimplí Venn le tacar amháin inti a úsáid. Déanann daltaí sórtáil
do nithe a bhaineann leis an tacar agus nach mbaineann leis. Cuir i gcás, d'fhéadfadh daltaí
cruthanna ar féidir iad a rolladh a chur isteach sa léaráid Venn agus cruthanna nach féidir iad a
rolladh a chur lasmuigh den léaráid Venn .
2. D'fhéadfaí cur leis an ngníomhaíocht sin ach léaráid Venn le dhá thacar ag forluí ar a chéile a
úsáid. Cuir i gcás go bhfuil cruthanna sórtáilte ina dhá dtacar ag daltaí: cruthanna a bhfuil
ciumhaiseanna díreacha acu agus cruthanna a bhfuil ciumhaiseanna cuartha; bheadh cruth ag a
bhfuil an dá airí sa tacar sa lár - cruthanna a bhfuil sleasa cuartha agus díreacha araon acu.

Cruthanna a bhfuil sleasa cuartha acu

Léaráid Venn
Deiseanna ICT
Bloic Loighce Shórtála

A & B araon
Cruthanna a bhfuil sleasa
díreacha acu

25

Nasc chuig Bloic Loighice Shórtála le fáil ag http://nrich.maths.org/content/id/7192/JulySh.swf
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Léaráid Carroll26
Baintear úsáid as léaráid Carroll chun nithe a ghrúpáil le chéile
ar bhealach Tá/Níl agus ainmnítear as an údar Lewis Carroll í.
Cuirtear uimhreacha nó oibiachtaí i gcatagóirí bunaithe ar airí a
bheith acu nó gan a bheith acu.
Cruthanna nach bhfuil 3 shlios acu

Cruthanna a bhfuil 3 shlios acu

Deiseanna ICT
Dronuilleoga a Shórtáil i
Léaráid Carroll

Léaráid Chrainn
Is leagan eile de léaráid shimplí shórtála í léaráid chrainn a úsáidtear le daltaí óga. Fearacht léaráid
Venn agus léaráid Carroll, ní mór do dhaltaí a dhéanamh amach cé acu a bhaineann airí faoi leith le
cruth faoi leith nó nach mbaineann.
Tá
an bhfuil
sleasa cuartha aige
Níl

Cruthanna Ollmhóra a Shórtáil 27
Bain úsáid as téip chumhdaigh (masking tape) chun cruthanna
ollmhóra 2-T a dhéanamh ar urlár an tseomra ranga. Iarr ar na
daltaí a oiread oibiachtaí agus is féidir leo a aimsiú sa seomra
ranga ar féidir iad a leagan anuas ar an gcruth i ngach catagóir.

Tóraíocht Cruthanna
Déanann daltaí tóraíocht sa seomra ranga do chruthanna 2-T faoi leith. D'fhéadfaí iad a aimsiú mar
éadain ar chruthanna 3-T nó mar chruthanna 2-T. Treoraíonn an múinteoir plé faoi na difríochtaí agus
na cosúlachtaí idir na cruthanna a aimsítear.

26

Nasc chuig Dronuilleoga a Shórtáil i Léaráid Carroll le fáil ag
http://www.coppschool.lancsngfl.ac.uk/Classwork/Classwork/flashaids/carroll_diagram.swf
27
http://pinterest.com/pin/164240717632333678/
48

Cur síos ar Airíonna
Déanann daltaí scrúdú agus cur síos ar chruthanna cairtchláir, agus cruthanna (cearnóg, dronuilleog,
triantán, heicseagán, ciorcal, etc) á dtabhairt faoi deara acu. Cuireann an múinteoir cruth áit nach
féidir leis na daltaí é a fheiceáil agus cuireann na daltaí ceist 'Tá/Níl', ina nduine is ina nduine sa
chiorcal. Sa chás gurb é 'Tá' an freagra atá ar cheist an dalta, bíonn deis aige/aici ceist eile a chur; sa
chás gurb é 'Níl' an freagra atá ar cheist an dalta, bíonn deis ag an gcéad dalta eile ceist a chur. Cuir i
gcás, an bhfuil aon sleasa cuartha ag an gcruth; an bhfuil aon rinn ag an gcruth; an bhfuil ceithre
shleas ar chomhfhad ag an gcruth? Leantar ar aghaidh nó gur féidir le dalta a dhéanamh amach cén
cruth atá ann.
Filteán na gCruthanna Rúnda28
Beidh tacar dúbailte de chruthanna 2-T de dhíth.
1. Gearr amach tacar amháin agus gliúáil gach cruth ar phíosa de chártha fillte A4 chun filteáin
de chruthanna rúnda a chruthú.
2. Roghnaigh dalta amháin mar cheannaire - roghnaíonn an dalta sin cruth fillteán crutha amháin
agus leagann sé/sí amach an tacar iomlán eile de chruthanna amach ar an mbord os comhair
an ghrúpa.
3. Glacann an grúpa sealanna ag cur ceisteanna 'Tá/Níl' chun a dhéanamh amach cén cruth rúnda
atá san fhillteán. De réir mar a chuireann siad cruthanna as an áireamh, ba chóir na cruthanna
sin a bhaint as an ngrúpa chun líon na gcruthanna féideartha a laghdú. Ní cheadaítear do
dhaltaí a fhiafraí 'an é an ceann seo é?'; ní mór dóibh ceisteanna a chur faoi airíonna agus faoi
thréithe an chrutha29.

28

Van de Walle (2007)
Roinnt Cruthanna Inphriontáilte http://wps.ablongman.com/ab_vandewalle_math_6/0,12312,3547876,00.html
29
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Biongó Cruthanna 2-T
A bhfuil cruth uaine agat a bhfuil trí shlios
aige?
An bhfuil cruth agat a bhfuil ceithre shlios aige
agus na ceithre cinn acu ar an bhfad céanna.
An bhfuil cruth agat a bhfuil ciumhaiseanna
cuartha aige ach nach ciorcal atá ann?

Deiseanna ICT
Roinnt Cruthanna
Inphriontáilte

Is féidir biongó a imirt a) leis an rang ina iomláine lena nglaonn an múinteoir amach airíonna agus cur
síos ar chruthanna nó b) i ngrúpaí beaga lena leagtar amach cártaí le hairíonna agus cur síos orthu
bunoscionn ar an mbord. Maidir le rogha b), glacann na daltaí sealanna chun cárta a roghnú. Is ag an
dalta a roghnaíonn an cárta amháin atá an cead cruth den saghas céanna a chlúdach ar a b(h)ileog
bhiongó. An chéad dalta a líonann líne, glaonn sé/sí 'biongó' amach.

Tarraingtí ó Chuimhne
Feiceann daltaí cruth ar feadh cúpla soicind agus déanann siad iarracht ansin é a tharraingt ó
chuimhne. Ba chúnamh é go leor cruthanna a ullmhú agus a bheith ar fáil le taispeáint ar an gclár bán
idirghníomhach. Ina ionad sin, d'fhéadfaí úsáid a bhaint as bosca bloc tréithe. Taispeánann na daltaí a
gcuid líníochtaí dá chéile ansin agus pléann siad tréithe an chrutha sna líníochtaí. Is féidir an cruth
bunaidh a thaispeáint arís chun comparáid a dhéanamh leis.

Déan cur síos ar an gcruth a tharraing tú. Cé mhéad slios atá aige?
Céard eile is féidir a rá faoi na sleasa?
Cad a thugtar ar an gcruth seo? Cén fáth ar tharraing tú dronuilleog?
Cuir do chruth féin i gcomparáid leis an duine atá ina shuí in aice leat. An bhfuil an
chuma chéanna orthu?
Ar tharraing aon duine líon difriúil sleasa?
Féachaimis ar an gcruth arís - an ionann é agus do cheann féin? Cén difríocht atá
eatarthu?
A Cháit, féidir leat an méid a dúirt Máire a rá arís i d'fhocail féin?
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Cruth agus Spás a Shamhlú30
Tá sé tábhachtach go bhforbródh daltaí cumas chun cruth agus spás a shamhlú ina n-intinn. Tacóidh
gníomhaíochtaí dá leithéid seo a leanas leis an gcumas sin.

Samhlaigí triantán mór dearg péinteáilte ar an urlár. Cé mhéad rinn atá aige? Cé
mhéad slios atá aige?
Samhlaigí cearnóg bheag atá ar foluain sa spéir, cé mhéad slios atá aici? An bhfuil
coirnéil aige?
Samhlaigí go bhfuil canna pónairí in bhur lámha agaibh agus go bhfuil sibh á chasadh
timpeall agus timpeall. Cé mhéad ciorcal is féidir libh a fheiceáil?
Dún bhur súile. Éistigí anois agus mé ag déanamh cur síos ar chruth... Anois, osclaígí
bhur súile. Pioc amach an cruth a raibh mé ag déanamh cur síos air. Anois, déanaigí
cur síos ar an gcruth le gur féidir le duine eile é a aimsiú.
Féachaigí ar an tacar seo d'oibiachtaí nó de chruthanna. Dúnaigí bhur súile fad is a
roghnóidh mé ceann acu le cur i bhfolach. Osclaígí bhur súile. Insígí dom cén ceann
acu a chuir mé i bhfolach.

Cruthanna Sreinge
Taispeáin píosa fada sreinge don rang agus iarr orthu cur síos a dhéanamh air agus é ina luí ina
charnán ar an urlár - cíor thuathail, fite fuaite, caite le chéile, etc.
1. Tarraing píosa den tsreang teann agus fiafraigh de na daltaí cad a tharla don tsreang (tá líne
dhíreach déanta ag an tsreang).
2. Beireann gach dalta greim ar chuid den tsreang agus seasann siad siar i gciorcal.
3. Tabhair ar gach dalta cur síos a dhéanamh ar an gcruth ina c(h)uid focal féin.
4. Agus úsáid á baint as píosaí níos giorra sreinge, faigheann daltaí amach cé na cruthanna is
féidir leo a dhéanamh.
Cén chuma a bhí ar an tsreang nuair a bhí greim theann
againn uirthi?
Cén chuma a bhí uirthi agus í caite ar an urlár?
Cén bealach eile a bhféadfaimís an tsreang a choinneáil?
Conas a bhféadfaimis an cruth a athrú?

5. Oibríonn na daltaí ina ngrúpaí beaga féachaint cé mhéad cruth difriúil is féidir leo a
dhéanamh.
6. Déanann na daltaí cuntas den obair a rinne siad ar roinnt bealaí. D'fhéadfaidís, mar shampla:


píosaí níos giorra sreinge a ghreamú de pháipéar chun cuntas a dhéanamh de na
cruthanna a rinne an grúpa.

30



úsáid a bhaint as geochláir



grianghraif a ghlacadh



pictiúr a tharraingt



úsáid a bhaint as logaí foghlama

An Straitéis Náisiúnta Uimhris: Gníomhaíochtaí Crutha agus Spáis 1999
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úsáid a bhaint as téip chumhdaigh ar pháipéar, etc.
Cén cruth a d'fhéadfaimis a dhéanamh le 3 dhalta?
Cén cruth eile a d'fhéadfaimis a dhéanamh?
Cé mhéad dalta a bheadh ag teastáil chuige?
An gcaitheann na sleasa go léir a bheith ar chomhfhad?
A Shéamais, an féidir leat an méid a dúirt Máire a rá arís i d'fhocail
féin?

Cruthanna le Cipíní Líreacáin
Féadfaidh daltaí oibriú ina mbeirteanna don ghníomhaíocht seo.
Tabhair 10 gcipín líreacáin dóibh agus iarr orthu a oiread
cruthanna 2-D agus is féidir a chruthú. D'fhéadfaí 12, 15, 20 nó
líon ar bith cipíní do dhaltaí chun cur leis an ngníomhaíocht seo.
Sula dtabharfaí cipíní breise dóibh, d'iarrfaí ar dhaltaí a dhéanamh
amach cé mhéad cruth sa bhreis a bheidís in ann a dhéanamh leis
na cipíní breise.

Cé mhéad cruth a rinne tú, a Shéamuis? Cad iad féin?
An raibh aon chipíní fágtha agat gan úsáid? Cén fáth?
An bhféadfá é a dhéanamh ar bhealach eile agus gan aon chipín a
bheith fágtha gan úsáid?
An ndearna aon duine eile líon difriúil cruthanna?
Cen fáth a raibh níos mó/níos lú cruthanna ná Séamus agat?
Cén fáth a raibh níos mó cruthanna agat le triantáin ná mar a bhí ag
Pádraig le dronuilleoga?
An féidir leat é sin a mhíniú dom i d'fhocail fein, a Shorcha?
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Geo-chláir31
Tá geo-chláir úsáideach chun cruthanna 2-T a chruthú.
1. Is féidir leis an múinteoir leas a bhaint as amharcléiritheoir (visualiser), as táibléad nó
as aon fhearas teilgin ar dtús chun cruthanna a theilgean ar an ngeo-chláir ionas gur féidir le daltaí
iad a chóipeáil. Tosaigh le cruthanna simplí arna ndéanamh as banda amháin sula mbogtar ar
aghaidh chuig cruthanna arna ndéanamh as níos mó ná banda amháin.
2. Ach a mbeidh siad ar a gcompord leis seo, is féidir cártaí crutha 2-T a scaipeadh ar na daltaí
ionas gur féidir leo na cruthanna a chóipeáil ó na cártaí.
3. I ndeireadh na dála, ní dhéanann an múinteoir ach airíonna gach crutha a rá amach ionas gur féidir
leis na daltaí iad a dhéanamh.
Déan cruth ag a bhfuil ceithre chiumhais dhíreacha agus ceithre choirnéal.
Cén cruth a rinne tú, a Aoife?
Cén fáth ar thug tú dronuilleog air?
An ndearna aon duine eile cruth difriúil?
Cén fáth ar thug tú Seán cearnóg air? Cén difríocht atá idir é sin agus cruth
Aoife?
An féidir cruthanna a dhéanamh arís acu iad a dhéanamh níos lú an uair seo?
Cén fáth ar cruth 2-T atá ann seachas cruth 3-T?
An féidir leat é sin a mhíniú don rang i d'fhocail fein, a Shorcha?

Deiseanna ICT
Geo-chláir Ar Líne
Geo-chláir Ar Líne

GNÍOMHAÍOCHTAÍ COMHDHLÚTHÚCHÁIN
Cén Cruth, Cén Dath?32
An féidir libh teacht ar an gcruth ceart sa dath ceart chun na boscaí seo a líonadh isteach?

Deiseanna ICT
Cluiche Cruthanna Ar
Líne

31

Is féidir teacht ar gheo-chláir ar líne ar http://mste.illinois.edu/users/pavel/java/geoboard/ agus ar
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_172_g_2_t_3.html
32
Cluiche cruthanna ar líne: le fáil ar http://nrich.maths.org/2185
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Scrúdú Triantáin33
Déanann na daltaí triantáin as foireann tógála ranga. Beidh stiallta d'fhaid dhifriúla de dhíth. Is iad sin:


stiallacha buí le 3 pholl



stiallacha dubha le 4 pholl,



stiallacha dearga le 5 pholl, agus



stiallacha uaine le 6 pholl.

Tá go leor stiallacha de gach dath ann.
Ar cheisteanna úsáideach bheadh: Cé mhéad triantán difriúil is féidir a dhéanamh leis na faid seo? An
féidir leat teacht ar thrí stiall nach féidir triantán a dhéanamh díobh má chuirtear le chéile iad?
Sórtáil Rúnda34
An té a bhíonn 'air' roghnaíonn sé/sí airí (an múinteoir nó dalta). Glacann daltaí sealanna ag roghnú
crutha agus ag fiafraí 'an mbaineann an t-airí sin leis an gcruth seo?' Má tá an t-airí roghnaithe ag an
gcruth, cuir i gcás, mura bhfuil ciumhais chuartha aige, cuirtear ar ais isteach sa tacar é agus deir an té
atá 'air' 'Sea, baineann an t-airí roghnaithe leis an gcruth seo'. Leantar ar aghaidh ar an gcaoi sin nó go
gceapann dalta duir féidir leis/léi an cruth a aithint.
Cén Cruth?35
Tá na cártaí crutha atá le fáil ar an suíomh idirlín sin de dhíth.

Deiseanna ICT

Leagtar na cártaí amach ar an mbord ionas gur féidir na
cruthanan go léir a fheiceáil. Féachann an múinteoir nó dalta ar
na cártaí agus roghnaíonn sé/sí

Cluiche Idirghníomhach
'Cén Cruth'

ceann acu faoi rún. Ní mór do na
daltaí eile ceisteanna a chur d'fhonn
an cárta roghnaithe a aithint.
Míreanna Mearaí Cruthanna 2-T36

Deiseanna ICT
Míreanna Mearaí
Cruthanna 2-T
Is féidir píosaí míreanna mearaí a fháil ag an nasc trasna agus
iad a phriontáil.
Cad é an Dara Cruth Déag?
33

http://nrich.maths.org/93
Pitt, E. Ready, Set, Go - Maths
35
Nasc chuig Cluiche Idirghníomhach 'Cén Cruth' le fáil ar http://nrich.maths.org/9925
36
Nasc chuig Míreanna Mearaí Cruthanna 2-T le fáil ar http://nrich.maths.org/6886
34
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Tá sé ríthábhachtach go mbeadh taithí ag daltaí ar phatrúin a chóipeáil agus a leathnú sula dtabharfaí
faoin ngníomhaíocht seo. Ar an gcaoi chéanna, ní mór go mbeadh ar a gcumas comhaireamh go 12;
mura féidir, athraigh na huimhreacha. Déanann daltaí cuir síos ar gach ceann de na cruthanna thíos
agus ainmníonn siad iad agus iad ag baint úsáide as na hairíonna atá ar eolas acu do gach ceann díobh.
D'fhonn cur leis an ngníomhaíocht seo, d'fhéadfadh daltaí teacht aníos le fadhb cosúil leis dá
gcomhdhaltaí.
Bhí Cáit ag spraoi le roinnt cruthanna 2-T. Thosaigh sí ag déanamh patrúin leo
agus leag sí na chéad trí chruth amach mar aon leis an séú ceann.
Cad é an dara cruth déag sa phatrún?
Labhair le do chomhdhalta agus déan iarracht a dhéanamh amach cén cruth a
bheadh ann agus cé na hábhair a d'fhéadfadh sibh a úsáid chun cuidiú libh.
An dóigh libh go bhféadfadh sé gur triantán a bheadh sa dara cruth déag? Cén
fáth?
Cén bealach a ndearna tú é sin amach?
Abair é sin i bhfocail eile, a Shéamuis.
An ndearna aon bheirt agaibh é ar bhealach eile?
Déan cuntas den phatrún go pictiúrtha anois.

1

2

3

4

5

6

7

…

12

Cuideoidh Leibhéal B.8 de 'Maths Trails' chun an fhoghlaim a threisiú sa leibhéal seo.
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LEIBHÉAL A.4: CRUTHANNA 2-T A CHUR LE CHÉILE AGUS A FHOROINNT CHUN
CRUTHANNA NÍOS MÓ NÓ NÍOS LÚ A DHÉANAMH
NÓTAÍ TEAGAISC
Ní mór go leor deiseanna a thabhairt do dhaltaí chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a nasctar
cruthanna 2-T agus 3-T le chéile chun cruthanna níos mó a dhéanamh agus ar an gcaoi ar féidir
cruthanna móra a bhaint ó chéile ina gcruthanna beaga (fo-roinnt). Ach a mbeidh taithí ag daltaí ar
raon leathan ábhar agus acmhainní, is fearr an fhoghlaim a dhéanfaidh siad. D'fhéadfadh na
hacmhainní seo a bheith úsáideach agus cruthanna 2-T agus 3-T á gcumasc agus á scaoileadh:


tangraim



bloic phatrúin



geo-chláir



páipéar le filleadh



páipéar poncanna



ábhar tógála (mar shampla, cipíní agus marshmallows)



ábhar tráchtála cosúil le Polydron

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Cruthanna 2-T
37

Tangraim

Deiseanna ICT
Pictiúir Thangraim
Inphriontáilte
Pusail Trangraim Shamhalta

Is éard atá i dtangram puzal ón tSín ina mbíonn seacht gcruth réidhe ar a dtugtar tain, a chuirtear le
chéile chun cruthanna a dhéanamh. Is é cuspóir an phuzail cruth faoi leith a dhéanamh (a thaispeántar
mar imlíne nó mar sioluait) leis na seacht bpíosa. Ar dtús, bainfidh daltaí óga taitneamh as a bheith ag
spraoi gan treoir leis na tain, agus iad ag déanamh a bpictiúr agus a gcruthanna féin. Is feidir an puzal
tangraim a dhéanamh ar líne freisin.38

37

Nasc chuig Pictiúir Thangraim Inphriontáilte le fáil ar
http://www.makinglearningfun.com/themepages/MathTangrams.htm
38
Nasc Pusal Trangraim Samhalta: le fáil ar
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_268_g_1_t_3.html?open=activities&from=category_g_1_t_3.html
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Seans gurbh fhearr dá mbeadh roinnt geo-chlár ag beirt nó triúr daltaí ag stáisiún
amháin seachas ceann amháin a bheith ag líon níos mó daltaí. Thabharfadh sé sin
deis raon cruthanna a dhéanamh agus a chur i gcomparáid lena chéile i measc an
ghrúpa.
Geo-chláir:39 Cruthanna 2-T a Chumadh

Deiseanna ICT
Geo-chláir Ar Líne
Geo-chláir Ar Líne

Déan cruth ag a bhfuil trí shlios; cad a thugtar air?
Anois, déan cruthanna difriúla ag a bhfuil trí shlios. An triantán fós é? Cén
fáth?
Déan cruth ag a bhfuil ceithre shlios. An cearnóg nó dronuilleog atá ann?
Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?
An Cháit, an bhféadfá an míniú sin a thabhairt arís i d'fhocail féin?
Cén chaoi a bhféadfaí cearnóg/dronuilleog a dhéanamh de?
Déanaigí teach. Cé na cruthanna a d'úsáid sibh?

Geo-chláir: Cruthanna 2-T a chur le chéile agus a fho-roinnt

Déanaigí triantán mór. Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh gur triantán atá ann?
Déanaigí iarracht an triantán mór a athrú go dhá thriantán bheaga.
Cén chaoi a ndearna sibh é? Taispeánaimis é sin don rang leis an
amharcléiritheoir.
An ndearna aon duine ar bhealach eile é?
An féidir libh cearnóg bheag a dhéanamh?
An féidir libh cruth a chur leis chun dronuilleog a chruthú?
Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh gur dronuilleog atá ann?

Páipéar a Fhilleadh
1. Faigh píosa mór de pháipéar cearnógach agus fill ina leath é.
2. Tabhair ar dhaltaí a dhéanamh amach cé na cruthanna a chruthóidh an filleadh sin.
Cén cruth atá ar an bpáipéar? Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh?
Táim chun é a fhilleadh ina leath; cad a bheidh le feiceáil nuair a osclóidh mé
amach é?
Cén fáth a gceapann sibh é sin?
An bhfuil an dá chruth ar an méid chéanna/ar chomh-mhéad? Cén chaoi a bhfuil
a fhios agaibh?

39

Nasc chuig Geo-chláir Ar Líne: le fáil ar http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_172_g_2_t_3.html and
http://mste.illinois.edu/users/pavel/java/geoboard/
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3. Tabhair cearnóg de pháipéar do na daltaí. Taispeáin dóibh na léaráidí seo a leanas, ceann ar
cheann (is féidir iad a tharraingt ar an gclár nó a chur ar taispeáint ar an gclár bán
idirghníomhach).
4. Cruthaíonn na daltaí na cruthanna sin tríd an bpáipéar a fhilleadh. Seans gur mhaith an
smaoineamh é an dara píosa páipéir a thabhairt do dhaltaí sula dtabharfaidh siad faoi uimhir a
trí nó a ceathair a fhilleadh.
5. Is féidir le daltaí na cruthanna a dhathú nuair a bheidh siad críochnaithe leo nó is féidir leo
cuntas pictiúrtha a dhéanamh díobh.

1

2

3

4

6. Muscail freagraí i measc na ndaltaí:

Cén chaoi ar fhill tú an páipéar chun an cruth sin a dhéanamh?
Cérbh é an cruth ba dheacra a dhéanamh? Cén fáth?
Abair nach cearnóg a bhí agat ar dtús, arbh fhéidir an cruth sin a dhéanamh?
Cé na cruthanna beaga a rinne tú den chearnóg de pháipéar?
Tarraingígí na cruthanna sin anois.

Cruthanna 2-D le Marshmallow
Is féidir cruthanna 2-T a dhéanamh le geocáin (nó le cipíní fiacail, lasáin, etc.)
agus marshmallow (nó aon mhilseán glothaigh). Baineann daltaí taitneamh as
an ngníomhaíocht ar chúiseanna go leor; ba chóir don cheacht, díriú, áfach ar
an bplé le daltaí, cuir i gcás: roimhe - i rith céim na pleanála; lena linn - i rith
chéim an déanta; agus ina dhiaidh - i rith chéim an mhachnaimh.

Cén cruth a dhéanfaidh tú?
Cé mhéad marshmallow a bheidh uait? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?
Cé mhéad cipín a bheidh uait? Cén fáth?
Abair gur mhian leat cearnóg a dhéanamh de do thriantán, an mbeadh a
thuilleadh marshmallow uait? Cén fáth?
An féidir libh an triantán a dhéanamh níos mó? Cén chaoi a ndearna sibh
é?
Déan triantán beag, meánach agus mór. Déan cuntas sa tábla den líon
cipíní agus marshmallow a bheidh ag teastáil.
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Heicseagán a dhéanamh40
1. Tabhair na ceithre chruth bheaga do na daltaí.
2. Tabhair ar na daltaí iad a nascadh le chéile chun cruthanna mór a
dhéanamh.
3. Iarr ar na daltaí labhairt ar na cruthanna a rinne siad.
4. Taispeáin leagan mór den heicseagán (sa phictiúr) agus cuir an cheist:
An féidir libh ceithre chruth bheaga a úsáid chun an cruth mór seo a dhéanamh?
5. Oibríonn na daltaí ina mbeirteanna chuige seo.
6. Pléann na daltaí an próiseas a d'úsáid siad agus roinneann siad a réitigh.
Cruthanna 3-T

D'fhéadfadh sé a bheith níos deacra cruthanna 3-T a chur le chéile agus a fhoroinnt.
Ag tógáil agus ag chur le chéile
Ba chóir go leor deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí óga dul i mbun turgnaimh, spraoi agus tógála. Seans
go mbeadh ábhar tógála cosúil le bloic, Lego, geocáin, boscaí folmha, etc. úsáideach chuige seo.
Cruthanna 3-T a chur le chéile
Is féidir oibiachtaí tráchtála agus neamhthráchtála a ghreamú dá chéile le blu tac nó le téip
chumhdaigh chun cruthanna níos mó a chruthú.
Cruthanna 3-D le Marshmallow
Bíonn marshmallow úsáideach chun cruthanna 3-T a thógáil mar aon le cruthanna 2-T. Is
féidir iad a úsáid le lasáin, geocáin nó cipíní fiacail.
Oibiachtaí 3-T a Dhéanamh
1. Tógann daltaí oibiachtaí 3-T as ábhar cosúil le Polydron™.
2. Taispeánann daltaí a struchtúir agus míníonn siad cé na cruthanna 2-T a d'úsáid siad agus cén teagar a chuir siad orthu chun an oibiacht a chruthú.
3. Ach a ndéanann daltaí cruthanna 3-T, is féidir cur leis an ngníomhaíocht ionas go mbeidh ar
dhaltaí an dá cheann a chur le chéile in aon chruth nua amháin.
Cén cruth 2-T a bhí uaibh chun an oibiacht a dhéanamh?
Cén chaoi ar chuir sibh le chéile iad chun an oibiacht a dhéanamh.
Chomhair tú cúig chearnóg ar do bhosca ach ní fheicimse ach ceithre cinn
acu.
A Áine, an bhféadfá an míniú sin a thabhairt arís i d'fhocail féin?

40

Fuarthas an ceacht seo ar www.nzmaths.co.nz
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LEIBHÉAL A.5: ÁBHAIR STRUCHTÚRTHA OIRIÚNACHA 3-T AGUS 2-T A ÚSÁID
CHUN PICTIÚIR A CHRUTHÚ

NÓTAÍ TEAGAISC
Tugann na gníomhaíochtaí go léir a leagtar amach sa leibhéal seo cuspóirí Crutha agus Spáis agus
cuspóirí Churaclam Ealaíne na Bunscoile le chéile. Déantar moltaí do gach snáithe: Tarraingt,
Péinteáil agus Dathaigh, Priontáil, Cré, Tógáil, agus Fabraic agus Ruainne. Tá ról ríthábhachtach ag
an snáithaonad Féachaint agus Freagairt i rith na ngníomhaíochtaí seo de bhrí go ndoimhníonn an plé,
tuiscint mhatamaiticiúil agus ealaíne na ndaltaí.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Líníocht

An
Ealaín

D'fhéadfadh sé a bheith an-deacair ar dhaltaí óga cruthanna 2-T a tharraingt.

Cruth
&
Spás

Seachas iad a tharraingt de láimh, d'fhéadfadh daltaí rianú timpeall ar chruthana 3-T chun cruthanna
2-T a dhéanamh ar pháipéar. Leagfaidh an ghníomhaíocht seo béim ar an ngaol idir cruthanna 3-T
agus 2-T, is é sin gurb ionann cruthanna 2-T agus éadain ar chruthanna 3-T. Ba chóir go n-eascródh
plé saibhir matamaiticiúil as an ngníomhaíocht seo.
Cén cruth 3-T a d'úsáid tú don rianú?
Cén cruth a rinne sé ar an bpáipéar?
An féidir níos mó ná aon chruth amháin 2-T a dhéanamh nó an ndéanfaidh
éadain eile cruth difriúil?

Is féidir le daltaí patrúin nó pictiúir fhíoracha a chruthú as na cruthanna sin. Is féidir na cruthanna sin
a dhathú nó a phéinteáil.
Péint agus Dath
Saothar ealaíne gheoiméadrach
Tá clú agus cáil ar Sheán Scully, ealaíontóir Éireannach a phéinteálann
ealaín theibí de stríocaí agus de chiúbanna. Rachadh sé chun sochair do
na daltaí féachaint ar íomhánna dá shaothar nó de shaothar ealaíontóra ar
bith a mbaineann gné mhór gheoiméadrach lena s(h)aothar. Is féidir leis
an bplé díriú ar chruthanna agus ar dhathanna; ar an mbrí; agus ar an stíl.
Ba chóir dó sin daltaí a chur i mbun plé agus iad a spreagadh chun saothar
ealaíne teibí a dhéanamh iad féin.
Seán Scully Fíor sa Dath Liath 200441
41

http://emuseum.pointblank.ie/online_catalogue/work-detail.php?objectid=2196
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D'fhéadfadh an liosta seo a leanas de shuíomhanna idirlín de dhánlanna na hÉireann a bheith
úsaideach agus saothar ealaíne á lorg chun plé a dhéanamh nó chun cuairt a thabhairt ar dhánlann. Tá
bailiúchán ar líne nó turas fíorúil ag gach suíomh idirlín.


Dánlann Hugh Lane http://www.hughlane.ie/online-collection/about-online-catalogue



Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
http://www.nationalgallery.ie/en/Collection/Search%20online%20collection.aspx



Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA) http://www.imma.ie/en/subnav_115.htm



Gailearaí Douglas Hyde http://www.douglashydegallery.com/home

I dteannta ealaín Éireannach, is iontach an spreagadh iad saothair ealaíne ealaíontóirí idirnáisiúnta do
dhaltaí agus iad ag péinteáil a gcruthanna féin.

Piet Mondrian, Comhdhéanamh C (No.III)
Le Dearg, Buí agus Gorm 1935

Wasilly Kandinsky
Cearnóga le Ciorcail Chomhlárnacha, 1913
Priontáil

Cruthanna 3-T a úsáid chun Cruthanna 2-T a dhéanamh
Is féidir le daltaí raon cruthanna 3-T a úsáid chun priontaí a dhéanamh le péint agus páipéar. Tugann
sé sin deis do dhaltaí a fheiceáil go soiléir gurb ionann cruthanna 2-T agus éadain ar chruthanna 3-T.
1. Taispeain raon cruthanna don rang agus fiafraigh de na daltaí cén cruth is dóigh leo a bheidh
priontáilte ar an bpáipéar.
2. Nuair a bheidh an phríontáil déanta, cuir na priontaí i gcomparáid le tuar na ndlataí.

Cé na cruthanna 3-T ar ár mbord cruthanna a d'fhéadfaimis a úsáid inniu i
gcomhair priontála san ealaín?
Sin é é, d'fhéadfaimis an sorcóir a úsáid - cén cruth a dhéanfaidh an téadan ar an bpáipéar?
N'fheadar cén cruth a dhéanfaidh an t-éadan cuartha?
Go maith, d'fhéadfaimis ciúb a úsáid freisin.
Ba mhian liom go dtabharfadh sibh buille faoi thuairim faoin gcruth a
dhéanfaidh an t-éadan seo ar pháipéar.
An ndéanfaidh éadain eile an chiúib cruthanna difriúla?
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Priontáil le Glasraí
1. Pléigh cruth agus uigeacht na nglasraí difriúla.
2. Spreag daltaí chun buille faoi thuairim a thabhairt faoin gcruth a dhéanfar
nuair a ghearrfar an glasra. Cén cruth a chruthófar má ghearraimid an
cairéad ó bhun go barr? Cén cruth a chruthófar má ghearraimid an cairéad
trasna?
3. Gearr na glasraí ionas gur féidir leis na daltaí patrúin agus pictiúir a dhéanamh ach na glasraí a
chlúdadh le péint.

Cré
Inphriontaí Márla
Brúnn daltaí cruthanna 3-T isteach i márla nó i gcré chun inphriontaí dá n-éadain 2-d a
dhéanamh.

Inphriontaí Márla
Is féidir liathróidí beaga márla nó cré a úsáid chun cruthanna 2-T a chruthú le cipíní,
soipíní nó cipíní líreacáin.

Ce mhéad liathróid chré a bheidh de dhíth chun triantán a dhéanamh? Cén chaoi
a bhfuil a fhios agat?
Cé mhéad cipín a bheidh uait? Ce mhéad liathróid chré a bheidh de dhíth chun
dhá triantán a dhéanamh?
Conas a d'fhéadfaí an triantán sin a dhéanamh níos mó?
An bhféadfadh aon duine é a dhéanamh ar bhealach eile?
A Mhuiris, an bhféadfá é sin a ra arís i d'fhocail féin?
Ce mhéad liathróid chré a bheidh de dhíth chun an triantán a athrú go cearnóg?

Tógáil
Róbait Bhosca
Is éard atá i gceist anseo róbait a dhéanamh as ábhar athchúrsáilte, as boscaí
agus as ceapadáin. Tugann daltaí ábhar leo chun na scoile a d'fhéadfaí a úsáid
chun na róbait a dhéanamh. Is féidir roinnt ábhar a bhailiú sa scoil féin, cuir i
gcás cartáin dí atá folamh.

Cruthanna 3-D Athchúrsáilte
Bain úsáid as scéal, dán nó rann do pháistí mar spreagadh. Ansin tóg an suíomh (timpeallacht) as
ábhair 3-T cosúil le boscaí cairtchláir (ciúbóidigh agus ciúbanna), rollaí cairtchláir ó thuáille páipéir
cistine, páipéar beartán, etc., (sorcóirí).
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Fabraic agus Ruainne
Fabraic agus Ruainne
1. Tiomsaigh raon ábhar ar féidir iad a ghreamú de chruthanna 2-T.
2. Tabhair ábhar difriúil do gach bord agus tabhair am faoi leith dóibh chun cruthanna
a dhéanamh.
3. Bog na hábhair thart ionas go mbeidh ábhar nua ag gach bord - lean ort nó go mbeidh gach ábhar
scrúdaithe ag gach bord. Ar na hábhair a d'fhéadfaí a úsáid, tá:


réiteoirí píopa



cipíní líreacáin



soipíní súraic



sreang nó olann



lasáin



píosaí fabraice gearrtha ina stiallta

4. Pléigh buntáistí agus míbhuntáistí gach ábhair maidir le cruthanna a dhéanamh.
Cén t-ábhar is fearr chun triantáin a dhéanamh. Cén fáth?
An ndeir aon duine a mhalairt? Mínigh an fáth a bheadh leis.
Cén t-ábhar ab fhearr chun cruthanna a dhéanamh? Cén fáth?
Cé na hábhair ab fhearr chun ciorcail a dhéanamh? Cén fáth?
Cé na hábhair ab úsáidí chun gach cineál crutha a dhéanamh?
Mínigh an fáth a bheadh leis.

Cruthanna Feilte
Baineann dhá bhuntáiste leis an ngníomhaíocht seo: a) is féidir é a úsáid arís agus b) is furasta do
dhaltaí óga cruthanna feilte a ionramháil.
1. Gearr amach roinnt cruthanna de gach cineál agus tú ag cinntiú go gcuirtear san áireamh samplaí
neamhrialta nó neamh-réamhshamhla mar aon le samplaí réamhshamhla.
2. Gliúáil píosa feilte ar phíosa cairtchláir socair (chun cúlchlár tacúil a dhéanamh).
3. Spreag daltaí chun na cruthanna a roghnaigh siad a phlé agus iad ag cruthú na bpatrún agus na
bpictiúr fíortha.
Cén fáth ar roghnaigh sibh an cruth sin don díon?
An féidir cruth ar bith eile a bheith ar dhíonta? N'fheadar cén fáth a núsáideann tógálaithe cruthanna triantánacha i gcomhair díonta?
Abair gur mhian leat teach dhá stór a dhéanamh de theach aon stóir; cén
cruth a d'fhéadfaí a chur leis?
An bhfuil aon chruthanna ba mhian libh a úsáid nach bhfuil gearrtha
amach againn?
Cén chaoi a mbainfeadh sibh sibh úsáid as?
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Daoine Cruthacha
Is féidir le daltaí úsáid a bhaint as polagáin agus ciorcail chun duine cruthach a
chruthú. Is féidir na cruthanna sin a ghearradh amach as cárta nó páipéar daite.
Nuair a bheidh an fhíor déanta ag daltaí, féadfaidh siad an duine cruthach a
rinne siad a mhíniú dá gcomhdhaltaí, cuir i gcás, a ainm, cad as dó, cé na
caithimh aimsire atá aige, nó scéal gairid a scríobh faoin gcarachtar.

Oibiachtaí Ciorcail agus Triantáin
1. Scaip roinnt ciorcal nó triantán atá ar aon dul lena chéile ar dhaltaí (agus iad déanta as bloic
phatrún nó as cárta).
2. Déan tobsmaointeoireacht faoi na pictiúir a d'fhéadfaí a dhéanamh as an dá fhíor sin (cuir i gcás,
cón uachtair reoite, cloigeann fir ghrinn, carbhal cuachóige, ceann cait le cluasa, etc.).
3. Déanann na daltaí na pictiúir sin lena gciorcail agus lena dtriantáin.
4. Tabhair ar na daltaí anailís a dhéanamh ar na pictiúir trí cheisteanna:

Cén fáth a mbíonn cuma dhifriúil ar gach pictiúr cé gur úsáideamar go léir
na cruthanna céanna?
Cén fáth ar úsáid sibh na triantáin sin do na cóin uachtair reoite? Cén fáth
nár úsáid sibh triantán eile?
Conas a rinne sibh an béal?
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Eispéiris Teagaisc agus Foghlama Leibhéal B

LEIBHÉAL B.1 AN FOCLÓIR A BHAINEANN LE COIBHNEASA SPÁSÚLA A
INIÚCHADH, A PHLÉ, A FHORBAIRT AGUS A ÚSÁID (SUÍOMH AGUS TREO)
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Tá go leor cineálacha difriúla mapaí agus bonnchlónna ann. Leagtar amach saintréithé na mapaí agus
na mbonnchlónna sin sa tábla seo a leanas.42

Cineál

Léiriú

Léarscáile
Garbhléarscáil

Fad idir Rudaí

Suíomh coibhneasta Rudaí

(gaireacht)
Príomhthréithe a bhaineann le

Ní tharraingítear de réir

Tarraingítear críoch-chomharthaí

turas faoi leith a tharraingítear go

scála í ach d'fhéadfaí leas

in ord de ghnáth; d'fhéadfaí leas

neamhfhoirmiúil

a bhaint as siombailí nó

a bhaint as treoir

as treoir ó bhéal

neamhfhoirmiúil maidir le treo

Ní léirítear

Caomhnaítear an t-ord le línte a

Léaráidí

Léiríonn poncanna (nóid) ábhair

Líonra

spéise; léiríonn línte naisc idir

léiríonn naisc idir rudaí; ní

rudaí

thaispeántar an treo

Léarscáileanna Leirítear príomhghnéithe laistigh

Tarraingthe de réir scála

de theorainneacha faoi leith (le

Scála

Amharc anuas a léiríonn suíomh
i gcoibhneas

siombailí de ghnáth)
Bonnchlónna

Tarraingítear príomhghnéithe de
réir scála laistigh de

Tarraingthe de réir scála

Amharc anuas a léiríonn suíomh
i gcoibhneas agus treoshuíomh

theorainneacha faoi leith

NÓTAÍ TEAGAISC

Is ionann na heispéiris foghlama do leibhéal B.1 agus eispéiris foghlama leibhéal A.1. Cuireann
na heispéiris foghlama thíos leis an bhfoghlaim in A.1 agus díríonn siad ar úsáid a bhaint as mapáil,
greillí agus casadh i gceathrúna agus i leatha.

Is minic a smaoiníonn daltaí ar threoracha de réir a gcolainn féin agus dá bhrí sin seans gur
furasta dóibh treoracha cosúil le 'cas ar chlé', 'gluais ar dheis' a thuiscint ná treoracha a
úsáideann pointí socraithe seachtracha tagartha, cuir i gcás 'cas soir' nó 'cas i dtreo na
Gaillimhe.' Dá bhrí sin, ní mór téarmaí agus coincheapa den sórt sin a úsáid go rialta ar fud
na scoile d'fhonn a chinntiú go dtuigfear i gceart iad.

42

First Steps in Mathematics: Cruth (lch 54):
65

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Oibiacht Rúnda
Fairsingiú arghníomhaíocht foghlama Leibhéal A.1 'Oibiacht Rúnda' - ní mór do dhaltaí imirt ina
mbeirteanna agus úsáid a bhaint as teanga a bhaineann le treo (cuir i gcás, ar chlé, ar dheis, ó thuaidh,
ó dheas, soir, siar, ar aghaidh, ar gcúl, casadh leath slí, casadh ceathrú slí, etc.) chun a gcomhdhaltaí a
threorú chuig an oibiacht. Ní féidir le daltaí a gcomhdhaltaí a threorú ach trí líon na gcéimeanna agus
an treo a lua.

Mapáil:
Tíreolaíocht

Cruth &
Spás

Garbhmhapaí43

Garbhmhapaí a thugtar ar sceitseanna neamhfhoirmiúla a tharraingítear go tobann le
taispeáint do dhuine conas áit faoi leith a bhaint amach agus baintear úsáid láithreach
shonrach astu de ghnáth (cuir i gcás, le taispeáint conas dul chuig an séipéal nó chuig
baile). Dá bhrí sin, ní bhíonn de dhíth iontu ach cúpla críoch-chomhartha. Cé nach
dtarraingítear de réir scála iad, is minic a dhéantar tagairt do threo agus d'fhad slí, trí úsáid
a bhaint as siombailí (e.g. saighde) nó focail labhartha (e.g. 'Lean an bóthar seo ar feadh
100 méadar nó mar sin agus nuair a bhainfidh tú an crann seo amach cas ar chlé.')
Ba chóir go leor deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí chun cleachtadh a dhéanamh ar gharbhmhapaí a
tharraingt agus a leanúint. Chomh maith lena scileanna spásúla a fheabhsú, is scil luachmhar saoil é a
bheith in ann mapaí a chruthú agus a leanúint, scil nach mbíonn ag go leor daoine fásta. Is féidir úsáid
a bhaint as garbhmhapaí sna gníomhaíochtaí thíos.
Turas Fíorúil
1. Pleanálann daltaí roinnt turas ar áiteanna difriúla, cuir i gcás leabharlann na scoile, oifig an
Phríomhoide.
2. Siúlann daltaí ó stad go stad agus iad ag glacadh grianghraf ag gach stad ar an mbealach.
3. Ar a bhfilleadh chun an tseomra ranga dóibh, déanann na daltaí cuntas simplí díobh i
ngarbhmhapa.
4. Is féidir treoracha ó bhéal na ndaltaí a thaifeadadh le bogearraí saor in aisce ar nós Audacity nó
Photostory3. Is féidir leis an múinteoir eagarthóireacht a spreagadh ach na ceisteanna seo a leanas
a chur:
An féidir libh úsáid a bhaint as focail eile ionas go mbeidh an cur síos
níos soiléire?
Ce na cineálacha focal a chuideodh le duine?

43

First Steps: Spás
66

5. Is féidir leas a bhaint as bogearraí líníochta agus grianghraf chun 'turas fíorúil' nó mapa na scoile a
chruthú.
6. D'fhéadfaí an mapa sin a uaslódáil ar shuíomh idirlín na scoile i gcomhair cuairteoirí.

Turas Áitiúil
Tabhair mapa do bheirteanna daltaí agus iarr orthu an bealach is fearr chuig áit faoi leith a dhéanamh
amach - páirc phoiblí áitiúil, oifig an phoist, ionad spéise do chuairteoirí b'fhéidir. Tabhair ar na daltaí
bealach a mholadh trí threoracha ó bhéal a thabhairt dá gcomhdhaltaí le tarraingt ar an mapa. Iarr ar
bheirteanna comparáid a dhéanamh le beirteanna eile sa rang agus plé a dhéanamh faoin gcúis gurb é
a mbealach siúd an bealach is fearr.

Mapáil an Chlóis Súgartha
1. Déanann daltaí mapa de chlós súgartha na scoile ar leathanach mór páipéir.
2. Is féidir léiriú 3-T a dhéanamh ar threalamh súgartha an chlóis (boscaí, bréagáin, etc.).
3. Baineann daltaí úsáid as a gcuimhne agus as teanga (mar shampla, gar do, in aice le, idir,
cóngarach do) chun suíomh an trealaimh a shocrú.
A Chlíodhna, cá háit ar chóir dúinn an sleamhnán a chur ar an mapa?
Cén fáth ar chóir é a chur ansin, dar leat?
An aontaíonn gach duine le Clíodhna gur chóir an sleamhnán a chur in
aice leis an ngeata?
Mura n-aontaíonn, mínigh cén fath.

4. Ach a mbeifear sásta leis an suíomh, tarraing an píosa trealaimh ar an mapa agus cuir lipéad air.
5. Pléigh agus marcáil na príomhghnéithe eile ar an mapa, mar shampla:

Cá gcuirfimid an geata ar an mapa?
Cá gcuirfiimid ár seomra ranga?
Cá gcuirfimid an crann mór?

6. Tabhair na daltaí chuig an gclós súgartha leis an mapa agus déan comparáid idir é agus an clós
féin.
7. Ach a bhfillfear ar an seomra ranga, leasaigh an mapa más gá.
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Greillí

Gluaiseacht ar Ghreille
Is éard atá i gceist leis seo go leanfadh daltaí treoracha le gluaiseacht ar fud córas greille.
1. Déan greille 4 x 4 ar an urlár as 16 chearnóg cairpéid agus déan cártaí a bhfuil conairí tarraingthe
orthu tríd an ngreille.

Tús

2. Iarr ar dhalta amháin cárta a ghlacadh agus
treoracha a ghlaoch amach ionas gur féidir le dalta
eile an chonair a leanúint tríd an ngreille (mar
shampla, cearnóg amháin chun tosaigh, dhá
chearnóg ar dheis, cearnóg amháin siar).
3. Tabhair ar dhaltaí treoracha agus gluaiseacht a
chéile tríd an ngreille a sheiceáil.
4. Cuir leis an ngníomhaíocht ach a iarraidh ar dhaltaí
lipéid a chur ar na sraitheanna agus ar na colúin
ionas go mbeidh sé níos éasca treoracha a thabhairt
(mar shamla, tosaigh ag sraith 1, colún 4).
5. Ach a mbeidh iniúchadh ceart déanta, cuir páipéar
greille ar fáil ionas go mbeidh daltaí in ann a gconair féin a tharraingt agus oibriú lena
gcomhdhaltaí agus iad ag tabhairt treoracha ionas go leanfadh na comhdhaltaí an chonair ar an
leathanach.
Greille Bóithre44
Is féidir an ghníomhaíocht seo a úsáid chun céad bhlaiseadh a thabhairt do dhaltaí ar chomhordnáidí
greille.
1. Déan greille bóithre le téip chumhdaigh ar an urlár.
2. Cuir lipéad ar gach bóthar agus úsáid á baint as ainmneacha bóthair atá ar eolas ag na daltaí.
3. Seasann roinnt daltaí ar na crosbhóithre agus fiafraíonn an múinteoir díobh:
Abair gur theastaigh uait bualadh le Conchúr agus Máire, conas a thiocfá orthu?
4. Nuair a ainmníonn dalta sráid amháin (e.g. Bóthar na Coille) fiafraíonn an múinteoir:
Cén fad síos Bóthar na Coille? An bhféadfaimis a dhéanamh amach cá bhfuil siad ach dhá shráid
a ainmniú?
5. Iarr ar thriúr nó ar cheathrar daltaí siúl síos na sráideanna. Nuair a chastar duine eile orthu ag
coirnéal, fiafraíonn an múinteoir:
Cén dá shráid a thagann le chéile ag an gcoirnéal?

44
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Casadh leath slí agus ceathrú slí
Dioscaí a chasadh
Is féidir dhá dhiosca chruinne, atá déanta as cárta de dhathanna difiriúla, a úsáid chun obair a
dhéanamh ar chasadh leath slí agus ar chasadh ceathrú slí. Gearr scoilt isteach i ngach diosca ón
gciumhais isteach chuig an lár i líne dhíreach. Forluíonn an dá scoilt ar a chéile agus nasctar le chéile
iad má chastar iad. Ach a mbeidh an ghníomhaíocht seo déanta ina hiomláine leis an rang nó le grúpaí
beaga, is féidir le daltaí oibriú ina mbeirteanna chun treoracha a thabhairt dá chéile.

Cas do dhiosca gorm ceathrú slí ar dheis.
Cas ceathrú slí eile ar dheis anois é.
Cén fad atá an diosca casta agat san iomlán? Sin é é, leathchasadh.
Cas leathchasadh anois é. Cá bhfuil tú anois?
Sin é é, ar ais ag an tús - ghluais tú an tslí ar fad timpeall.

Fear ag Casadh45
Tugann an ghníomhaíocht seo deis do dhaltaí cleachtadh a
dhéanamh a chasadh ceathrú slí. Is féidir an cluiche a imirt ar
líne ag an nasc nó is féidir é a íoslódáil, a phriontáil, fíor an
fhir a ghearradh amach agus an cluiche a imirt ar an gcaoi sin.

Deiseanna ICT
Cluiche 'Casadh Ceathrú
Slí'

Longa Cogaidh
Is féidir go
leor leaganacha den chluiche seo a cheannach ach is
féidir leagan simplí a dhéanamh le greille 6 x 6.
1.

Cuireann daltaí uimhreacha ar na colúin agus

ar na sraitheanna, 1 go 6 (tagairt eangaí) agus lipéad
gorm a chur ar na sraitheanna agus lipéad dearg ar na
colúin.

45
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2. Cuireann daltaí dhá long chogaidh ar a ngreille faoi rún ach trí chearnóg in aice a chéile a roghnú
do gach long.
3. Glacann imreoirí trí sheal chun long a gcomhdhaltaí a aimsiú ach tagairtí eangaí (greille) (mar
shampla, dearg 3, gorm 2) a úsáid. Ní mór an long a aimsiú faoi dhó sula gcuirtear go tóin poill í.
4. Imir an cluiche arís ach an uair seo cuirtear lipéad ar na línte seachas ar na spásanna
(comhordanáidí greille). Roghnaíonn daltaí trí chearnóg in aice a chéile do gach long arís.

Anois go bhfuilimid ag úsáid comhordanáidí greille, cén t-athrú a
dhéanfaidh sé ar an gcluiche?
Cad is aimsiú ann sa chás seo?
An aimsiú a bheadh ann aon cheann de na trasnúcháin a roghnú?
Abair go dtabharfaimis aimsiú ar iarracht a leaindeálann laistigh den
long?
Cé na huimhreacha a bheadh ag teastáil uainn chun é sin a dhéanamh?
Cá háit a bhfaighfeá dearg 4 1/2?, gorm 3 1/2 ?

Cearnóga Daite46
Bain úsáid as na leideanna seo a leanas chun gach cruth
a dhathú:

Deiseanna ICT
Cluiche Ar líne



Tá gorm idir uaine agus dearg



Tá flannbhuí faoi uaine



Tá buí ar chlé ón gcorcra agus ón bhflannbhuí

46
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LEIBHÉAL B.2: CUR SÍOS AR CHRUTHANNA 3-T, LENA N-ÁIRÍTEAR CÓN, IAD
A CHUR I GCOMPARÁID LE CHÉILE AGUS IAD A AINMNIÚ
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Liostaí Airíonna 3-T
Cón: 1 éadan cruinn, 1 chiumhais chuartha, 1 dromchla cuartha, 1 rinn,
Ciúb: 6 éadan chearnógacha, 12 chiumhais dhíreacha chomhionanna, 8 rinn
Ciúbóideach: 6 éadan (4 nó 6 éadan dhronuilleogacha), 12 chiumhais dhíreacha, 8 rinn
Sféar: 1 dromchla cuartha
Sorcóir: 2 éadan chiorclacha, 1 dromchla cuartha, 2 chiumhais chuartha
Tabhair faoi d'aire: bíonn dromchla cuartha (cuir i gcás sféar nó sorcóir) ach bíonn
éadan réidh (cuir i gcás bonn sorcóra)

NÓTAÍ TEAGAISC
Is ionann na heispéiris foghlama do leibhéal B.2 agus eispéiris foghlama leibhéal A.2. Is féidir
na gníomhaíochtaí do B.3 a úsáid sa leibhéal seo freisin. Ba chóir go mbeadh tuiscint mhaith ag
daltaí ar ainmneacha agus ar airíonna cruthanna 3-T tar éis na gníomhaíochtaí sórtála i Leibhéal A.2 a
thabhairt chun críche. Ba chóir na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh arís; cuir an cón san áireamh an
uair seo. Ina theannta sin, treiseoidh na gníomhaíochtaí seo thíos tuiscint na ndaltaí gurb é a thugann
go mbíonn cruthanna difriúil óna chéile agus cosúil lena chéile ná na hairíonna geoiméadracha a
bhaineann leo. Ba chóir go mbeadh tuiscint mhaith ag daltaí anois ar chruthanna bunúsacha 3-T agus
na hairíonna a ghabhann leo. Ba chóir cur leis sin ionas go mbeadh ar chumas daltaí airíonna a chur i
gcomparáid lena chéile idir cruthanna 3-T in ionad díreach cur síos a dhéanamh ar na hairíonna a
bhaineann le hoibiacht 3-T. Féach an bosca gorm thuas, áit a bhfaighfear liosta iomlán na n-airíonna.

Tá sé tábhachtach go mbainfeadh na daltaí úsáid as an téarmeolaíocht cheart agus iad ag
déanamh cur síos ar airíonna oibiachtaí 3-T. éadain, dromchlaí, reanna (uimhr uatha:
rinn) agus ciumhaiseanna. Tá sé ríthábhachtach go mbainfeadh an múinteoir úsáid as na
téarmaí sin i gceart agus go leanúnach.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Liosta Airíonna
1. Oibríonn daltaí ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí beaga chun liosta a dhéanamh de na hairíonna
difriúla go léir ar féidir leo cuimhneamh orthu i dtaca le cruthanna 3-T.
2. Iarr airí amháin ar gach grúpa, lean ort ó ghrúpa go grúpa go dtí nach mbeidh aon airí nua ag an
rang le cur leis an liosta.
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3. Breac síos máistirliosta don rang.

Má tá sé ag dul dian ar ghrúpaí smaoineamh ar airíonna ginearálta do chruthanna 3-T,
seans gur chomhartha é nach ndeachaigh siad i ngleic i gceart leis na gníomhaíochtaí
sórtála a leagtar amach i Leibhéal A.

4. Bain úsáid as liosta airíonna na ndaltaí chun teimpléad a chruthú ar aon dul leis an gceann seo
thíos.
5. Tabhair cóip A4 nó A3 den tábla go gach beirt nó grúpa agus iarr orthu a oiread agus is féidir de a
líonadh isteach.
6. Déan deimhin de go mbeidh roinnt cruthanna 3-T ag daltaí agus iad ag líonadh isteach an tábla.
7. Ba chóir do gach grúpa cur leis an liosta airíonna do chruthanna 3-T. Ba chóir an tábla a úsáid
mar thaispeántas ranga. Déan deimhin de go dtabharfaidh daltaí a oiread eolais agus is féidir faoi
gach airí, cuir i gcás:
Tá an ceart agat, bíonn ciumhais ag ciúb, ach cé mhéad acu? Comhair
iad.
12 chiumhais - an aontaíonn sibh go léir leis sin?
Cad eile is féidir linn a rá faoi na ciumhaiseanna sin? Sin é é, tá siad
díreach.
Céard eile? Sin é é, tá siad ar fad ar comhfhad.
Cén tábhacht a bhaineann leis sin? Abair nach raibh siad ar
comhfhad; cén cruth a bheadh air?

Éadain?

Dromchlaí?

Ciumhaiseanna?

Reanna?

Barr-rinn?

Cón

Ciúb

Ciúbóideach

Sféar

Sorcóir

72

LEIBHÉAL B.3 CRUTHANNA 2-T—CEARNÓG, CIORCAL, TRIANTÁN,
DRONUILLEOG, LEATHCHIORCAL, UBHCHRUTH —A SHÓRTÁIL, CUR SÍOS A
DHÉANAMH ORTHU, AGUS IAD A AINMNIÚ

NÓTAÍ TEAGAISC

Is ionann na heispéiris foghlama do leibhéal B.3 agus eispéiris foghlama leibhéal A.3. Ba chóir
go mbeadh tuiscint mhaith ag daltaí ar ainmneacha agus ar airíonna cruthanna 2-T tar éis na
gníomhaíochtaí sórtála i Leibhéal A.3 a thabhairt chun críche. Ba chóir na gníomhaíochtaí seo a
dhéanamh arís; cuir leathchiorcal agus ubhchruth san áireamh an uair seo. Ina theannta sin, treiseoidh
na gníomhaíochtaí seo thíos tuiscint na ndaltaí gurb é a thugann go mbíonn cruthanna difriúil óna
chéile agus cosúil lena chéile ná na hairíonna geoiméadracha a bhaineann leo.

Tá sé tábhachtach go mbainfeadh na daltaí úsáid as an téarmeolaíocht cheart agus iad ag
déanamh cur síos ar airíonna oibiachtaí 2-T - slios díreach, slios cuartha, coirnéil. Tá sé
ríthábhachtach go mbainfeadh an múinteoir úsáid as na téarmaí sin i gceart agus go
leanúnach.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Cluiche na n-Éadan
Fearacht go leor de na gníomhaíochtaí i leibhéal A.3, leagann an ghníomhaíocht seo béim ar an
gcaidreamh idir cruthanna 3-T agus cruthanna 2-T.
1. Roghnaíonn gach dalta oibiacht 3-T, gnáth-earra (cuir i gcás bosca taois fiacla) nó cruth tráchtála
3-T.
2. Beidh píosa beag márla nó blu tac de dhíth ar gach dalta freisin.
3. Is glaoiteoir é dalta amháin agus bíonn mála éadaigh aige lán de chártaí beaga a bhfuil fíoracha 2T tarraingthe orthu (cuir i gcás, triantáin, dronuilleoga, ciorcail, srl.).
4. Piocann an glaoiteoir cárta amach as an mála agus glaonn sé amach an cruth atá le feiceáil air.
5. Ansin cuardaíonn na daltaí eile don éadan 2-T sin ar an oibiacht 3-T. Má tá an t-éadan 2-T sin
acu, greamaíonn siad liathróidín márla de. Ach a mbíonn gach éadan ar an oibiacht marcáilte acu
glaonn siad 'biongó!' amach.

Tacair
Díríonn an ghníomhaíocht seo aird na ndaltaí ar airíonna a bhaineann le fíoracha 2-T. Seans go
mbeadh cur amach ag daltaí cheana féin ar leathchiorcail agus ar ubhchruthanna; mura bhfuil déan
deimhin de go ndíreofar orthu sa ghníomhaíocht seo.
1. Beidh tacar cruthanna rialta agus neamhrialta 2-T de dhíth (arna ngearradh as cárta nó arna
ndéanamh as plaisteach).
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2. Cuirtear iad sin isteach i hula hoop (an tacar).
3. Ní mór tacar fíoracha díreach cosúil leis an máistirthacar a bheith ag daltaí.
4. Cuir cruthanna leis an tacar hula hoop - ceann ar cheann go deas mall. Ba chóir do dhaltaí cur síos
a dhéanamh ar airíonna gach fíorach de réir mar a chuirtear leis an tacar iad. D'fhéadfadh daltaí
cur síos a dhéanamh ar na hairíonna sin dá gcomhdhalta:
Tá fíor 2-T díreach curtha agam leis an tacar.
A dhalta A, inis do do chomhdhalta cén t-ainm atá air. Sin é é,
ubhchruth atá ann.
A dhalta B, inis do do chomhdhalta cé na rudaí go léir a thugann le
fios gur ubhchruth é seo. Cuimhinigh go dtugaimid airíonna ar na
rudaí sin.
Sin é é; níl aon choirnéal aige. Cé na hairíonna eile atá aige?

5. Cuir fíoracha eile leis an tacar agus iarr ar an mbeirt gach ceann díobh a ainmniú agus a chuid
airíonna a thabhairt.
6. Ach a mbeidh dhá fhíor nó trí sa tacar, iarr ar gach beirt fíor amháin a roghnú as an tacar cártaí
crutha atá acu ar cheart é a bheith sa tacar céanna dar leo.
7. Iarr ar na daltaí an fhíor sin a thaispeáint le gur féidir leat í a fheiceáil. Is deis thapaidh
mheasúnaithe é seo.
Is dóigh leat mar sin gur chóir an ciorcal a chur leis an tacar seo? Cén
fáth?
Abair é sin i bhfocail eile, a Mháire.
An ndeir aon duine a mhalairt? Mínigh an fáth a bheadh leis.

8. Déan deimhin de go dtabharfadh gach dalta cúiseanna lena rogha bunaithe ar airíonna na
bhfíoracha tugtha agus orthu sin amháin. Ba chóir do dhaltaí a thuiscint gurb iad airíonna na
gcruthanna, ní dath ná méid, a chinntíonn go mbaineann siad leis an gcatagóir seo.
9. Ach a mbeidh cur amach ag daltaí ar an gcluiche, is féidir leo é a imirt ina ngrúpaí beaga.

Tomhais Mo Rún
Fearacht na gníomhaíochta thuas, ní mór do dhaltaí a bheith ar a gcompord le cruthanna 2-T a shórtail
agus ní mór tuiscint mhaith a bheith acu ar airíonna.
1. Tosaíonn an múinteoir le tacar folamh (hula hoop mar shampla) agus roghnaíonn sé/sí airí amháin
don tacar ach ní insíonn sé/sí don rang é (cuir i gcás, cruthanna a bhfuil ceithre coirnéal acu).
2. Glacann na daltaí sealanna chun cruth a roghnú ó mhaistirthacar an mhúinteora agus fiafraíonn
siad de/di 'An mbaineann an cruth seo le do thacar?'
3. Sula bhfreagraíonn an múinteoir 'Baineann/Ní bhaineann' ba chóir don mhúinteoir a iarraidh ar an
dalta cur síos a dhéanamh ar airíonna an chrutha atá roghnaithe aige/aici.
Inis dom faoin gcruth seo, a Sheáin.
An bhfuil aon airíonna ann a ndearna Seán dearmad orthu?

74

4. Má tá an airí a roghnaigh an múinteoir roimhe seo ag an gcruth is féidir é a chur isteach sa tacar;
mura bhfuil deir an múinteoir 'Tá brón orm, a Sheáin, ach ní oireann an cruth seo do mo thacar'.
5. Glacann daltaí sealanna chun cruth a roghnú agus cur síos a dhéanamh ar na hairíonna go dtí go
mbeidh siad in ann a dhéanah amach cén t-airí a roghnaigh an múinteoir.
6. Nuair a bheidh na daltaí ar a gcompord leis an gcluiche, is féidir le daltaí é a imirt ina ngrúpaí
beaga nó ina mbeirteanna.

Ceithre Chúinne
1. Tabhair cruth 2-T cairtchláir nó plaisteach do gach dalta.
2. Cuir lipéad ar a bhfuil airí i gceithre chúinne an tseomra ranga, mar shampla, sleasa díreacha,
sleasa cuartha, sleasa ar comhfhad, níos lú ná ceithre choirnéal, etc.
Tá lipéad ar a bhfuil airí curtha i gceithre chúinne an tseomra ranga
agam.
Féach ar do chruth agus roghnaigh cúinne ag an bhfuil an airí atá ag
do chruth.

3. Téann daltaí chuig cúinne faoi leith bunaithe ar airíonna a gcrutha.
4. Ní mór do dhaltaí cúis a thabhairt don rogha a rinne siad agus é a roinnt leis an rang.
Cén fáth ar roghnaigh tú an cúinne sin, a Shéamuis?
An bhfuil aon duine sa chúinne céanna le Séamus ach a bhfuil cruth
difriúil aige/aici?
Cén fáth ar chóir do chruth féin a bheith sa chúinne seo freisin, a
Shorcha?

5. Roghnaíonn daltaí cúinne difriúil ag a bhfuil airí eile a bhaineann leis an gcruth atá acu.
An bhfuil aon duine agaibh nach féidir libh bogadh chuig cúinne
nua?
A Shéamuis, cén fáth nach féidir leasta bogadh?
An gceapann aon duine gur chóir do Shéamus bogadh? Mínigh an
fáth.

6. Déan an próiseas sin arís nó go mbeidh gach daltaí tar éis dul chuig gach cúinne féideartha dá
gcruth féin.
7. Déanann daltaí cuntas dá gcruth mar aon le liosta airíonna do gach cruth (féadfaidh siad úsáid a
bhaint as na cúinní chun cuimhneamh orthu).
8. Is féidir an ghníomhaíocht sin a dhéanamh arís ach na cruthanna a mhalartú idir na daltaí.

Fairsingiú
Ach a ndéanan daltaí an cuntas thuas, tabhair orthu liosta a dhéanamh dá oiread airíonna agus is féidir
leo le húsáid agus 'ceithre chúinne' á imirt an chéad bhabhta eile. Iarr ar gach bord nó grúpa a gcuid
smaointe a chur i máistirliosta. Iarr ar gach grúpa a liosta a roinnt leis an rang ina iomláine agus ar an
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gcaoi sin liosta cuimsitheach airíonna a chur le chéile. Ba chóir don mhúinteoir cuntas a dhéanamh
den liosta agus é a chur ar taispeáint. An chéad uair eile a imreofar an cluiche is féidir moltaí na
ndaltaí a chur ar na lipéid sna ceithre chúinne.

Cruthanna Cáiliúla
1. Tarraing roinnt fíoracha 2-T ar chárta.
2. Roghnaigh trí dhalta le seasamh os comhair an ranga.
3. I ngan fhios dóibh, greamaigh fíor nó focal scríofa ar a gclár éadain ionas gur féidir leis an gcuid
eile den rang iad a fheiceáil go soiléir.
4. Glacann an triúr sealanna ag cur ceisteanna le déanamh amach cén cruth iad féin.
5. Ní féidir le daltaí ach ceisteanna a bhfuil 'Tá/Níl' mar fhreagra orthu a chur.
'An bhfuil sleasa cuartha agam?; 'An bhfuil trí rinn agam?'
6. Nuair a bheidh na daltaí ar a gcompord leis an gcluiche, is féidir leo é a imirt ina ngrúpaí beaga nó
ina mbeirteanna.
Fairsingiú
D'fhonn an ghníomhaíocht seo a fhairsingiú, scríobh ainmneacha na
bhfíoracha 2-T ar an gcárta seachas iad a tharraingt. Tugann sé sin ar
dhaltaí fíoracha a shamhlú ina n-intinn chun a gcuid airíonna a
dhéanamh amach.

Gailearaí Pictiúr / Cluiche Bacainne
1. Ní mór cárta a thabhairt do gach beirt, cárta ar a mbeidh pictiúr simplí nó patrún de roinnt
cruthanna 2-T. Ní mór dhá shampla de gach cruth a thabhairt do gach beirt.
2. Glacann dalta amháin cárta, i ngan fhios dá c(h)omhdhalta. Gan lámh a leagan ar cheann de na
píosaí, tugann dalta amháin treoracha a chuirfidh ar chumas a
c(h)omhdhalta an pictiúr a chur le chéile.
3. Ach a mbeidh siad críochnaithe, cuirfear an cóiriú i gcomparáid leis
an bpictiúr ar an gcárta.
Fairsingiú
Is féidir le daltaí pictiúr simplí a chruthú agus tacar treoracha a scríobh síos dá c(h)omhdhalta le gur
féidir leis/léi an pictiúr a chur le chéile gan féachant air47. D'fhéadfaí cuid de theanga na matamaitice a
chur san áireamh.
ainmneacha cruthanna, suíomh, barr, bun, taobh, lár, cúinne, os cionn, faoi, faoi bhun, in aice le,

47

The National Numeracy Strategy, Shape and Space Activities, (1999) London: Department of Education and
Employment
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le hais, ar dheis, ar chlé, os comhair, taobh thiar de, trasna ó, idir, casadh ceathrú slí, casadh leath
slí, casadh iomlán.

Cá háit ar chóir an píosa sin a chur i gcoibhneas le...?
Conas is féidir linn an píosa sin a bhogadh isteach sa suíomh ceart?
Ar chóir é a chasadh ceathrú slí?
Cad iad na treoracha is fearr?

Fadhb Fairsingithe
An Cearnóg nó Dronuilleog atá ann?48
Cé mhéad dronuilleog is féidir leat agus do
chomhdhalta a aimsiú sa chruth seo?

Deiseanna ICT
An Cearnóg nó
Dronuilleog atá ann?

Cé mhéad dronuilleog a bhfuil an cruth difriúil orthu?
Aimsigh triantáin atá 'cosúil' lena chéile, mar shampla an cruth céanna ach
de mhéideanna difriúla. Cé mhéad ceann a d'aimsigh tú?
Ar aimsigh aon duine eile líon difriúil?
Cén bealach a bhí agat chun na triantáin a chomhaireamh?
A Mháire, an féidir leat a insint dom i d'fhocail féin?
Ar bhain aon duine eile úsáid as bealach eile?
D'éirigh go maith leis an mbealach a d'úsáid Seán; bainimis go léir triail as.

48

Nasc chuig 'An Cearnóg nó Dronuilleog atá ann' le fáil ar http://nrich.maths.org/191
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LEIBHÉAL B.4: CRUTHANNA 2-T A THÓGÁIL, A THARRAINGT, A CHUR LE
CHÉILE AGUS A FHO-ROINNT

NÓTAÍ TEAGAISC
Ba chóir do leanaí, beag beann ar aois, tosú ag déanamh iniúchadh ar chruthanna trí spraoi agus saoriniúchadh. Is féidir treoir spreagthach a chur ar fáil leis an saorspraoi agus le gníomhaíocht faoi
threoir. Tá mósáiceanna, cosúil le bloic phatrún nó tíleanna agus puzail tangraim, úsáideach. Is féidir
le daltaí dea-úsáid a bhaint as geochláir agus geo-stiallacha.
Is féidir teacht ar ghníomhaíochtaí oiriúnacha eile don leibhéal seo sna míreanna seo a leanas den
lámhleabhar seo.
•

Leibhéal A.4: cruthanna 2-T a chur le chéile agus a fhoroinnt chun cruthanna níos mó nó níos
lú a dhéanamh

•

Leibhéal C.3: Cruthanna 2-T a thógáil agus a tharraingt; cruthanna 3-T a thógáil

•

Leibhéal C.5: cruthanna 2-T a chur le chéile, iad a theisiliú, agus patrúin a dhéanamh leo

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Puzal Mósáice 7 bPíosa49
Ní mór cóip sheasmhach den phuzal mósáice a thabhairt do na leanaí. Uimhrítear na 7 bpíosa ar an
éadan uachtair d'fhonn an plé faoi na gníomhaíochtaí a éascú. Is éard atá sa phuzal mósáice 7 bpíosa:
1. Triantán comhchosach (píosa 1)
2. Triantán comhshleasach (píosa 2)
3. Dhá dronuillinn (píosaí 5 agus 6)
4. Dronuilleog (píosa 3)
5. Traipéasóideach (píosa 7)
6. Traipéasóideach comhchosach (píosa 4)

Dráma
1. Lig do dhaltaí a samhlaíocht a úsáid agus cibé rud is mian leo a chruthú as na píosaí. Tabharfaidh
an 'spraoi' seo deis do mhúinteoirí an chaoi a n-úsáideann leanaí na cruthanna, a smaoiníonn siad
fúthu agus a labhraíonn siad fúthu a mheas.
Cad is féidir linn a dhéanamh leis na píosaí seo?
A Shinéad, ar mhiste leat do chuid oibre a roinnt linn le do thoil? Rinne tú
duine.
An dearna aon duine eile pictiúr 'ón saol réalaíoch'? Rinne, rinne Tomás duine.
An ndearna aon duine eile pictiúr nach 'ón saol réalaíoch' é?
Féach, rinne Máirtín patrún - inis dúinn faoi, a Máirtín.
49

Van Hiele, (1999)
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Píosaí a chur le chéile
Seans gur úsáid daltaí áirithe a) dhá cheann de na píosaí chun cruth nua a dhéanamh nó b) dhá phíosa
a chur le chéile chun píosa eile a dhéanamh, cuir i gcás, píosaí 5 agus 6 a chur le chéile chun cruth 3 a
dhéanamh. Is féidir na teaglamaí patrún seo a roinnt leis an rang ina iomláine. Ba chóir don rang go
léir triail a bhaint as píosaí a chur le chéile.

Chuir Eilíosa píosaí 5 agus 6 le chéile agus rinne sí cruth 3.
Déan iarracht teacht ar phíosaí eile ar féidir iad a dhéanamh as dhá
phíosa a chur le chéile.

Píosaí 1 agus 2 amháin an dá phíosa nach féidir iad a dhéanamh as dhá phíosa a chur le
chéile.

Fairsingiú
Déanann daltaí fairsingiú ar an gcoincheap a bhaineann le dhá chruth a úsáid chun cruth eile a
dhéanamh ach 3 chruth a chur le chéile. Féadfaidh daltaí na píosaí a leagan anuas go díreach ar an
gcruth atá siad ag iarraidh a dhéanamh nó díreach in aice leis.

Tá píosa amháin ann ar féidir é a dhéanamh ach 3 phíosa eile a chur le
chéile.
Déan iarracht a dhéanamh amach cén cruth é féin.
Oibrigh le comhdhalta mas mian leat.

Cuntas
Ba chóir do dhaltaí a gcuid réiteach a chuntas:
An bhfuil tuairim ag éinne conas a d'fhéadfaimis an obair a chuntas
chun ár gcuid tuairimí a choinneáil?
An bhfuil bealach eile aon éinne eile?

Déanann daltaí cuntas go rialta ar a gcuid foghlama agus tuairimí matamaitice. Tá sé tábhachtach go
n-éireoidís cleachtach ar a gcuid oibre a chuntas agus úsáid á baint acu as raon leathan straitéisí. Don
ghníomhaíocht áirithe seo, d'fhéadfaí cunta sa dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:


an fhoghlaim a chuntas i logaí foghlama le focail agus/nó pictiúir;



céimeanna an ghnáthaimh agus an táirge deiridh a chuntas le ceamara digiteach;



cuntas ó bhéal a dhéanamh le a) bogearraí taifeadta fuaime, cuir i gcás ‘Audacity’; b)
deachtafón; nó c) gléas taifeadta físe;



úsáid a bhaint as páipéar poncaithe nó páipéar greille chun na cruthanna a chuntas; agus
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rianú a dhéanamh timpeall ar an bpíosa mór agus ansin timpeall ar na píosaí beaga chun an
chaoi ar cuireadh na cruthanna le chéile a thaispeáint.

Fiosrú Breise
Beidh a fhios ag daltaí anois gur féidir dhá phíosa nó níos mó a chur le chéile chun cruth nua a
dhéanamh nach bhfuil cosúil le ceann ar bith de na 7 bpíosa. Is féidir leo a fhiosrú anois cé mhéad
cruth is féidir a dhéanamh ach an dá chruth chéanna a chur le chéile, cuir i gcás:


le píosaí 5 agus 6, is féidir sé chruth a dhéanamh;



déan an ghníomhaíocht chéanna anois le píosaí 1 agus 2;



i gcás an chrutha seo a leanas, d'fhéadfadh an múinteoir na ceisteanna seo a leanas a chur:

Aimsigh dhá phíosa a thabharfaidh an cruth seo. An bhfuil taobh na nuimhreacha de na píosaí le feiceáil? An ndearna aon duine ar bhealach eile
é?
Conas is féidir é a dhéanamh agus taobh na n-uimhreacha béal faoi?
Conas is féidir é a dhéanamh níos éasca le píosaí 1 agus 7?
An ndearna sibh é agus taobh na n-uimhreacha béal faoi nó le feiceáil?
Cén chaoi a ndearna tusa é, a Laoise? Cén dá phíosa eile a thabharfadh an
cruth seo? Déan do thorthaí a chuntas i do loga foghlama.

Tascanna eile a bhaineann le Puzail Mhósáiceacha
Is mó an dúshlán a bhaineann leis na puzail seo. Is féidir iad a thabhairt do na daltaí ó bhéal nó ar
chártaí.
Tasc 1: Puzal an Tí
a) Déan teach cosúil leis an teach seo gan ach 2 phíosa a úsáid
b) Rianaigh timpeall ar an teach chun cruth a dhéanamh ar pháipéar
c) Déan an cruth le dhá phíosa eile
d) Déan an cruth le trí phíosa eile.
An féidir é a dhéanamh ar dhá bhealach éagsúla?
An féidir é a dhéanamh le ceithre phíosa?

Tasc 2: Puzal an Tí Aird
a) Ar píosa páipéir déan teach ard le píosa 2 don díon agus píosa amháin eile
b) Rianaigh timpeall ar an teach ard
c) Déan an cruth le píosaí 5 agus 7
An féidir é a dhéanamh le trí phíosa?
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Tasc 3: Déan Puzal
a) Bain úsáid as dhá, trí nó ceithre phíosa ar bith
b) Déan cruth leo seo
c) Rianaigh timpeall air ar an bpáipéar agus dathaigh é
d) An féidir an cruth seo a dhéanamh agus úsáid á baint as píosaí difriúla?
e) Scríobh d'ainm ar do phíosa páipéir agus tabhair an puzal do dhaltaí eile le déanamh

Baineadh daltaí áirithe úsáid as straitéisí chun na puzail a réiteach, cuir i gcás, i gcuid d) den
dhá Phuzal Tí, is féidir le daltaí a bhfuil a fhios acu gur féidir píosa a 3 a dhéanamh as píosaí
5 agus 6 an ghaolmhaireacht sin a úsáid chun teacht ar réiteach. Ar an gcaoi chéanna, seans
go mbeadh a fhios acu go ndéanann píosaí 1 agus 2 triantán ar féidir é a úsáid don díon.

I gcás na dtrí phuzal thuas, tá sé tábhachtach go dtabharfaí dóthain ama do dhaltaí a gcuid puzal agus
a réitigh a roinnt lena chéile. Cinnteoidh ceisteanna cuí ón múinteoir go mbeidh tuiscint níos doimhne
ag daltaí ar na tascanna agus go bhfoghlaimeoidh siad óna chéile. D'fhonn an smaointeoireacht
mhatamaiticiúil a dhoimhniú, ba chóir dóthain ama a chur ar fáil chun plé a dhéanamh i rith an
tseisiúin agus ag deireadh an tseisiúin.
Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Cruthanna Céanna 50
Sa ghníomhaíocht sórtála seo tugtar cruthanna neamhrialta do na daltaí agus ní mór dóibh iarracht a
dhéanamh iad a ghearradh ina dhá leath chun dhá chruth chomhchosúla a dhéanamh.

Deiseanna ICT
Déan na Cruthanna
Céanna

50

Nasc chuig an gcluiche ar líne le fáil ar http://nrich.maths.org/990
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LEIBHÉAL B.5: LEATHA AGUS CEATHRÚNA DE CHRUTHANNA 2-T A AITHINT

NÓTAÍ TEAGAISC
Tá sé ríthábhachtach go mbainfí úsáid as raon samhaltán macasamhlach agus codáin á dteagasc. 51
Moltar trí phríomhshamhaltán: achair, líneach agus tacair. Léiríonn na samhaltáin seo codáin mar
chuid d'achar agus bíonn siad úsáideach nuair a bhítear ag déanamh iniúchadh ar chodanna codánacha
de chruthanna 2-T. I bhfianaise go mbaineann Leibhéal B.5 le leathanna agus ceathrúna de chruthanna
2-T a aithint, ní dhéantar ach an samhaltán achair a scrúdú anseo. D'fhonn tuiscint na ndaltaí ar
chodáin a dhoimhniú, áfach, moltar úsáid a baint as samhaltáin líneacha agus tacair freisin. Tá
acmhainn nach beag ar fáil saor in aisce ón PDST ar http://pdst.ie/node/2509 . Nuair is cuí i gcás cuid
de na gníomhaíochtaí thíos, déantar tagairt don lámhleabhar ar Chodáin.
Ach a ndéantar an ghníomhaíocht chéanna le daltaí agus úsáid á baint as raon acmhainní agus
samhaltán, déantar coincheapa faoi chodáin a threisiú. Ar chuid de na hacmhainní a bhfuil teacht
orthu go coitianta agus a oireann do scrúdú a dhéanamh ar chodanna codanacha de chruthanna 2-T, tá:


bloic phatrún/bloic thréithe



geochláir - cruthanna a dhéantar as bandaí rubair



cruthanna páipéir de pholagáin rialta (cearnóga, dronuilleoga, heicseagáin, triantáin)



páipéar greille le cruthanna tarraingthe air



páipéar poncaithe le cruthanna tarraingthe air

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Leathanna agus Ceathrúna de Chruthanna 2-T a fhiosrú leis an Samhaltán
Achair
Feic Lámhleabhar ar Chodáin an PDST Leibhéal A.1, áit a bhfaighfear eispéiris

Codáin

Cruth
&
Spás

oiriúnacha foghlama agus teagaisc.
Cluiche Codáin (do 2 imreoir)52
D'fhéadfadh go mbeadh an cluiche seo a leanas úsáideach chun tuiscint na ndaltaí ar leatha agus ar
cheathrúna a chomhdhlúthú i gcomhthéacs an tsamhaltáin achair: Feic Lámhleabhar ar Chodáin an
PDST Leibhéal A.1, áit a bhfaighfear cur síos ar an gcluiche seo.

51
52

Van de Walle (2007)
Deboys and Pitt (1980)
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Codanna Cearta53
1. Tarraing nó taispeáin cruthanna cosúil leis na cinn seo thíos.
2. Sonraíonn na daltaí sin na cruthanna sin atá roinnte go crothrom ina gcodanna codánacha, ina
leathanna nó ina gceathrúna, agus na cruthanna sin nach bhfuil.
3. Ní mór do dhaltaí an réasúnaíocht a mhíniú.
Ba chóir go gclúdódh na cruthanna a tugadh na catagóirí seo a leanas:


cruth céanna, méid chéanna (coibhéiseach)



cruth difriúil, méid chéanna (coibhéiseach)



cruth difriúil, méid dhifriúil (éigoibhéiseach)



cruth chéanna, méid dhifriúil (éigoibhéiseach)

Míthuiscintí i measc daltaí
Creideann daltaí, gan an ceart a bheith acu, nár mhór do na cruthanna a bheith den
mhéid chéanna ionas go mbeadh na sciartha cothrom. Déanann an tasc seo tuiscint
na ndaltaí a mheas - is é méid an choda is tábhachtaí seachas an cruth.

53

Van de Walle (2007)
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Páipéar a Fhilleadh
1. Fill píosa páipéir ina dhá chuid éagothroma agus pléigh ionannas na gcodanna leis na daltaí.
2. Beidh ar dhaltaí méid an aonaid seachas a chruth a mheas.
3. Ach a mbeidh coincheap an ionannais socraithe, filleann na daltaí na cruthanna ina leathanna
comhionanna agus dathaíonn siad leath amháin.
Fill an páipéar ina dhá leath. Cén chaoi a bhfuil a fhios agat gur leath atá
ann?
An bhfuil aon bhealach eile ann chun é a fhilleadh ina dhá leath?
A Áine, an bhféadfá an míniú sin a thabhairt arís i d'fhocail féin?
An ndearna aon duine ar bhealach eile é?

4. Cruth a fhilleadh ina gceathrúna.

Anois fill an páipéar chun ceathrú a dhéanamh. Cé mhéad ceathrú ar fad
atá ann? Cé acu is mó, leath nó ceathrú? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?
Conas a d'fhéadfá ceathrúna a úsáid chun leath a dhéanamh?
An bhfuil trí cheathrú mórán níos mó ná leath?
Déan do thorthaí a chuntas i do loga foghlama - úsáid pictiúir agus focail.

5. Is féidir na gníomhaíochtaí seo a athdhéanamh le páipéar de mhéid dhifriúil.

Dioscaí a chasadh
Feic Leibhéal B.1 den leabhrán seo, áit a bhaighfear mionchur síos ar an ngníomhaíocht seo.

Taispeáin ceathrú amháin dom/ Taispeáin an ceathrú cuid dom
Taispeáin ceathrú eile dom.
Cé mhéad den chiorcal atá gorm anois?
Má tá leath an chiorcail gorm, cé mhéad den chiorcal atá dearg anois?
Cé mhéad ceathrú a d'fhéadfaí a chur isteach sa leath ghorm
Cén chaoi a bhfuil a fhios agat? Cé chaoi a bhféadfaí é sin a thástáil?
Déan cuntas den mhéid a fuair sibh amach in bhur logaí foghama le focail
agus le pictiúir.
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GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚTHÚCHÁIN

Ceathrúna a Aimsiú
Tugann an ghníomhaíocht oscailte seo a leanas dúshlán mhíthuiscintí na ndaltaí go gcaitheann an
cruth agus an mhéid a bheith ionann le go mbeadh na sciartha ionann. Roinneann na daltaí greillí 4 ×
4 ina gceathrúna ar a oiread bealaí agus is féidir.

Déan deimhin de go roinneann na daltaí a gcuid réiteach lena chéile agus go ndéantar plé orthu sa
rang.
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LEIBHÉAL B.6: SIMÉADRACH LÍNEACH I GCRUTHANNA AGUS SA
TIMPEALLACHT A AITHINT

EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Siméadracht líneach
Bíonn siméadrach líneach ag oibiacht más íomhá scáthánach ar an taobh clé é an taobh deas
nuair a tharraingítear líne síos i lár na hoibiachta sin. Is minic a deirtear, go mícheart, go bhfuil
pictiúr siméadrach má 'tá sé mar a chéile (ionann) ar an dá thaobh'. Ní maith an sainmhíniú sin
ar shiméadracht líne nó scáthánach, de bhrí go mbíonn an dá thaobh éagsúil de ghnáth ós rud é
gur frithchaití a chéile a bhíonn iontu.

1.

2.
“mar a chéile”

“siméadrach”

I bhFíor 1, tá an dá chuid mar a chéile, ach níl siméadracht scáthánach sa phictiúr ina iomláine;
i bhFíor 2, tá an dá chuid éagsúil (de bhrí gur frithchaití a chéile iad) ach tá an pictiúr iomlán
siméadrach.

NÓTAÍ TEAGAISC

Is dual do leanaí áirithe coincheap na siméadrachta a bheith acu agus bíonn sé le feiceáil agus iad ag
spraoi, mar shampla tógáil agus obair ealaíne. Ba chóir go bhfaighfí go leor den ábhar a bheadh de
dhíth chun túsphlé a dhéanamh ar shiméadrach líneach sa seomra ranga, sa bhaile agus i dtimpeallacht
na scoile, cuir i gcas:


éadaí leanaí



leabhair



bréagáin



fuinneoga. doirse



bláthanna, duilleoga plandaí, srl.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Siméadracht Scáthánach
Is maith an beart é úsáid a bhaint as scáthán chun a thaispeáint do
leanaí an chaoi ar féidir leath oibiachta a fhrithchaitheamh go
siméadrach. Tá sé tábhachtach a léiriú 'nach ionann' an íomhá
fhrithchaite ach gur íomhá scáthánach nó fhrithchaite í a
chruthaíonn an t-iomlán.

86

Sórtáil
Agus úsáid á baint as dhá hula hoop, is féidir raon oibiachtaí siméadracha agus neamhshiméadracha a
shórtáil ina dhá dtacar: oibiachtaí atá siméadrach agus oibiachtaí nach bhfuil.
Cén tacar ar chóir an duilleog seo a chur isteach ann? Mínigh an
fáth.
Má ghearraim ina dhá leath é, an íomhá scáthánach a bheadh
sa dá thaobh?
Abair má ghearraim i dtreo eile é? Cén fáth? Cén fáth?

Agus iad ag obair ina mbeirteanna, is féidir le daltaí cuardach a dhéanamh sa seomra ranga do rud atá
siméadrach agus neamhshiméadrach le cur isteach i ngach tacar.

Siméadracht Blocanna Patrún
1. Taispeáin oibiachtaí nó íomhánna réalaíocha do dhaltaí a mbaineann siméadracht líneach seo agus
pléigh gach ceann díobh.
2. Agus amharcléiritheoir á úsáid agat, tabhair eiseamláir de dhearthaí blocanna patrún a mbaineann
siméadracht líneach leo agus nach mbaineann. Pléigh leis na daltaí an chúis a mbíonn dearthaí
áirithe siméadrach agus nach mbíonn dearthaí eile.
3. Agus úsáid á baint as blocanna patrúin, cruthaíonn na daltaí dearthaí a mbaineann siméadracht
líneach leo.
4. Roinneann na daltaí a gcuid dearthaí leis an ranga agus úsáid á baint as a) amharcléiritheoir nó b)
teicníocht an bhabhla éisc.
5. Glacann daltaí grianghraif dá gcuid dearthaí chun taispeántas ranga nó taispeántas sleamhnán ar
líne a dhéanamh a d'fhéadfaí a roinnt le rang eile nó le tuismitheoirí.

An mbaineann siméadracht líneach le dearadh Sheosaimh? Mínigh.
Baineann siméadracht líneach leis nuair a tharraingítear an líne go
ceartingearach, ach an mbainfeadh siméadracht líneach leis i gcónaí
dá dtarraingeoimis an líne go cothrománach? Cén fáth?
An bhfuil aon áit eile a bhféadfaimis an líne a tharraingt?
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Smear Dúigh agus Péinte

An
Ealaín

1. Filleann na daltaí píosa páipéir ina leath agus cuireann siad dúch nó péint ar leath
amháin ansin
2. Filleann na daltaí an páipéar péinteáilte isteach air féin ansin chun íomhá fhrithchaite a chruthú
3. D'fhéadfaí iad sin a úsáid ansin chun taispeántas ranga ar 'shiméadracht líneach' a chur le chéile.

Filleadh agus Gearradh Páipéir
Ach a ndéanfaí píosa páipéir a fhilleadh ina dhá leath agus cruth a ghearradh nó a stróiceadh as,
gheobhadh daltaí amach go bhfuil an poll a fhágtar sa pháipéar agus an píosa a bhaintear amach as
araon siméadrach.

Leagan níos coitianta den ghníomhaíocht seo is ea cealóga sneachta nó féileacáin páipéir a dhéanamh.

Cruth a Fhilleadh
1. Tugtar cruth 2T ar pháipéar nó ar chárta do dhaltaí.
2. Fiosraíonn daltaí a oiread bealaí agus is féidir leo chun
dhá leath shiméadracha a chruthú don chruth.

88

Cruth
&
Spás

3. Is féidir leo a) an cruth a ghearradh amach agus a fhilleadh nó b) peann luaidhe a úsáid chun línte
a tharraingt ar an gcruth.
Is féidir le daltaí an ghníomhaíocht a dhéanamh ina mbeirteanna chun plé agus réasúnaíocht a chothú.
Taispeántar sampla de chearnóg; tá ceithre bhealach fhéideartha ann lenar féidir leathanna ionanna nó
'siméadracht líne' a chruthú. Ba chóir do na daltaí é seo a thriail le cruthanna difriúla 2T.
Cé mhéad bealach a fuair sibh chun an chearnóg a roinnt ina dhá cuid
shiméadracha?
Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh go bhfuil sé siméadrach?
A Shéamuis, an féidir leat a insint dom i d'fhocail féin?
Ar tháinig éinne ar bhealach eile?
Déanaigí cuntas le pictiúir in bhur logaí foghlama den mhéid a rinne sibh.

Siméadracht sa Timpeallacht

Is féidir gníomhaíochtaí foghlama a chothaíonn 'siméadracht sa timpeallacht' a fháil i míreanna
eile sa lámhleabhar seo:
 Leibhéal B.8
 Leibhéal C. 6
 Leibhéal C.7
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LEIBHÉAL B.7: UILLINNEACHA SA TIMPEALLACHT A INIÚCHADH AGUS A
AITHINT

NÓTAÍ TEAGAISC
Moltar go mbainfí úsáid sa leibhéal seo as an gConair Mhata a leagtar amach i Leibhéal B.8.
D'fhéadfadh gníomhaíochtaí ó Leibhéal C.10 agus C.11 a bheith úsáideach don leibhéal seo freisin.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Fiosruithe faoi Chasadh
Má thosaítear le samplaí coincréiteacha agus timpeallachta de 'nithe is féidir a chasadh', leagtar béim
ar úsáid uillinneacha ó lá go lá. Is féidir le daltaí 'nithe is féidir a chasadh' a aimsiú sa seomra ranga,
sa scoil agus sa bhaile, cuir i gcás bailcimíní, rothaí, cloig, srl.

Uillinneacha a Fhiosrú mar Choirnéil
Trí ghníomhaíochtaí sórtála, gheobhaidh daltaí tuiscint go mbíonn 'coirnéil chearnógacha' ag cearnóga
agus ag dronuilleoga. D'fhéadfadh sé gur úsáideach an rud é a léiriú do dhaltaí conas dronuillinn a
dhéanamh ach páipéar a fhilleadh. Má bhaintear úsáid as píosa páipéir atá stróicthe, tugtar deis do
dhaltaí díriú ar an uillinn a dhéantar nuair a fhilltear an páipéar seachas ar chruth rialta (cuir i gcás,
faoi mar a dhéanfaí dá bhfillfí cearnóg ina ceithre chuid).
1. Fill an páipéar chun ceithre dhronuillinn a chruthú

2. Is féidir dronuillinn a dhéanamh anois

3. Taispeánann dhá cheann de na cruthanna fillte
le chéile go ndéanann dhá dhronuillinn líne dhíreach

4. Cruthaíonn ceithre cinn acu a
`

fheistítear dá chéile ciorcal iomlán
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Is féidir an dronuillinn sa dara pictiúr a úsáid chun coirnéil ar chruthanna éagsúla sa timpeallacht a
'thomhas'.
Uillinneacha a Rothlú
Níor chóir caitheamh le huillinn mar thomhas seasta, ach mar thomhas is
féidir a rothlú. Bealach amháin chun é sin a dhéanamh is ea le biorán a chur
i lár an pháipéir agus féachaint ar an marc X agus é ag gluaiseacht óna
ionad tosaigh:


timpeall ar fad agus ar ais chuig an ionad tosaigh - nó casadh iomlán



chuig dronuillinn, is é sin ceathrú casaidh



chuig líne dhíreach, is é sin leath casaidh

Casadh Iomlán, Leath Casaidh agus Ceathrú Casaidh a dhéanamh
Nuair a fhoghlaimíonn daltaí faoin gcoincheap a bhaineann le casadh iomlán, leath casaidh agus
ceathrú casaidh bíonn sé tábhachtach go mbíonn deis acu eispéireas cinéistéiseach a fháil leo. Dá bhrí
sin, ba chóir go leor deiseanna a chur ar fáil dóibh chun cleachtadh a dhéanamh ar na castaí sin i rith
na tréimhse Corp-Oideachais. Ach a roinntear daltaí ina mbeirteanna tugtar deis dóibh treoracha a
bhaineann le castaí a thabhairt agus a leanúint. Ach a mbíonn cleachtadh ag daltaí ar a gcolainn féin a
chasadh ceathrú slí agus leath slí, is féidir leo fíoracha simplí a dhéanamh ar aon dul leo seo thíos
Ach a dtarraingítear aghaidh ar éadan amháin den chiúb, beidh deis ag daltaí treoracha a thabhairt dá
chéile agus iad a leanúint i dtaca le cé mhéad casadh ba chóir a dhéanamh.

Déan deimhin de go bhfuil an aghaidh casta i dtreo an ranga agat.
Cas an fhíor ceathrú casaidh (ceathrú slí timpeall). Cén treo atá sé
ag féachaint?
Cas ceathrú casaidh eile anois é. Cén treo atá sé ag féachaint
anois?
Cén bealach eile a d'fhéadfainn a iarraidh oraibh dhá cheathrú
casaidh (dhá chasadh ceathrú slí) a dhéanamh?
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LEIBHÉAL B.8 ÚSÁID CRUTHANNA 2-T AGUS 3-T SA TIMPEALLACHT A
AITHINT AGUS A PHLÉ

NÓTAÍ TEAGAISC
Conracha Mata
Leagtar amach ocht gcineál faidhbe i gCuraclam na Bunscoile (2000) – arb iad conracha mata ceann
acu. Tugann conracha mata deis iontach do dhaltaí féachaint ar an matamaitic mar rud atá thart
timpeall orthu. Ach a ndéantar conracha a dhearadh go cúramach, comhdhlúthaítear an fhoghlaim a
dhéantar sa seomra ranga. Is féidir le conracha díriú ar thopaic faoi leith nó roinnt topaicí a chlúdach
le chéile. Tá siad thar a bheith úsáideach do Chruth agus Spás de bhrí gur féidir leo idir ghnéithe
suímh agus treo den churaclam a chumhdach, gnéithe a bhíonn déanta ag daltaí mar aon le gnéithe a
bhaineann le cruthanna 3T agus 2T. Tá sé tábhachtach a bheith criticiúil agus conracha á gcur le
chéile nó cinn atá ann cheana féin á úsáid.

Ba chóir do dtabharfadh conracha mata dúshlán na ndaltaí smaoineamh go
matamaiticiúil seachas díriú ar scileanna breathnadóireachta nó gnásúla amháin. Ba
chóir ceisteanna oscailte a éilíonn réasúnaíocht agus deiseanna fírinniúcháin a chur san
áireamh. Cinntíonn sé sin go mbíonn an smaointeoireacht mhatamaiticiúil ina cuid
dhílis den chonair.

Ba chóir do na ceisteanna i gconair ar bith deiseanna a thabhairt do dhaltaí fadhbanna a réiteach agus
úsáid á baint acu as raon straitéisí. De réir an chreata teagaisc, ba chóir conracha mata a úsáid mar
spreagadh do phlé matamaiticiúil; ba chóir é sin a dhéanamh roimh an gconair, lena linn agus ina
dhiaidh. I gcás ranganna naíonán, d'fhéadfadh múinteoir nó tuismitheoir a bheith in éineacht le grúpaí
beaga daltaí agus iad ag gabháil don chonair mhata - is féidir le duine fásta cuidiú leo a mbealach
timpeall na conrach a dhéanamh amach, iad a choinneáil dírithe ar an tasc agus na ceisteanna a léamh
dóibh más gá.
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Ag tosú
Is féidir le múinteoirí nó le daltaí conracha mata a dhearadh. Moltar, áfach, go n-oibreofaí le daltaí i
dtaca leis an matamaitic sa timpeallacht a aithint agus a phlé sula dtugtar faoi chonracha mata. Is
féidir an túsphlé sin a dhéanamh sa seomra ranga, i halla na scoile, sa chlós súgartha, etc. Is féidir le
daltaí ceisteanna a chur le chéile i dteannta comhdhalta bunaithe ar limistéar faoi leith sa seomra
ranga. Is féidir leis an múinteoir eiseamláiriú a dhéanamh air seo freisin ionas go mblaisfeadh na
daltaí ceisteanna saibhre oscailte.
Agus sibh ag féachaint ar an áit a bhfuil an ríomhaire sa seomra ranga, déan cur
síos ar a bhfeiceann sibh.
Sin é é, brící. An bhféadfadh sibh meastachán a dhéanamh faoi líon na mbrící atá
ar an mballa sin?
Cé na straitéisí a d'úsáid tú?
Cén cineál cruthanna iad sin? Cé mhéad éadan atá acu? N'fheadar cén t-ainm a
thugtar ar an gcruth sin?
N'fheadar cén airde atá i lus na gréine thall ansin? Déan meastachán faoin airde.
Cén chaoi a bhféadfaimis é a thomhas?

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

D'fhéadfadh go mbeadh meascán de cheisteanna oscailte agus dúnta sna conracha
mata. Ba chóir dóibh dúshlán na ndaltaí a thabhairt i dtaca le smaointeoireacht
mhatamaiticúil agus deiseanna a chur ar fáil i dtaca le meastachán, réiteach
fadhbanna, réasúnaíocht agus tuairimí matamaiticiúla a chur in iúl.

Grianghraif a Úsáid
Is féidir an mhatamaitic sa timpeallacht a fhiosrú freisin le grianghraif a ghlacann na daltaí ar thailte
na scoile agus sa cheantar máguaird. Is féidir leis na grianghraif seo plé ar an matamaitic a spreagadh.

Tabhair leat an ceamara digiteach go dorchla na scoile. Déan iarracht dhá chruth
3T agus dhá chruth 2T a aimsiú agus glac pictiúir díobh.
Cuirfimid i gcomparáid iad leis na pictiúir a ghlac grúpa Sheáin.
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Is dronuilleoga iad na brící go
léir atá ar an taobh amuigh
den scol; is mó iad na cinn
dhearga ná na cinn liatha - ní
hea, is amhlaidh atá siad níos
faide.

Sféar atá san
uachtar reoite
agus cón atá sa
chón!

Tá an bosca poist cosúil
le ciúbóideach - tá
ciumhaiseanna
díreacha aige agus
éadain réidhe

Ciorcal ollmhór atá sa pharaisiút,
is é sin nuair a bhíonn na leanaí
ag tarraingt ar a chiumhais nuair nach mbíonn bé sé flapach.
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Conair Crutha agus Spáis
Ba chóir go mbainfeadh an chonair mhata go sonrach le ceantar áitiúil na scoile; is úsáidí a bheidh
siad sin ná conracha coitianta. Má bhíonn daltaí rannpháirteach i ndearadh na gconracha, is fearr an
spreagadh a bheidh acu agus is deacra a bheidh an dúshlán matamaitice. D'fhéadfadh ceisteanna
cosúil leis na ceisteanna seo a leanas a bheith i gconair Crutha agus Spáis:


Stáisiún 1: An féidir leat cruthanna 2T a fheiceáil? Déan iad a tharraingt agus a lipéadú ar
thascbhileog an ghrúpa. Liostaigh airíonna an dá chruth anois. Mínigh do cheannaire an ghrúpa
cén fath ar cruthanna 2T iad.



Stáisiún 2: Tarraing pictiúr díobh agus iad faoin bhfuinneog is mó. Cén cruth 3T is mó is cosúil
leis? Cén fáth? Conas a oireann cruth an ruda seo don chuspóir atá leis?



Stáisiún 3: Féach ar na fuinneoga atá in aice le doras tosaigh na scoile. Comhair líon na
bhfuinneog atá ann. Cad iad féin? Déan cuntas de líon iomlán na gciumhaiseanna agus na
gcoirnéal ar do thascbhileog i bhfocail agus i bpictiúir.
Seas le d'aghaidh leis an doras tosaigh, glac dhá cheathrú casaidh (2 chasadh ceathrú slí). Cad a

fheiceann tú? Tarraing é.


Stáisiún 4: Cén cruth atá ar dhíon na scoile? Dá mbeadh ort é a athrú go cruth eile, cén cruth a
bheadh ann? Pléigh é seo le do ghrúpa. Beidh ort an freagra a mhíniú don rang níos déanaí. Glac
píosa glan páipéir an duine agus tarraing an scoil agus 'díon nua' uirthi.



Stáisiún 5: Tá tú i gclós na leanaí sinsearacha anois. Agus an ceamara digiteach agat, glac pictiúir
de na nithe seo a leanas:





Ciúbóideach



Dronuilleog



Ciorcal



Cruth 3T amháin eile



Rud éigin a mbaineann siméadracht líneach leis

Stáisiún 6: Tosaigh amach agus bhur ndrom leis an mballa. Siúiligí seacht gcéim déag chun
tosaigh, casaigí ar dheis, siúiligí deich gceim. Déanaigí ceathrú casaidh ar chlé. Cad atá díreach
os bhur gcomhair amach?



Stáisiún 7: Tá patrún de chearnóga laistigh de chearnóga ar an talamh. Cé mhéad cearnóg atá sa
phatrún cearnóg is mó díobh? Tarraingígí patrún amháin nó níos mó atá le feiceáil ar an talamh.



Stáisiún 8: Feicfidh sibh cófra os comhair na hoifige. Cén cruth 3T é an cófra? Déan meastachán
faoin líon díobh seo a chaithfí a chur in airde ar a chéile ionas go sínfidís ón urlár chuig an tsíleáil.
Cén líon díobh/cé mhéad ceann díobh a bheadh de dhíth dá mbeadh sé ina luí ar a thaobh?

Tá tuilleadh eolais ar chonracha mata a chruthú agus a úsáid le fáil ar an suíomh idirlín
cartlannaithe PCSP http://www.ppds.ie/pcsparchive/ma_trail.php
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EISPÉIRIS TEAGAISC AGUS FOGHLAMA LEIBHÉAL C
LEIBHÉAL C.1 CUR SÍOS AR CHRUTHANNA 3-T, IAD A AITHINT, A AINMNIÚ
AGUS A RANGÚ TRÍNA G CUR I G COMPARÁID LE CHÉILE, LENA N-ÁIRÍTEAR
PRIOSMA TRIANTÁNACH AGUS PIRIMID
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Catagóirí de chruthanna 3-T54
Tugann an tábla thíos cuntas ar na catagóirí is tábhachtaí de chruthanna 3T. D'fhéadfadh go mbeadh
an t-eolas seo úsáideach do mhúinteoirí sula dtugann siad faoi ghníomhaíochtaí a thacóidh le daltaí
agus iad ag aimsiú na n-airíonna.

Cruth

Cur Síos

Sórtáilte de réir
Ciumhaiseanna agus Reanna
Sféir agus cruthanna

Cruthanna gan chiumhaiseanna gan reanna (coirnéil)

ubhchruthacha

Cruthanna le ciumhaiseanna ach gan reanna (e.g. sásar eitilte)
Cruthanna le reanna ach gan chiumhaiseanna (e.g. liathróid pheile)

Sórtáilte de réir Éadan agus
Dromchlaí
Polaihéadrán

Cruth soladach tríthoiseach le héadain réidhe 55.

Sorcóirí

Cruth soladach ag a bhfuil dromchla amháin cuartha agus dhá bhonn
chiorclacha nó éilipseacha comhionanna. Is ionann an bonn agus an barr, agus
an t-idireatarthu freisin. De bharr go bhfuil dromcha cuartha aige tugtar
polaihéadrán air56.

Dronsorcóir

Sorcóir ag a bhfuil gnéithe atá ingearach leis na boinn. Sorcóir sceabhach a
thugtar ar shorcóir nach dronsorcóir é.

Priosma

Cruth soladach 3T ag a bhfuil dhá bhonn chomhionanna chomhthreomhara; is
dronuilleoga iad na héadain eile uile. Cinneann ainm an bhoinn ainm an
phriosma57.

Priosma dronuilleogach

Priosma ag a bhfuil dronuilleoga mar thaobhaghaidheanna comhionanna

Ciúb

Priosma ag a bhfuil sé éadan chearnógacha chomhionanna

Cón

Cruth soladach ag a bhfuil bonn éilipseach nó ciorclach agus dromchla cuartha a
bharrchaolaíonn ina phointe (rinn) 58. Ní gá go mbeadh an rinn os cionn an
bhoinn.

Cón ciorclach

Cón ag a bhfuil bonn ciorclach.

54

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013, p.413) and, Bana, Marshall and Swan (2006)
http://www.mathsisfun.com/geometry/polyhedron.html
56
http://www.mathsisfun.com/geometry/cylinder.html
57
http://www.amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html
58
http://www.amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html
55
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Pirimid

Cruth soladach ag a bhfuil polagán mar bhonn agus éadain thriantánacha a
bharrchaolaíonn ina bpointe (rinn) 59. Ainmnítear pirimidí as cruth an bhoinn pirimid thriantánach, pirimid chearnógach, pirimid ochtagánach agus mar sin
de.

Tá an léaráidí de structúir seo a leanas úsáideach do ghníomhaíochtaí sórtála:
Léaráid Carroll: Struchtúr naisc ghreille lena ndéantar catagóiriú ar thorthaí agus a ainmnítear as an
té a cheap, Louis Carroll.
Léaráid Venn: Léaráid a léiríonn tacair agus a ngaolmhaireachtaí agus a ainmnítear as John Venn a
d'fhorbair an modh sna 1890idí.
Léaráid Chrainn: Léaráid a úsáideann próiseas brainseach chun fadhb a réiteach.

NÓTAÍ TEAGAISC

Léiríonn gníomhaíochtaí sa mhír seo eispéiris foghlama roimhe seo i Leibhéal B.2. 'Tá cruthanna
soladacha le feiceáil go soiléir sa timpeallacht agus déantar staidéar orthu sin de ghnáth roimh obair a
dhéanamh ar chruthanna 2-T. Ba chóir tacair de sholadaigh a bheith ar fáil i gcomhair sórtála agus
agus ba chóir cruthanna ar féidir iad a cheannach mar aon le hábhar a bhailíonn an múinteoir a bheith
ina measc. Is samplaí de chiúbanna, de shorcóirí nó de chiúbóidigh iad coimeádáin bhia. Is samplaí de
phriosmaí triantánacha iad díonta, beanna tí agus boscaí Toblerone. Is samplaí de sféir iad mirlíní,
liathróidí, etc. Is samplaí de chruthanna cónúla iad cóin uachtair reoite, buaircíní, etc.

Ciúb
Ciúb
Ciúb

Tosaíonn an líne forbartha sa chéad mhír eile le:
1. Iniúchadh mionsonraithe ar airíonna do gach cruth, cuir i gcás, éadain, ciumhaiseanna, reanna,
etc.
2. Sórtáil do phriosmaí agus do phirimidí.
3. Comhdhlúthú na foghlama trí iniúchadh oscailte.

59

http://www.amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html
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EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Deiseanna ICT

Éadain a Aimsiú60
Ach a ndéantar iniúchadh ar 'éadain' chruthanna

Ealaín

leantar ar aghaidh go nádúrtha chuig cruthanna

Cruth
& Spás

Cuir Lipéid ar Chodanna
an Chrutha

cairtchláir a oscailt amach féachaint conas a
cuireadh le chéile iad. Osclaíonn daltaí boscaí gránach bricfeásta, cartáin
seacláide (priosmaí), feadáin ‘Jellytots’ (sorcóirí) etc. agus iad a chur le chéile arís.

Seans go mbeadh an chuma seo a leanas ar an gcuntas ar an toradh:
Líon gach cruth 2T a úsáidtear chun na cruthanna 3T seo a leanas a dhéanamh

6

-

-

-

-

6

-

-

-

1

2

-

-

3

0

2

Aimsigh na cruthanna ag a bhfuil gach éadan cearnógach. Ainmnigh iad.
Ainmnigh cruthanna eile ag a bhfuil sé éadan dhronuilleogacha.
Tá éadain chearnógacha ar chuid de na cartáin; tá éadain dhronuilleogacha ar
chuid eile acu. Sórtáil iad.
Déan cur síos ar éadain channa anraith.
A Shéamais, an féidir leat an méid a dúirt Máire a rá arís i d'fhocail féin?
Ainmnigh gach ceann de na cruthanna ag a bhfuil dromchlaí cuartha.

60

Cuir Lipéid ar Chodanna an Chrutha http://www.ngflcymru.org.uk/vtc/castle_shapes/eng/Introduction/MainSessionPart2.htm
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Deiseanna ICT

Ciumhaiseanna61
Comhaireann na daltaí ciumhaiseanna gach crutha ina cheann is ina cheann

Iniúchadh ar Chruthanna

agus déanann siad cuntas de na torthaí. Ba chóir do mbeadh sampla nithiúil ag
daltaí den chruth s-T agus iad ag déanamh iniúchadh ar a gcuid airíonna.

Cé mhéad ciumhais atá ag ciúb? Marcáil gach ciumhais díobh agus
sibh ag comhaireamh.
Aimsigh cruth eile ag a bhfuil an líon céanna ciumhaiseanna agus
ainmnigh é.
Cé mhéad ciumhais atá ag cartán Toblerone/priosma triantánach?
Comhair ciumhaiseanna na pirimide.

Cruthanna a Shórtáil: Gníomhaíocht Sórtáila do Phriosmaí agus do Phirimidí62
Tá sórtáil ar go leor bealaí úsáideach chun béim a leagan ar airí faoi leith (beidh rogha priosmaí63 agus
pirimidí64 de dhíth don ghníomhaíocht seo).
1. Moltar go roghnódh daltaí airí coitianta a bhfuil siad ag sórtáil dó agus go n-aimseoidís airíonna
comhchosúla i measc raon cruthanna 3T. Ach a mbíonn sórtáil déanta d'airí
amháin, is féidir leis an múinteoir iad a spreagadh chun sórtáil a dhéanamh

Deiseanna ICT

d'airí eile agus na tacar céanna cruthanna á úsáid.
Cruthanna 3-T a Shórtáil

2. Ar na hairíonna a d'fhéadfadh daltaí a aimsiú, tá:


cruthanna ag a bhfuil éadain chearnógacha, éadain thriantánacha,
éadain dhronuilleogacha.



cruthanna ag a bhfuil an líon céanna éadan, an líon céanna ciumhaiseanna.



éadain chomhionanna/chomhoiriúnaithe, línte comhthreomhara.

3. Ba chóir do dhaltaí a gcuid réiteach a chuntas ansin. Tá léaráidí Venn, Crainn agus Carroll
úsáideach chuige seo, mar a thaispeántar thíos:

Léaráid Venn
61

Léaráid Carroll

Léaráid Chrainn

Nasc chuig Iniúchadh ar Chruthanna:

http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/index.html?launch=true
62

Nasc chuig Cruthanna 3T: http://www.mathsframe.co.uk/en/resources/category/21/sorting_and_classifying
Sórtáil do phriosmaí agus do phirimidí. http://www.mathsisfun.com/geometry/prisms.html
64
Nasc chuig Pirimidí: http://www.mathsisfun.com/geometry/pyramids.html
63
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Samplaí de Phriosmaí
agus de Shorcóirí

Samplaí de Phirimidí

Cén cruth atá ar éadain na hoibiachta seo?
Cé mhéad éadan/ciumhais/rinn atá sibh in ann a chomhaireamh?
Taispeáin iad seo do do chomhdhalta. An bhfuil aon chuid de na héadain mar a
chéile?
Smaoinigh cé na samplaí de na cruthanna seo a d'fheicfeá san ollmhargadh.
Cén fáth ar ghrúpáil tú na cruthanna seo le chéile?
An féidir an oibiacht seo a chur leo? Cén fáth?

GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚTHÚCHÁIN

Fíor nó Bréagach
Cuir roinnt ráiteas fíor/bréagach den chineál seo a leanas le cheile. Is féidir é seo a úsáid mar fhiosrú
oscailte lena gcruthaíonn daltaí ráitis ghinearálta airíonna ionas go dtástálfadh agus go bhfíoródh
daltaí eile sa rang iad.

“Más ______ é, is _____ é freisin.”
“Is_______é gach_________”.
“Is_________iad roinnt ________.
Mar shampla:
“Bíonn éadain chearnógacha ag gach priosma”
“Más pirimid é, is priosma é freisin.”
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LEIBHÉAL C.2: INIÚCHADH, CUR SÍOS, COMPARÁID AGUS RANGÚ A DHÉANAMH AR
AIRÍONNA CHRUTHANNA 2-T, LENA N-ÁIRÍTEAR CRUTHANNA UBHCHRUTHACHA AGUS
NEAMHRIALTA
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Seo thíos tábla a leagann amach cuid de na catagóirí is tábhachtaí de chruthanna 2T mar eolas cúlra
don mhúinteoir.
Catagóirí de Chruthanna Déthoiseacha65
Cruth
Cuasach, dronnach

Siméadrach, neamhshiméadrach

Polagáin
Cuasach, dronnach
Siméadrach, neamhshiméadrach
Rialta
Triantáin
Triantáin - rangaithe de réir sleasa
Comhshleasach
Comhchosach
Corrshleasach
Triantáin - rangaithe de réir uillinne
Dronuillinn
Géaruillinn
Maoluillinn
Ceathairshleasáin Dhronnacha
Eitleog
Traipéasóideach
Comhchosach
Comhthreomharán
Dronuilleog
Rombas
Cearnóg

65
66

Cur Síos
D'fhéadfaí a rá go gciallaíonn an focal cuasach go bhfuil log i
rud. Mura bhfuil cuar iata simplí cuasach tá sé dronnach. Seans
gur spéisiúil an rud é sainmhíniú níos beaichte a dhéanamh ar
'chuasach' i dteannta na ndaltaí.
D'fhéadfadh go mbeadh líne shiméadrachta amháin nó níos mó
ag cruthanna nó d'fhéadfadh nach mbeadh siméadracht rothlach
ag baint leo. Ní mór fiosrú níos mine a dhéanamh ar na
coincheapa seo.
Cruth plánach ag a bhfuil trí cinn nó níos mó de
chiumhaiseanna díreacha66

Tá gach uillinn agus gach ciumhais comhionann
Polagáin ag a bhfuil trí chiumhais
Gach slios comhionann
Dhá shlios ar a laghad comhionann
Gan aon dá shlios a bheith comhionann
Dronuillinn aige
Gach uillinn níos lú ná dronuillinn
Uillinn amháin níos mó ná dronuillinn
Polagáin dhronnacha ag a bhfuil trí shlios
Dhá phéire urchomhaireacha de shleasa cóngaracha
comhionanna
Péire amháin ar a laghad de shleasa comhionanna
Péire de shleasa urchomaireacha comhionanna
Dhá phéire de shleasa comhthreomhara
Comhthreomharán ag a bhfuil dronuillinn
Comhthreomharán ag a bhfuil gach slios comhionann
Comhthreomharán ag a bhfuil dronuillinn agus gach slios
comhionann

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013, lch 402)
http://www.amathsdictionaryforkids.com/dictionary.html
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NÓTAÍ TEAGAISC
Éilíonn gníomhaíochtaí rangúcháin agus sórtála fócas níos doimhne ar na hairíonna a bhaineann leis
an gcruth, seachas go bhfuil an chuma chéanna air agus atá ar chruthanna eile sa ghrúpa. Is é an aidhm
atá ann don leibhéal seo go n-aimseodh na daltaí cuid de na hairíonna uathúla a bhaineann le
cruthanna 2-D. Is é an toradh a bhíonn air seo i ndeireadh thiar go gcruthaíonn daltaí a gcuid Íosliostaí
Sainmhíniúcháin féin do gach cruth (Leibhéal C.9).

Ba chóir daltaí a spreagadh chun airíonna cruthanna a 'aimsiú' seachas sainmhínithe a fhoghlaim
de ghlanmheabhair. Fágann sé seo go mbíonn tuiscint choincheapúil níos fearr ag daltaí ar
chruthanna.
Tosaíonn an líne forbartha sa chéad mhír eile le:


Daltaí ag aimsiú, ag aithint agus ag cuntas airíonna comhchosúla idir cruthanna difriúla 2T.



Mionfhiosrú ar na hairíonna difriúla sin, cuir i gcás, uillinneacha, sleasa, siméadracht, srl.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Cruthanna a Shórtáil67
Fearacht na gníomhaíochta sórtála 3T i Leibhéal C.1; ar na hairíonna a
d'fhéadfadh daltaí a aimsiú sa ghníomhaíocht sórtála 2T seo, tá:


cruthanna ag a bhfuil na cineálacha céanna uillinneacha, sleasa

Deiseanna ICT
Cruthanna Sórtála
Inphriontáilte

comhthreomhara, sleasa ingearacha;


cruthanna rialta, neamhrialta; agus



cruthanna ag a bhfuil an líon céanna sleasa, an líon céanna uillinneacha.

Líon uillinneacha:

4 uillinn

Cineál Uillinne:

3 uillinn

Cineál Sleasa:

Línte
comhthreomhara
67

Cruthanna rialta / neamhrialta:

Gan línte
comhthreomhara

Cruthanna

inphriontáiltehttp://wps.prenhall.com/ca_ab_vandewalle_mathematic_1/25/6506/1665690.cw/index.html
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Samplaí de Chruthanna Rialta / Neamhrialta68:

Deiseanna ICT
Cruthanna rialta agus
neamhrialta

Fíoracha Sórtála69

Deiseanna ICT

1. Is féidir cur leis an ngníomhaíocht seo ach tacar fíoracha 2T (e.g. cearnóga,
dronuilleoga, ceathairshleasáin, triantáin, heicseagáin, ubhchruthanna, ciorcail)
a thabhairt do na daltaí.70

Cártaí Sórtala
Inphriontáilte

2. Iarr orthu léaráid chrainn a dhéanamh a léiríonn gur féidir le fíoracha a bheith i
ngrúpaí difriúla.
Iarr ar na daltaí eochair rangúcháin a scríobh do na fíoracha i ngach grúpa, a dhéanann cur síos ar
na tréithe atá i gcoitinn acu (Feic sampla thíos).
3. Déanann gach grúpa a léaráid chrainn a roinnt agus a mhíniú. Trí chur agus cúiteamh tagann na
grúpaí go léir le chéile agus cuireann siad léaráid chrainn chuimsitheach ranga le chéile. Seans go
mbeadh sé cosúil leis an léaráid seo thíos.
4. Tabhair ar na daltaí féachaint san fhoclóir matamaitice le teacht ar an ainm ceart do gach ceann dá
gcuid grúpaí (e.g. polagán, ceathairshleasán, dronuilleog, cearnóg).
Fíoracha 2T

Cruthanna le sleasa cuartha
Cuartha amháin
Cuair laistigh
agus lasmuigh

sleasa cuartha
agus díreacha
Cuair lasmuigh

Cruthanna le sleasa díreacha amháin
Trí shlios

Ceithre Shlios

Cúig Shlios

Sé Shlios

2 shlios comhthreomhar

amháin
Dhá phéire de shleasa comhthreomhara
Gan gach uillinn ar cóimhéad

gach uillinn ar cóimhéad
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Nasc chuig Cruthanna Rialta / Neamhrialta: http://www.iboard.co.uk/iwb/Sorter-RegularIrregular-Open-175
First Steps in Mathematics: Space, Western Australia, p. 16
70
Nasc chuig Cartaí Sórtála Inphriontáilte http://illuminations.nctm.org/lessons/6-8/Sorting/SortingPolygonsAS-Cards.pdf
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'Táim ag cuimhneamh ar chruth'
Táim ag cuimhneamh ar chruth. An féidir libh a dhéanamh amach céard é féin?
Liostaíonn an múinteoir tréithe an chrutha. Déanann daltaí moltaí faoin gcruth atá air / tarraingíonn
siad an cruth ar mhionchlár bán. An dalta a dhéanann amach cén cruth atá ann, bíonn seal aige/aici cur
síos a dhéanamh ar chruth nua.
Tá 4 shlios ag an gcruth.
Tá 4 choirnéal den mhéid chéanna ag an gcruth.
Tá dhá shlios fhada agus dhá shlios ghairide ag an gcruth.

Leabhair ‘Cad atá ionam?71.
Úsáid leathanach páipéir A4 atá fillte ina dhá leath. Ar an taobh istigh den 'leabhar' tarraing cruth nó
greamaigh cruth atá gearrtha amach isteach ann. Tabhair ar na daltaí leideanna a thabhairt duit agus
breac síos ar chlúdach an leabhair iad. Oibríonn na daltaí ina mbeirteanna chun Leabhar ‘Cad atá
ionam?’ a chur le chéile don chruth roghnaithe. Féadfaidh daltaí áirithe níos mó ná ceann amháin a
dhéanamh. Roinneann na daltaí a gcuid leabhar le daltaí eile sa rang ansin féachaint an féidir leo a
dhéanamh amach ó na leideanna cén cruth atá ann.
GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚTHÚCHÁIN
Beidh tacar dúbailte de chruthanna 2-T ar chárta de dhíth. Agus iad ag obair i ngrúpa, bíonn
mála/fillteán rúnda ag dalta amháin. Caitheann na daltaí eile a dhéanamh amach cén cruth atá sa
mhála gan ach ceisteanna a éilíonn freagraí tá/níl a chur faoi airíonna an chrutha. Is féidir leo
cruthanna a bhaint amach as an tacar de réir mar a leanann an ghníomhaíocht ar aghaidh agus ar
deireadh thiar thall a gcruth féin a chur i gcomparáid leis an gcruth rúnda.

An bhfuil trí shlios ag an gcruth?
An bhfuil 3 choirnéal den mhéid chéanna ag an gcruth?
An bhfuil dhá shlios fhada agus dhá shlios ghairide ag an gcruth?

Braitheann a dheacracht a bhíonn an cluiche seo ar an gcruth a bhíonn sa mhála/san fhillteán.
Dá mhéad cruthanna sa tacar a bhfuil na hairíonna céanna acu is atá ag an gcruth rúnda, is ea is
deacra a bheidh an tasc.

71

Ó: http://www.nzmaths.co.nz/resource/shape-explorers
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LEIBHÉAL C.3: CRUTHANNA 2-T A THÓGÁIL AGUS A THARRAINGT; CRUTHANNA 3-T A
THÓGÁIL
NÓTAÍ TEAGAISC
Is deacra i bhfad cruthanna tríthoiseacha a thógáil seachas cruthanna déthoiseacha. Is féidir soladaigh
gheoiméadracha a thógáil le raon táirgí tráchtála. Seo a leanas an chaoi a ndéanfaí samhaltáin sa
bhaile:


corraitheoirí plaisteacha caife le ceangail inchasta nó marla - is féidir na corraitheoirí plaisteacha a
ghearradh ina bhfaid éagsúla. Sáigh na ceangail inchasta isteach i liathróidí beaga marla chun na
coirnéil a nascadh.



geocáin phlaisteacha - is féidir sliotáin a dhéanamh i gceann na ngeocán ionas gur féidir iad a shá
isteach i gceann geocáin eile.



Réiteoirí píopa - úsáideach chun ciúbanna agus ciúbóidigh a thógáil. Úsáidtear réiteoirí píopa
chun creatlach na gcruthanna a nascadh le chéile.



Slata nuachtáin rollta - is féidir creatlaigh mhóra a thógáil le nuachtán agus téip chumhdaigh.



Marshmallows agus cipíní fiacaile – is féidir marshmallow a úsáid chun béim a leagan ar na
reanna (coirnéil) agus cipíní fiacaile do na ciumhaiseanna.
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EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Polaihéadráin72

Ealaín

1. Tabhair raon polaihéadrán (cuir i gcás, ciúb, cearnóg, pirimid, teitrihéadrán) do na
daltaí chun iad a scrúdú agus chun tacair de pholaihéadráin a dhéanamh.
2. Déanann daltaí rogha as raon ábhar (cuir i gcás, marla, geocáin, cairtchlár, etc.).
3. Déanann daltaí fadhbanna tógála a bhaineann le comhchodanna a chur le chéile a roinnt agus a
réiteach.
4. Fiosraíonn daltaí gnéithe difriúla de pholaihéadráin, cuir i gcás, iarr ar dhaltaí polaihéadrán
amháin a roghnú agus trí mhionsamhail de a dhéanamh:
Samhaltán creatlaigh (duail nó geocáin)

Geocáin: Má bhíonn ciúb á dhéanamh ag daltaí beidh dhá phíosa dhéag den fhad céanna de
gheocán de dhíth.

I gcás ciúbóidigh beidh dhá phíosa dhéag de dhíth - ceithre cinn faoi thrí mhéid dhifriúla, nó
ocht gcinn acu d'fhad amháin agus ceithre cinn d'fhad eile (ciúbóideach ag a bhfuil éadain
chearnógacha).
72

First Steps in Mathematics: Space (2005, p.72)
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Samhaltán soladach (cré nó marla)

Mionsamhail tholl (cairtchlár)

5. D'fhéadfadh daltaí na céimeanna a bhaineann le gach mionsamhail a bhreacadh síos do na daltaí
eile, rud a thabharfadh scríbhneoireacht ghnáthaimh isteach sa ghníomhaíocht

Cén chuid den chruth a gcaithfear díriú uirthi agus tú ag úsáid na geocáin (marla,
cairtchlár)?
Cé na tréithe den oibiacht a leagann na hábhair dhifriúla béim orthu?
Cén fáth nach luíonn na coirnéil isteach i gceart lena chéile?
A Phádraig, an féidir leat a insint dom i d'fhocail féin?
An é fad na sleasa nó na huillinneacha a chaithfear a sheiceáil?
Cad air a bhí oraibh díriú chun gach cineál mionsamhla a dhéanamh?
Cad atá difriúil eatarthu?

Oibiachtaí 3-T a Oscailt73
1. Cuir raon boscaí cairtchláir ar fáil.

Ealaín
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2. Roghnaíonn daltaí ceann de na boscaí, rianaíonn siad timpeall air gach ceann de na
héadain agus gearrann siad amach iad.
3. Leagann na daltaí amach na cruthanna ar bhealach a dhéanfaidís an bosca dá
bhfillfí le chéile iad.

Deiseanna ICT
Meaitseáil an Líontán
leis an gCruth

4. Cuireann na daltaí líontán an bhosca i gcomparáid leis an mbealach a leag siad
amach na héadain.
An féidir leat an oibiacht a oscailt ar bhealach eile agus fós a bheith in ann é
a chur ar ais le chéile chun an oibiacht chéanna a dhéanamh?
An bhfuil bealach eile fós ann? An mar a chéile é? Murb ea, cén difear atá
ann?
An cuma go bhfuil sé difriúil?
An bhfuil roinnt bealaí difriúla ann chun na héadain a chur le chéile ionas go
bhféadfaí iad a fhilleadh agus an bosca a dhéanamh?

73

Nasc chuig Líontán Cruthanna: http://www.sadlieroxford.com/math/enrichment/gr4/EN0411b/EN0411b.htm
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2T a mheaitseáil le 3T
Cuir rogha oibiachtaí 3T (cuir i gcás, ciúbanna, priosmaí dronuilleogacha, priosmaí triantanacha) do
dhaltaí mar aon le bileog páipéir a thaispeánann rogha fíoracha difriúla 2T nó ina ionad sin rogha
cártaí a bhfuil fíoracha 2T orthu. Roghnaíonn daltaí na fíoracha 2T atá de dhíth chun an oibiacht 3T a
chlúdach.
Cén fáth ar roghnaigh sibh an fhíor seo don oibiacht seo?
Conas is féidir na fíoracha a chur le chéile chun an cruth 3T a
dhéanamh?
Abair é sin i bhfocail eile, a Cháit.

Aimsigh cruth ag a bhfuil na héadain seo...

Cé na cártaí atá de dhíth do gach cruth?

Fíor 1

Fíor 3

Fíor 2

Deiseanna ICT
Taispeántas um
Líontáin go
Cruthanna

Fíor 4

Líontáin74
Tabhair líontáin éagsúla do dhaltaí le tógáil.
Priontáil líontáin éagsúla do na cruthanna atá le fáil anseo75
Ciúb

Pirimid

Cé mhéad éadan, coirnéal/rinn, ciumhais atá ag an gcruth?
Úsáid an líontán chun an cruth a thógáil ar bhealach eile.
Tabhair treoracha do do chomhdhalta chun an cruth a thógáil leis an
líontán.
Cad a thugann sibh faoi deara faoi na ciumhaiseanna cuartha i leagan
amach an líontáin?
A Shéamais, an féidir leat an méid a dúirt Máire a rá arís i d'fhocail féin?
74

Nasc chuig an Taispeántas um Líontáin go Cruthanna:
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70
75
Nasc chuig Líontáin Éagsúla de Chruthanna: http://lrt.ednet.ns.ca/PD/BLM/table_of_contents.htm
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Fairsingiú ar Dhísle
1. Tabhair dísle agus líontan de chiúb do dhaltaí.
2. Cuireann na daltaí na poncanna ar líontán an chiúib ionas go mbeidh na poncanna san áit
cheannann chéanna ar an disle nuair a fhillfear é.
3. Dírigh aird na ndaltaí ar shuíomh na bponcanna i gcoibhneas lena chéile ar an dísle.
4. Fiafraigh de na daltaí:
Conas is féidir a bheith cinnte go bhfuil na poncanna ar an éadan ceart ar an líontán?
Dísle Difriúil
Mar a chéile leis an ngníomhaíocht thuas; tabhair cruthanna níos casta agus a líontáin,
áfach (cuir i gcás pirimidí, priosmaí, etc).

Cruthanna 2-T
Triantáin a thógáil le Geochlár
1. Tógann daltaí triantán ar bith ar geochlár.
2. Déanann na daltaí triantán eile atá difriúil ar bhealach éigin ón gcéad
cheann.
3. Déanann daltaí triantán eile atá difriúil leis an gcéad dá cheann, agus mar sin de.
4. Déanann na daltaí cuntas dá gcuid torthaí ar pháipéar poncaithe.

Cé mhéad triantán difriúil is féidir a dhéanamh?
Cén difríocht atá eatarthu? Cad a d'athraigh sibh?

Cruthanna Ceathairshleasacha
1. Déanann daltaí fíor cheathairshleasach ar an ngeochlár.
2. Déanann daltaí a oiread fíoracha ceathairshleasacha difriúla agus is
féidir. Tugtar ceathairshleasáin orthu seo.
3. D'fhéadfaí ceathairshleasáin chomhchosúla, ó thaobh crutha agus méide
de, a aimsiú ina dhiaidh sin.

An bhfuil aon chuid de na cruthanna seo comhchosúil ar bhealach ar bith?
(sleasa-comhthreomhar, comhionann, uillinneacha-dronuillinneacha, ionann,
etc.)
An féidir cruthanna comhchosúla a ghrúpáil le chéile?
Cad atá comhchosúil eatarthu?
Déan cuntas de na cruthanna sin ar pháipéar poncaithe.
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GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚTHÚCHÁIN
Teimpléid/Cluiche na Solad76
1. Tógann daltaí tacar d'fhíoracha 2T cairtchláir ar féidir leo iad a úsáid mar theimpléid chun líontáin
a dhéanamh do pholaihéadráin dhifriúla.
2. Ba chóir na daltaí a roinnt ina ngrúpaí beaga chun an cluiche seo a imirt.
3. Glacann na daltaí sealanna ag caitheamh dísle agus ag rianú timpeall ar fhíor ón tacar teimpléad
de chruthanna 2T ag a bhfuil an líon sin sleasa. (Cuir i gcás, má chaitheann siad 4, seans go
roghnóidís dronuilleog, rombas nó cearnóg)
4. Agus iad ag cur lena dtacar fíoracha, scríobhann na daltaí síos liosta de pholaihéadrán ar féidir iad
a thógáil óna gcuid fíoracha. (Cuir i gcás, má tá dhá thriantán agus trí dhronuilleog acu,
d'fhéadfaidís priosma triantánach a thógáil)
5. Is é an buaitear an té a bhfuil an líon is mó polaihéadrán liostaithe aige/aici.
6. D'fhonn plé matamaiticiúil a spreagadh, d'fhéadfadh an múinteoir na ceisteanna seo a leanas a
chur:
An raibh fíor ann a chuir ar bhur gcumas níos mó polaihéadrán a thógáil i gcomparáid le
fíoracha eile?
Má bhí, cén fhíor a bhí ann?
Cén fáth a raibh sibh in ann níos mó úsáide a bhaint as an gceann sin, dar libh?

76

First Steps in Mathematics: Space (2005, p.72)
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LEIBHÉAL C.4 CRUTHANNA DHÁ THOISE (2-D) A AITHINT, A RANGÚ AGUS
CUR SÍOS A DHÉANAMH ORTHU, LENA N-ÁIRÍTEAR TRIANTÁN
COMHSHLEASACH, COMHCHOSACH, SCAILÉANACH, DRONUILLEOG,
ROMBAS, PEINTEAGÁN, OCHTAGÁN
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Is minic a thugtar 'dronuilleog' ar fhíor cheathairshleasach ag a bhfuil dronuillinneacha. Mar sin féin,
bíonn dronuilleoga ceathairshleasach agus dá bhrí sin is cuid d'aicme níos mó iad ar a dtugtar
ceathairshleasáin. Ar an gcaoi chéanna, is minic a thugtar cearnóg ar fhíor cheathairshleasach ag a
bhfuil dronuillinneacha agus ceithre shlios chomhionanna nuair is cuid d'fho-thacar níos mó é ar a
dtugtar ceathairshleasáin.
Is cineál ceathairshleasáin (na ceathairshleasáin chomhuilleacha) faoi leith iad dronuilleoga agus is
dronuilleoga speisialta iad cearnóga a bhfuil na sleasa ar fad ar comhfhad (dronuilleoga
comhshleasacha). Dá bhrí sin, is cuid de thacar níos mó iad cearnóga ar a dtugtar dronuilleoga. Ar an
gcaoi chéanna, is cineál ceathairshleasáin (na ceathairshleasáin chomhuilleacha) faoi leith iad rombais
agus is rombais speisialta iad cearnóga a bhfuil na sleasa ar fad ar comhfhad (rombais
chomhshleasacha).

NÓTAÍ TEAGAISC

Tá na difríochtaí idir cineálacha ceathairshleasáin an-tábhachtach agus ní mór iad a iniúchadh
go mion i dteannta na ndaltaí.
Seans gurbh fhiú súil siar a chaitheamh anseo ar na gníomhaíochtaí i Leibhéal C.2 agus go gcuirfeadh
múinteoirí eolas ar na catagóirí de chruthanna 2T arís. Is é an aidhm atá ann don leibhéal seo go
dtógfaí ar eolas roimhe seo na ndaltaí agus go n-aimseodh na daltaí cuid de na hairíonna uathúla a
bhaineann le cruthanna 2-D agus i ndeireadh thiar go gcruthódh daltaí a gcuid Íosliostaí
Sainmhíniúcháin féin do gach cruth.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Ceathairshleasáin: Fiosruithe Neamh-iata
1. Tarraingíonn daltaí thrí fhíor dhifriúla cheathairshleasacha nó ceathairshleasáin ar

Ealaín

chártaí ar leithligh agus déanann siad cur síos
ar na difríochtaí atá idir gach ceann acu agus
na cinn eile.
2. Oibríonn na daltaí ina ngrúpaí agus iad ag sórtáil na bhfíoracha ina n-airíonna difriúla.
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3. Roinneann daltaí na bealaí difriúla ina ndearna siad an tsórtáil.
Ceathairshleasáin
Ginearálta

Comhthreomharán

Rombas

Traipéasóideach

Dronuilleog
Cearnóg

Cén difríocht atá eatarthu? Cén difríocht atá idir fad na gciumhaiseanna?
Cén difríocht atá idir na huillinneacha? An ceathairshleasáin iad seo go léir?
An ndearna sibh aon chruthanna coitianta ar féidir libh ainm a chur orthu?
Cén fáth ar chuir tú na fíoracha seo le chéile?
Déan iarracht teacht ar ainm don chatagóir ceathairshleasáin seo.

4. Cuireann daltaí lipéad d'ainm cuí ar gach grúpa agus tugann siad fianaise dá

Deiseanna ICT

gcuid roghanna.

Teimpléid do
Cheathairshleasáin

Liostaí Airíonna do Cheathairshleasáin77
1. Ullmhaigh bileoga78 do dhronuilleoga, do rombais, do chomhthreomharán agus
do chearnóga.
2. Tabhair cineál difriúil ceathairshleasáin do gach grúpa.
3. Iarr ar dhaltaí a oiread airíonna agus is féidir a liostú a bhaineann le gach ceann de na cruthanna ar
an leathanach.
4. Beidh uirlisí cosúil le cártaí innéacs de dhíth le seiceáil i gcomhair dronuillinneacha, fad na sleasa
a chur i gcomparáid lena chéile agus línte díreacha agus siméadracht a tharraingt.
5. Ba chóir do na daltaí a liostaí airíonna a chur le chéile faoi na ceannteidil seo a leanas:
Comhthreomharáin

Rombais

Dronuilleoga

Cearnóga

Sleasa
Uillinneacha
Fiarthrasnáin
Siméadrachtaí

6. Tabhair ar na daltaí úsáid a bhaint as téarmaí cosúil le 'ar a laghad' agus iad ag déanamh cur síos
ar líon rudaí áirithe, cuir i gcás, 'bíonn dhá líne shiméadrachta ar a laghad ag dronuilleoga toisc go
mbíonn ceithre cinn ag cearnóga'.

77

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013, lch 405), Íomhá: http://www.mathsalamanders.com/images/shapes-clip-art-quadrilaterals-col.gif
78
Nasc chuig Teimpléid do Cheathairshleasáin: http://lrt.ednet.ns.ca/PD/BLM/table_of_contents.htm
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Agus ceathairshleasáin agus comhthreomharáin á rangú, forluíonn fo-thacair áirithe ar a chéile. Cuir i gcás, is
dronuilleog agus rombas é cearnóg. Is traipéasóideach é gach comhthreomharán, ach ní comhthreomharán é
traipéasóideach. Áitíonn Burger (1985) go mbaineann daltaí úsáid i gceart as scéimeanan rangúcháin den chineál
sin i gcomhthéacsanna eile. Cuir i gcás, is féidir le daltaí aonair sa rang a bheith ina mbaill de bhreis is club
amháin. Is sampla de cheathairshleasán é cearnóg a bhaineann le dhá chlub eile.

Ceathairshleasáin Athraitheacha ar Gheochlár

Ealaín

Oibríonn daltaí ar Gheochlár chun:
1. Ceathairshleasach neamhrialta a athrú go
traipéasóideach
2. Traipéasóideach a athrú go comhthreomharán
3. Comhthreomharán a athrú go dronuilleog
4. Dronuilleog a athrú go cearnóg
5. Déanann daltaí cur síos ar an gcaoi a n-athraítear ceathairshleasán neamhrialta go cearnóg, céim ar
chéim, ina ndialanna matamaitice nó ina logaí foghlama.
Gach Cearnóg ina Dronuilleog79
Deir mo dheirfiúr gur dronuilleog é gach cearnóg ach nach cearnóg é gach dronuilleog.
Conas is féidir leis sin a bheith fíor?
Iarr ar na daltaí airíonna uile gach crutha díobh a liostú agus tic a chur leis na hairíonna atá mar a
chéile don dá chruth. Cuirfidh an múinteoir an cheist:
Cad é an t-aon airí a bhíonn ag cearnóg nach mbíonn ag dronuilleog?
An bhfuil aon airí a bhíonn ag dronuilleog nach mbíonn ag cearnóg?
Cruthanna ceithreshleasacha
(ceathairshleasáin)
Ceatharshleasáin Speisialta
Dhá shlios
chomhthreomhara

Uillinneacha
ar cóimhéad

Sleasa ar
comhfhad
(rombas)

Dhá phéire de
shleasa comhthreomhara
Gan aon dá
Gach uillinn ar
uillinn ar cóimhéad cóimhéad
Uillinneacha ar cóimhéad
agus sleasa ar comhfhad
(cearnóg)

79
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Íosliostaí Sainmhíniúcháin80
1. Ach a gcuirtear liostaí airíonna le cheile do chomhthreomharáin, do rombais, do dhronuilleoga
agus do chearnóga, ba chóir na liostaí a chur ar taispeáint.
2. Oibríonn na daltaí ina ngrúpaí chun teacht ar Íosliostaí Sainmhíniúcháin do gach cruth. Is éard a
chiallaíonn sainmhíniúchán sa chás seo nach mór gurb é an cruth sin é aon chruth ag a bhfuil
airíonna uile an Íosliosta Sainmhíniúcháin. Ciallaíonn íosliosta má bhaintear oiread is airí amháin
den liosta, nach liosta sainmhíniúcháin a thuilleadh é. Mar shampla, Íosliosta Sainmhíniúcháin
amháin do chearnóg is ea ceathairshleasán ag a bhfuil ceithre shlios chomhionanna agus ceithre
dhronuillinn.
3. Ba chóir do dhaltaí iarracht a dhéanamh teachtar dhá Íosliosta Sainmhíniúcháin nó trí ar a laghad
do gach cruth. Is féidir liosta molta a cheistiú óir ní íosliosta é agus ní liosta sainmhíniúcháin é. Ní
liosta sainmhíniúcháin atá ann más féidir frithshampla (cruth eile seachas an cruth a bhfuiltear ag
déanamh cur síos air) a dhéanamh gan ach airíonna an liosta a úsáid.

Má tá na sleasa uile atá ag cruth ceathairshleasach comhionann, an mbeidh
cearnóg ann i gcónaí?
An féidir teacht ar fhrithshampla?
An fíor é sin i gcás gach triantáin nó díreach triantáin chomhshleasacha
amháin? Mínigh an fáth.
Cad iad na hairíonna d'fhiarthrasnáin a chinnteodh go mbeadh cearnóg ann?

Cluiche an Lúbcharta le hÍosliostaí Sainmhíniúcháin
Is féidir le daltaí cluiche lúbchártaí Íosliostaí Sainmhíniúcháin a chur le chéile, mar shampla, is féidir
cruth 2-T mar aon le hÍosliosta Sainmhíniúcháin do chruth eile a bheith ar gach cárta. Glaonn daltaí
amach a n-Íosliosta Sainmhíniúcháin agus ní mór don dalta a bhfuil an cruth sin aige/aici a
(h)Íosliosta Sainmhíniúcháin féin a ghlaoch amach, agus mar sin de, mar shampla:
Táim ag lorg cruth ceathairshleasach a bhfuil a shleasa ar fad comhionann.
An dalta a bhfuil pictiúr de chearnóg aige/aici ar a c(h)árta, glaonn seisean/sise amach an tÍosliosta
Sainmhíniúcháin atá ar an gcárta sin.

Triantáin Ghrúpáilte (Fairsingiú ar Leibhéal C.3)
1. Is féidir le daltaí Geochláir a úsaid81 chun triantán ar bith a thógáil.
2. Déanann na daltaí triantán eile atá difriúil ar bhealach éigin ón gcéad
cheann.

80

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013, lch 406)
Nasc chuig Geochláir ar líne:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_125_g_1_t_4.html?open=activities&from=search.html?qt=geobo
ard
81
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3. Déanann daltaí triantán eile atá difriúil leis an gcéad dá cheann, agus mar sin de.
4. Déanann na daltaí cuntas dá gcuid torthaí ar pháipéar poncaithe.
Cé mhéad triantán difriúil is féidir a dhéanamh?
Cén difríocht atá eatarthu?
A Phádraig, an féidir leat a insint dom i d'fhocail féin?

5. Cuireann na daltaí na triantáin i measc a ngrúpaí, cuireann siad triantán a ngrúpaí féin i
gcomparáid le grúpaí eile agus déanann siad athshainiú ar a gceann féin más gá chun an tsórtáil a
dhéanamh níos éasca.
6. Scríobhann na daltaí cur síos ar na nithe atá i gcoitinn idir na triantáin i ngach
grúpa.

Deiseanna ICT
Geochlár Ar Líne

Céard atá i gcoitinn idir na triantáin go léir sa ghrúpa seo?
An bhfuil aon triantán agaibh ag a bhfuil trí uillinn de mhéideanna difriúla?
An bhfuil aon triantán agaibh ag a bhfuil dhá uillinn den mhéid chéanna?
An bhféadfá é sin a úsáid chun na triantáin a ghrúpáil?

Triantáin a Shórtáil
1. Sórtálann daltaí tacar triantán de chruthanna agus méideanna difriúla ina ngrúpaí de réir a gcuid
airíonna.
2. Tosaíonn an daltaí ag tuiscint go bhfuil tréithe i gcoitinn idir triantáin éagsúla, cuir i gcás, dhá
uillinn ionanna, dronuillinn, gach slios ionann, gach slios neamhionann, uillinneacha
urchomhaireacha ionann.
3. Ba chóir do dhaltaí na triantáin a shórtáil in a oiread bealaí agus is féidir. Seans go bhfaighidís
amach gur féidir gach triantán a chur isteach i dtrí nó i gceithre ghrúpa.

Cén fáth ar ghrúpáil tú na triantáin seo le chéile?
Cad atá i gcoitinn eatarthu?
Cén difear atá eatarthu agus an ceann seo?
Cén fáth nár chuir tú an triantán seo sa ghrúpa sin?
Céard a thugann tú faoi deara faoi na huillinneacha sa triantán seo?
An bhfuil gaolmhaireacht chomónta idir na huillinneacha sna triantáin sa
ghrúpa seo? Má tá, mínigh é.
Abair é sin i bhfocail eile, a Shéamuis.
An féidir triantán ar bith a chur isteach sa dá thacar a chruthaigh tú?
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4. Um an dtaca seo is féidir leis an múinteoir a fhiafraí de na daltaí an eol dóibh ainmneacha aon
cheann de na grúpálacha sin. Is féidir ainm foirmiúil gach grúpa a thabhairt dóibh ansin:
a. Comhshleasach
b. Comhchosach
c. Corrshleasach
d. Dronuilleach

Seans go bhfaigheadh daltaí amach gur cuid de cheachtar tacar, triantáin chomhchosacha nó
triantáin chorrshleasacha iad triantáin dhronuilleacha

Sórtáil: Peinteagáin, Ochtagáin agus Polagáin eile
1. Sórtálann daltaí cruthanna difriúla, cuir i gcas peinteagáin

rialta neamhrialta rialta neamhrialta rialta neamhrialta
Triantáin
Ceathairshleasáin
Peinteagáin

rialta, peinteagáin neamhrialta, ochtagáin rialta, ochtagáin
neamhrialta, etc., ina gcatagóirí.
2. Roghnaíonn daltaí an lipéad catagóra agus tugann siad fianaise

rialta neamhrialta
Heicseagáin

rialta

neamhrialta
Ochtagáin

faoin gcúis a oireann sé don chatagóir, cuir i gcás, líon na sleasa, uillinneacha, siméadracht, etc.
3. Féadfaidh daltaí na cruthanna a rangú de réir líon na sleasa, agus is féidir leis an múinteoir a
iarraidh ar na daltaí ansin an eol dóibh na téarmaí foirmiúla don chineál seo crutha.
4. Is féidir leis na daltaí an lipéad foirmiúil rangúcháin a chur ar gach cruth ansin.
Tá 5 shlios ag an gcruth. Céard a thugaimid air sin?
Cén fáth a mbíonn cuma chomh difriúil sin ar roinnt cruthanna cúigshleasacha?
An peinteagán fós é? An féidir linn an grúpa cruthanna seo a fho-roinnt a
thuilleadh?
Cad is féidir linn a thabhairt ar na grúpaí seo?

Tá sé tábhachtach go bhfaigheadh daltaí taithí ar léiriúcháin rialta agus neamhrialta d'ochtagáin
agus de pheinteagáin a shórtáil.
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GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚTHÚCHÁIN
Trasnaíl/Forluí82
Beidh cruthanna de dhíth ar an múinteoir chun taispeántas a dhéanamh leo - go hinmhianaithe
a) déanta as scannán trédhearcach le húsáid le hamharcléiritheoir nó b) cruthanna ar an gClár
Bán Idirghníomhach. Ina ionad sin, sceitseáil na cruthanna ar an gclár. Beidh dhá chearnóg
chárta, páipéar rianúcháin, siosúr, gnáthpháipéar agus peann luaidhe de dhíth ar gach beirt
daltaí.
1. Cuir i gcás dronuilleog agus triantán. Agus úsáid á baint as an amharcléiritheoir/Clár Bán
Idirghníomhach taispeáin cruth amháin anuas ar an gceann eile. Inis do na daltaí nuair a
thrasnaíonn an dá chruth sin a chéile go gcruthaítear an tríú cruth.
2. Pléigh an an cruth 'trasnála' sin mar aon lena chuid airíonna.
3. Iarr ar na daltaí dhá thriantán chomhshleasacha ag trasnaíl a chéile chun triantán eile a
dhéanamh. An bhfuil bealaí difriúla ann chun é a dhéanamh? Cad faoi rombas a dhéanamh?
Heicseagán?
4. Iarr ar dhaltaí difriúla a gcuid tuairimí a léiriú leis an amharcléiritheoir/Clár Bán
Idirghníomhach.83
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5. Iarr ar dhaltaí fiosrú a dhéanamh ar na cruthanna trasnála is féidir leo a
dhéanamh le dhá chearnóg. Cad iad na ceathairshleasáin is féidir a

Trasnálacha
Idirghníomhacha

dhéanamh? An bhfuil aon cheathairshleasán ann nach féidir a dhéanamh?

Conas a d'fhéadfaí dhá thriantán chomhshleasacha a thrasnaíl chun triantán
comhshleasach eile a dhéanamh?
An bhfuil bealaí difriúla ann chun é a dhéanamh? Cé na cineálacha eile triantáin is
féidir a dhéanamh?
An féidir triantán le maoluillinn a dhéanamh? Le trí ghéaruillinn?
Abair go ndéanfaí an triantán ar barr a rothlú, a fhrithchaitheamh nó a shleamhnú?
Conas is féidir cruth trasnála le ceithre shlios a dhéanamh?
Cruth ag a bhfuil ceithre shlios? Cruth ag a bhfuil cúig shlios? Sé shlios?
Abair go raibh an dá thriantán dronuilleach?
Abair dá mbainfí úsáid as dronuilleog agus triantán?

82
83

The National Numeracy Strategy, Shape and Space Activities (1999)
Nasc chuig Trasnálacha Idirghníomhacha: http://nrich.maths.org/content/id/5820/OverLap2.swf
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LEIBHÉAL C.5: CRUTHANNA 2-T A CHUR LE CHÉILE, IAD A THEISILIÚ, AGUS
PATRÚIN A DHÉANAMH LEO
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Cad is teasaláid ann?
Ón bhfocal Laidine ar chiúb beag cloiche, 'tessera', a fhaightear an téarma teasaláid mósáic de phictiúir ar urláir agus ar thíleanna i bhfoirgnimh na Rómhánach.
Féach, sa sampla ar dheis, bhain an t-ealaíontóir úsáid as go leor tíleanna beaga
cearnógacha chun pictiúr mór amháin de tharbh a dhéanamh. Is éard is teasaláid ann
plána a thíleáil le cruth amháin nó níos mó i bpatrún athfhillteach gan bhearnaí gan
trasnaíl.
As tíl aonair ar polagán rialta é (gach slios agus uillinn comhionann) a dhéantar teasaláid rialta. Bíonn
an líon céanna tíleanna ag teacht le chéile ag gach rinn de theasaláid rialta. Is sampla simplí de
theasaláid rialta é clár táiplise.
Déantar teasaláid leathrialta as dhá thíl nó níos mó, ar polagán rialta iad gach ceann acu. Ag gach rinn
de theasaláid leathrialta, tagann an tacar céanna de pholagáin rialta le chéile sa ord céanna.
NÓTAÍ TEAGAISC

Ní mór do dhaltaí saor-iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a nasctar cruthanna le chéile chun
cruthanna níos mó a dhéanamh (cumasc) agus ar an gcaoi ar féidir cruthanna móra a bhaint ó
chéile ina gcruthanna beaga (scaoileadh).
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Teasaláidí de Chruthanna Rialta
Ba chóir deis a thabhairt do dhaltaí chun iniúchadh a dhéanamh ar chruthanna a theisilíonn agus
láimhseoga á n-úsáid acu. Ba chóir dóibh patrúin tíleanna agus bhrící a dhéanamh chun é sin a
threisiú. Is nasc maith é freisin le dromchlaí cumhdaigh - achar. Bíonn uillinneacha agus sleasa ar
cóimhéid ag cruthanna rialta - ba chóir tosú ag fiosrú airíonna teisiliúcháin leo seo.

Cearnóg
Triantán Comhshleasach

Heicseagán Rialta

Cad is cruth rialta ann? Tabhair samplaí. Bíonn uillinneacha agus sleasa ar
cóimhéid ag cruthanna rialta. Conas is féidir iad a chur le chéile?
Cé mhéad bealaí éagsúla a bhféadfaí é sin a dhéanamh?
An dteisileoidh gach cruth rialta? Cén fáth? Cén fáth nach dteisileoidh?
Tabhair dom sampla de chruth rialta nach dteisileodh?
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Faigheann daltaí amach gur féidir cearnóg, triantán comhshleasach agus heicseagán a chur le chéile
gan spásanna a bheith eatarthu. D'fhéadfaí fiosrú a dhéanamh freisin ar chruthanna rialta nach
dteislíonn.

Peinteagán

Ochtagán

Teasaláid Leathrialta84
Is féidir dhá thacar nó níos mó de pholagáin rialta a chur le chéile chun teasaláid a chruthí.
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Teasaláid Polagán

Peinteagán & Rombais Rialta

Ochtagáin agus Cearnóga Rialta

Teasaláidí85 de Chruthanna Neamhrialta.
Bíonn sleasa agus uillinneacha nach bhfuil ar cóimhéid ag cruthanna neamhrialta.
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Dronuilleoga: Is féidir go leor patrún de theasaláidí dronuilleog a dhéanamh.
Cruthaitheoir
Teasaláidí

Cé mhéad bealach is féidir dronuilleoga a leagan amach ionas go dteisileoidh
siad? Smaoinigh ar na háiteanna a chonaic sibh patrúin cosúil leis seo cheana?

84
85

Nasc chuig Teisliú Polagán: http://nrich.maths.org/content/id/4832/polygons.swf
Nasc chuig Cruthaitheoir Teasaláidí http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=202
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Triantáin: Féadfaidh daltaí úsáid a bhaint as triantáin de chruthanna difriúla, cuir i gcás, triantán
comhchosach, triantán dronuilleach, triantán corrshleasach, chun teasaláidí a dhéanamh (is cruthanna
rialta iad triantáin chomhshleasacha).

Triantáin Chomhchosach

Triantáin Dhronuilleacha

Triantáin Chorrshleasacha

Ceathairshleasáin

Comhthreomharán

Rombais

Agus daltaí ag sórtáil, ag teisiliú agus ag breacadh na hoibre ar pháipéar poncaithe, faigheann siad
tuiscint ar airíonna na gcruthanna a ndéantar staidéar orthu. Léirítear línte comhthreomhara in go leor
de na teasaláidí seo agus is féidir an coincheap a chur i láthair na ndaltaí den chéad uair.

Cruthanna nach dTeisilíonn
Ba chóir go mbeadh taithí ag daltaí ar theasaláidí le cruthanna d'airíonna éagsúla, ina
measc cruthanna nach dteisilíonn. Ba chóir deiseanna a thabhairt do dhaltaí airíonna
teisiliúcháin ciorcail a fhiosrú, le fáil amach nach luíonn siad le chéile gan bearnaí a bheith
eatarthu beag beann ar an eagar a chuirtear orthu.

Tionscadal Teisiliúcháin
Is féidir le daltaí tionscadail teisiliúcháin a chruthú cosúil leis na cinn atá le fáil anseo
www.haveyougotmathseyes.com
Is féidir le daltaí teasaláidí sa timpeallacht a aithint le ceamara digiteach. (Feic Leibhéal D.3)

Teasaláidí Aibítreach
Is féidir le daltaí a dhéanamh amach cé na litreacha san aibítir a bhfuil
airíonna teisiliúcháin rialta agus leathrialta acu.

119

Teasaláidí: Suimiú agus Dealú
Is féidir le daltaí tosú le cruth a bhfuil taithí acu air agus cuir leis nó baint de chun patrúin teasaláide a
dhéanamh

Tosaigh le cruth a bhfuil taithí agat air, cuir i gcás cearnóg.
Cuir píosa leis nó bain píosaí de chun cruthanna nua teasaláide a
dhéanamh.

Puzail Trangraim86
Is bealach suimiúil agus éifeachtach é puzal Tangraim na Síne chun caomhnú achair a léiriú.
D'fhéadfaí seacht bpíosa an phuzail a úsáid chun cruthanna geoiméadracha a dhéanamh, cuir i gcás
triantán, traipéisiam, comhthreomharán, etc. Ina ionad sin, is féidir fíoracha léiriúcháin a dhéanamh,
cuir i gcás, cailín ag rith, an litir E, coinneal,87 etc.
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Tangraim ar líne

86
87

Nasc chuig Tangraim ar líne: http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_268_g_1_t_3.html?open=activities
http://mrrgteacher.wordpress.com/category/tangrams/
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LEIBHÉAL C.6: SIMÉADRACHT LÍNE A AITHINT, A THARRAINGT AGUS A
AIMSIÚ SA TIMPEALLACHT AGUS I G CRUTHANNA
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Más féidir cruth a fhilleadh ar líne ionas go meaitseálann an dá leath, deirtear faoi go mbaineann
siméadracht líneach nó siméadracht scáthánach leis. Is é líne an fhillte líne an fhrithchaite frithchaitear an chuid den chruth atá ar thaobh amháin den líne ar an taobh eile, rud a léiríonn an nasc
idir siméadracht líne agus trasfhoirmiúcháin (smeachanna).
NÓTAÍ TEAGAISC
Ní mór eispéiris struchtúrtha a chur ar fáil do dhaltaí chun a gcuid tuisceana ar shiméadracht a
fhorbairt. D'fhéadfadh gurb é a bheadh ann do shiméadracht scáthánach:


Filleadh, tomhas agus siméadracht a lorg.



A fháil amach go bhfuil páirteanna d'fhíoracha a mheaitseálann a chéile an fad céanna ón líne
scáthánach agus é sin a mhíniú.



Airíonna siméadrachta a fhiosrú do roinnt cruthanna rialta, cuir i gcás cearnóga agus triantáin
chomhchosacha agus ansin peinteagán, heicseagán rialta agus polagán rialta eile.88

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Siméadracht Líneach sa Timpeallacht
Ba chóir daltaí a spreagadh chun siméadracht líneach a aithint sna nithe seo a leanas:
An Timpeallacht Thógtha

An Timpeallacht Nádúrtha

First Steps in Mathematics: Space, Western Australia, (2010 lch 141)
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Daoine

Plandaí

Ainmhithe

Conair Shiméadrachta89
Baineann daltaí úsáid as ceamara digiteach agus téann siad ar thóraíocht siméadrachta sa seomra
ranga nó ar thalamh na scoile chun siméadracht sa timpeallacht a aithint.
Dén cur síos ar do phicitúr.
Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh go bhfuil sé
siméadrach?
A Áine, an bhféadfá an míniú sin a thabhairt arís i
d'fhocail féin?
Cá mbeadh na línte siméadrachta le feiceáil?

Deiseanna ICT
Maths Eyes

Siméadracht i gCruthanna Matamaiticiúla
D'fhéadfaí díriú ar shiméadracht i gcruthanna matamaiticiúla a láimhseáladh roimhe seo.
1. Crearnóga, a ghearrtar amach as páipéar agus a
fhilltear in a oiread bealaí agus is féidir.
2. Faigheann daltaí amach go bhfuil ceithre
bhealach ann chun é sin a dhéanamh, agus dá
bhrí sin is féidir a rá go mbíonn ceithre líne
shiméadrachta ag cearnóga.
89

Nasc chuig Maths Eyes: http://www.haveyougotmathseyes.com/
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3. Déan arís é le dronuilleog. Gheobhaidh daltaí amach nuair a
fhilltear ar an fhiarthrasnán é, nach meaitseálann an dá leath a
chéile. Ní bhíonn ach dhá líne shiméadrachta ag dronuilleog90.
4. Tabhair ar dhaltaí a fháil amach cé mhéad líne shiméadrachta a bhíonn ag cruthanna difriúla nuair
a fhilltear iad.
Is mar eolas do mhúinteoirí amháin iad na pictiúir seo thíos agus ba chóir daltaí a spreagadh chun
teacht ar oiread línte siméadrachta agus is féidir do gach cruth.

ag triantán comhshleasach
bíonn 3 líne shiméadrachta
ag heicseagán rialta
bíonn 6 líne shiméadrachta
ag cearnóg
bíonn 4 líne shiméadrachta
ag ochtagán rialta
bíonn 8 líne shiméadrachta

ag peinteagán rialta
bíonn 5 líne shiméadrachta

INGEARACH

COTHROMÁNACH

AN DÁ CHEANN

Litreacha91
Tá roinnt litreacha san aibítir siméadrach agus féadfaidh daltaí línte siméadrachta a lorg iontu. Is
féidir le daltaí triail a bhaint as línte cothrománacha agus ingearacha siméadrachta sna litreacha agus
na coincheapa sin a thabhairt isteach ina gcuid gníomhaíochtaí ealaíne.

Cothrománach

90
91

Deboys and Pitt (2007, lch 287)
Íomhánna: http://j-warburton1013-dp.blogspot.ie/2010_09_01_archive.html)
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Ceartingearach

Páipéar a Fhilleadh92
Filleann na daltaí páipéar mar a bheadh consairtín, gearrann siad amach cruth ar chiumhais fhillte
amháin agus osclaíonn siad amach ansin é féachaint cén fríos a chruthaigh siad. Iarr orthu cinneadh a
dhéanamh faoin bhfríos nua atá uathu a dhéanamh agus é a sceitseáil, a gcuid gearrthaí a phleanáil
agus an fríos a dhéanamh.
Cén chuid den fhríos ba mhian libh a nascadh?
Cén chaoi a ngearrfaidh tú an páipéar filte chun é sin a dhéanamh?
Cén chaoi a ngearrfaidh tú an páipéar más mian leat súile a thabhairt don
'duine'?

Calóga Sneachta
Fillean daltaí páipéar fiarthrasna, ina cheathrúna ar dtús agus ansin ina ochtuithe, agus gearrann siad
an dearadh ar an gciumhais atá fillte. Tarraingíonn na daltaí cóip go cúramach den phíosa a gearradh
amach. Osclaíonn siad amach na calóga sneachta agus crochann siad in airde iad. Tabhair ar na daltaí
an imlíne rianaithe a scrúdú agus a dhéanamh amach cén cruth gearrtha amach a ghabhann le cén
chalóg shneachta. Ba chóir do dhaltaí fianaise a chur ar fáil dá rogha.

Cad iad na tréithe sna gearrthaí sa pháipéar fillte a mheaitseálann an chalóg
shneachta?
Cé na leidí a d'úsáid tú?
An raibh sé níos éasca cinn áirithe a mheaisteáil seachas cinn eile? Mínigh cén
fáth.

Siméadracht i mBloc Patrún / Íomháú Scáthánach
Ar phíosa páipéir, úsáideann daltaí sé nó ocht mbloc patrún chun dearadh a dhéanamh ar thaobh
amháin iomlán den líne. Ach a mbíonn taobh amháin críochnaithe ag na daltaí déanann siad iarracht
íomhá scáthánach a dhéanamh ar an taobh eile den líne.
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First Steps in Mathematics: Space, Western Australia,(2010, lch 115)
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Ach a ndéantar é sin, féadfaidh daltaí a gcuid oibre a sheiceáil le scáthán. Agus an scáthán ar an líne
acu, ba chóir go bhfeicfidís an íomhá cheannann chéanna agus a fheiceann siad nuair a ardaíonn siad
an scáthán. Is féidir dúshlán na ndaltaí a thabhairt freisin chun dearthaí a dhéanamh ag a bhfuil níos
mó ná líne shiméadrachta amháin.

Gníomhaíocht Seandálaíochta
Éilíonn an ghníomhaíocht seo ar dhaltaí gnéithe de phictiúr atá ar iarraidh a líonadh isteach leis an
eolas atá acu ar an gcruth siméadrach. Cliceáil ar an bpictiúr/nasc chun leagan inphriontáilte na
gníomhaíochta seo a fháil ar líne.93

Deiseanna ICT
Siméadracht
Seandálaíochta

Siméadracht a Chuntas
Is féidir daltaí a spreagadh chun cruthanna agus na línte siméadrachta a ghabhann leo a chuntas ar
mheáin éagsúla, ina measc líníocht, geochláir, páipéar poncaithe, etc.

93

Nasc chuig Siméadracht Seandálaíochta: http://www.nzmaths.co.nz/resource/sketching-etching
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Fiosrú faoi Shiméadracht Fhrithchaite94
Is meáin oiriúnacha chun patrúin scáthánacha a fhiosrú iad pionnachláir agus pionnaí nó ilghreillí. Ní
úsáideann daltaí ach leath de phatrún nó de chruth agus críochnaíonn siad é. Ba chóir línte nó
siméadracht nó línte scáthánacha fiara,
cothrománacha agus ingearacha a fhiosrú.

Cluichí Pionnachláir95
Is féidir le daltaí cluichí a chur le chéile le himirt ar phionnachláir, ar ilghreillí nó ar pháipéar
cearnógach. Seo a leanas cluiche molta amháin:
1. Marcáiltear an líne shiméadrachta nó an líne scáthánach agus glacann gach dalta
sealanna chun pionna a chur ar an gclár.
2. Ní mór don dara himreoir suíomh phionna an imreora eile a scáthánú ar a t(h)aobh féin.
3. Ansin, leagann an dara himreoir pionna ar an gclár ansin agus ní mór don chéad imreoir
an suíomh a scáthánú.
4. Tosaíonn daltaí ag úsáid teanga a bhaineann le suíomh agus déantar forbairt bhreise uirthi i
Leibhéal D.
Fiosrú: Dúshlán Siméadrachta96
Déantar fiosrú go córasach ar raon dearthaí siméadracha ar féidir iad a chruthú trí chearnóga iomlána
a scáthú ar an ngreille thíos. Is féidir le daltaí úsáid a bhaint as greillí glana nó as páipéar cearnógach
chun a gcuid torthaí a chuntas.
Cé mhéad ceann is féidir a aimsiú? An bhfuair do chomhdhaltaí samplaí/réitigh eile?

Deiseanna ICT
Siméadracht
Seandálaíochta

94

Deboys and Pitt (2007, lch 161)
Deboys and Pitt (2007, lch 161)
96
Nasc chuig Siméadracht Seandálaíochta: http://nrich.maths.org/1886
95
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LEIBHÉAL C.7 LÍNTE COMHTHREOMHARA, INGEARACHA, CEARTINGEARACHA,
COTHROMÁNACH AGUS FIARATHRASNA A AITHINT, A RANGÚ AGUS CUR SÍOS A
DHÉANAMH ORTHU
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Is éard is fiarlíne/línte fiarthrasna ann ná líne nach bhfuil ingearach ná cothrománach.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Línte Comhthreomhara
Ba chóir deiseanna a thabhairt do dhaltaí línte a fhiosrú ar bhealach réalaíoch le húsáid geostiallta.
Tabhairt ar dhaltaí dhá gheostiall a roghnú.
An bhfuil aon bhealach ann chun an dá gheostiall a shocrú ionas go mbeidh siad an fad céanna óna
chéile.
An bhfuil a fhios agaibh cad a thugtar ar na línte seo?
An féidir iad seo a nascadh le siombail mhatamaitice ar bith a úsáidimid?
An féidir libh línte atá cosúil leo seo a aithint i dtimpeallacht an tseomra ranga.
Línte comhthreomhara a thugaimid orthu seo.
Is féidir le daltaí dhá líne a tharraingt nach dtrasnaíonn a chéile agus iad ag coinneáil an fhaid eatarthu
mar a chéile i gcónaí. Ba chóir plé a dhéanamh ar shamplaí de línte comhthreomhara sa domhan
timpeall orainn.

Cad atá i gcoitinn idir línte comhthreomhara?
Déan iarracht teacht ar línte comhthreomhara eile sa scoil.
Cár aimsigh tú na línte sin?
Déanaigí sceitse díobh agus déanaigí cuntas den fhoghalim sa loga
foghlama.

Is féidir le daltaí línte comhthreomhara a fhiosrú ach iad a tharraingt go cothrománach, go hingearach
agus go fiarthrasna. Faigheann siad amach nach dtrasnaíonn siad a chéile riamh.
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Línte Ingearacha

Cad is brí leis an mbriathar trasnaigh?
A Sheáin, an féidir leat an méid a dúirt Tomás a rá arís i d'fhocail féin?
Sín do mhéar i dtreo an trasnaithe san íomhá.
Féach ar íomhá an chrosbhóthair, cad a thugann sibh faoi deara faoi na
huillinneacha go léir atá ann?
Má dhéantar an íomhá a rothlú an athraíonn na huillinneacha?

Is féidir úsáid a bhaint as an téarma 'ingearach' anseo, a thagraíonn do na línte a thasnaíonn a chéile
chun dronuillinn a chruthú. Is féidir deis a thabhairt do dhaltaí línte ingearacha a chruthú le
geostiallacha agus na huillinneacha a chruthaítear a phlé.

Línte Ingearacha
Is féidir le daltaí líneacht a fhiosrú sa timpeallacht.

Cad a thugtar ar an líne sin a shíneann suas síos?
Smaoinigh ar shamplaí de línte den chineál seo sa seomra ranga.

Is féidir an téarma 'ingearach' a thabhairt isteach anseo. Is féidir le daltaí línte ingearacha a fhiosrú sa
timpeallacht. D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach do dhaltaí línte ingearacha a nascadh le hairde.

Línte Cothrománacha
Is líne leibhéalta í líne chothrománach a shíneann i gcomhthreo leis an talamh - is féidir an téarma a
thabhairt isteach anseo. Is féidir le daltaí línte cothrománacha a fhiosrú sa timpeallacht.
Tarlaíonn sampla amháin go nádúrtha ar fud an domhain le dul faoi agus le héirí na
gréine. Is féidir íomhánna cosúil leis an gceann thíos a úsáid mar spreagadh.

Taispeáin dom an áit a bhfuil an chuma air go bhfuil an spéir agus an
fharraige ag teacht le chéile.
An bhfuil an líne sin ann i ndáiríre?

128

Is féidir cuspóir na huirlise seo i gcomhair tógála a phlé
(leachtleibhéal):
Cé a úsáideann an uirlis seo? Conas a úsáidtear é?
Cén tábhacht a bhaineann leis?
Cad a thugann sé le fios dúinn faoin dromchla ar a mbíonn sé ina luí?

Fiarlínte
Is féidir daltaí a spreagadh chun fiarlínte a aimsiú agus a aithint sa timpeallacht.
Cad atá ar eolas agat faoin bhfoirgneamh seo?
Cén fáth a bhfuil sé cáiliúil? Cá bhfuil sé suite?
Ghlac sé beagnach 200 bliain chun é a thógáil.
Cén fáth a bhfuil sé ar fiar, an dóigh libh?
Aithin na línte san fhoirgneamh seo. Cuir lipéid orthu.

Fiarlíne
Ingearach

Cothrománach

Tá Túr Claonta Pisa ar fiar

GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚTHÚCHÁIN
Línte sa Timpeallacht: Súil Siar agus Comhdhlúthú97

Aimsigh agus liostaigh 5 dhromchla sa scoil atá cothrománach agus 5 dhromchla atá
ingearach.
Déan iarracht línte nó dromchlaí atá comhthreomhar a aimsiú.
Déan iarracht línte nó dromchlaí atá ingearach lena chéile a aimsiú.
Déan iarracht línte atá ingearach lena chéile a aimisú sa seomra ranga ach nach bhfuil
na línte féin ingearach ná cothrománach.
Cé na cineálacha línte atá ar leathanaigh an chóipleabhair?
Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go mbeadh ballaí ingearach?
Déan cuntas d'fhoghlaim an ghrúpa.

97

Leagan leasaithe de: http://www.projectmaths.ie/documents/teachers/tl7-_introduction_to_angles.pdf
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LEIBHÉAL C.8: UILLINNEACHA A RANGÚ MAR NÍOS MÓ NÁ, NÍOS LÚ NÁ NÓ
COTHROM LE DRONUILLINN
NÓTAÍ TEAGAISC

Is í an líne forbartha bheartaithe don leibhéal seo:
1. Uillinneacha difriúla a aithint sa timpeallacht.
2. Úsáid a bhaint as tomhas seasta dronuillinne chun cuidiú le huillinneacha a rangú.
3. Geostiallacha a úsáid chun uillinneacha a rangú mar níos mó ná, níos lú ná nó cothrom le
dronuillinn
4. An teanga a bhaineann le méid uillinne (géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn, uillinn aisfhillteach,
díreach) a chur i láthair na ndaltaí.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Uillinneacha a aithint sa Timpeallacht
Ba chóir daltaí a spreagadh chun raon uillinneacha sa timpeallacht a aithint. Is féidir le daltaí
uillinneacha difriúla a aithint agus an chuma atá orthu a phlé.

Aithin uillinneacha sa seomra ranga.
Cad atá i gcoitinn idir na huillinneacha sin? Cén difríocht atá eatarthu?
Grúpáil cuid ar bith de na huillinneacha sin.
Déan iarracht ceithre chatagóir dhifriúla a chruthú d'uillinneacha ó na híomhánna
thuas.
Cé na huillinneacha is féidir libh a ainmniú?
Ainmnigh nó aithin catagóir eile uillinneacha thuas.

Dronuillinn a Dhéanamh
Tá mionchur síos ar dhronuillinn a dhéanamh as páipéar stróicthe i Leibhéal B.7. Moltar an
ghníomhaíocht seo go láidir don leibhéal seo, freisin. Is féidir tomhas na dronuillinne sin a úsáid ansin
don ghníomhaíocht seo a leanas.
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Tomhas Seasta Dronuillinne a Úsáid
Bainigí úsáid as an tomhas dronuillinne le seiceáil an dronuillinneacha iad na
huillinneacha seo a leanas.
Cé na huillinneacha eile níos lú nó níos mó ná dronuillinn is féidir libh a
fheiceáil?
Tarraing ciorcal timpeall orthu.

Uillinneacha Difriúla a Fhiosrú agus a Aimsiú98
Is féidir le daltaí geostiallacha nó angleg a úsáid don ghníomhaíocht seo.
1. Tabhair ar an rang na geostiallacha a rothlú chun uillinn ghéar a
dhéanamh.

Tabhair faoi deara go bhfuil pointe na huillinne an-ghéar.
Scríobhaigí an focal nua géaruillinn in bhur loga foghlama.
Ar chuala sibh an focal ‘geár’ roimhe seo? Scian ghéar, súil ghéar...

2. Is í rinn na huillinne an áit a dtagann an dá ghéag le chéile.

Taispeánaigí ar bhur ngeostiallacha rinn na géaruillinne atá déanta agaibh.
Scríobhaigí síos an focal rinn in bhur loga foghlama agus cuntas á dhéanamh
agaibh den teanga chomh maith le léaráid de na geostiallacha.

3. Rothlaigh an stiall beagán eile. Bogann an múinteoir an stiall go dtí an áit ingearach chun
dronuillinn a thaispeáint.
Dronuillinn/uillinn 90 céim a thugtar ar an gcineál seo uillinne.
Cén fáth a gceapann sibh go dtugaimid an t-ainm dronuillinn ar an uillinn seo?
Déan cuntas den focal nua.

98

Plean Teagaisc agus Foghlama 7: Tús Eolais ar Uillinneacha - Tionscadal Mata; Foireann Forbartha 2009
http://irish.projectmaths.ie/documents/TL_GAEILGE/T_L_GAE/T&L%20Plan%207%20IR.pdf
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4. Rothlaigh an stiall beagán eile. Rothlaíonn an múinteoir an stiall beagán eile chun maoluillinn a
thaispeáint.
Cén t-ainm atá ar an uillinn seo?
Déan cuntas den fhocal maoluillinn.
Tabhair faoi deara nach bhfuil pointe na huillinne chomh géar céanna.
Ciallaíonn an focal maol nach bhfuil rud géar.

5. Rothlaigh an stiall beagán eile fós. Déanann na daltaí an méid atá déanta ag an múinteoir.
Bog na stiallacha chun uillinn athfhillteach a léiriú.
Déan na focail nua a chuntas in bhur loga foghlama.

6. Rothlaigh an stiall beagán eile nó go mbeidh siad ar ais san áit a raibh siad ag an tús. An rud a
léirigh an múinteoir leis na geostiallacha, déanann na daltaí an rud céanna.
Uillinneacha a Aithint
Cé na cineálacha uillinneacha is féidir libh a aithint sna cruthanna seo?

Deiseanna ICT
Dúshlán ar líne na
nDronuillinneacha

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Dúshlán ar líne na nDronuillinneacha99
Déan triantán dronuilleach ar phionna-chlár ach trí phointe ar chiumhais an chláir a cheangal le chéile.
An féidir oibriú go córasach chun é sin a fhíorú? Abair go n-athraítear líon na bpointí ar an gciumhais.
An féidir é a dhéanamh i gcónaí? An féidir leat a thaispeáint le ríomh gur dronuillinn í an uillinn. Cad
99

Nasc chuig Dúshlán ar líne na nDronuillinneacha: http://nrich.maths.org/2847
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atá suntasach faoin slios den triantán atá urchomhaireach leis an dronuillinn? Bain triail as seo le líon
eile pointí ar an gciumhais. Cén uair ar féidir triantán dronuilleach a dhéanamh?
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LEIBHÉAL C.9: UILLINN A AITHINT I DTÉARMAÍ ROTHLÚCHÁIN
NÓTAÍ TEAGAISC
Is í an líne forbartha bheartaithe don leibhéal seo: go leanfaí ar aghaidh ó uillinneacha rothlúcháin a
aithint sa timpeallacht go línte agus uillinneacha rothlúcháin a thógáil agus a fhiosrú.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Uillinneacha a aithint sa Timpeallacht
Eolaíocht

Ba chóir daltaí a spreagadh chun raon uillinneacha a rothlaíonn sa timpeallacht a aithint. Is féidir le
daltaí an ghaolmhaireacht idir an rothlú agus an chaoi a ndearnadh an uillinn a fhiosrú.

Cad is brí le rothlú?
Tabhair focail eile dom a chiallaíonn an rud céanna.
An féidir leat samplaí a thabhairt de nithe atá feicthe agat agus iad ag rothlú?
Cad a tharlaíonn nuair a osclaítear an doras? Rothlaíonn an doras thart ar na hinsí.
Féach conas a dhéanann an doras uillinn leis an mballa agus mé á rothlú.
An féidir le duine ar bith agaibh smaoineamh ar shamplaí eile de rothlú a
d'fheicfí ó lá go lá?

Uillinneacha a Chruthú
Is féidir le daltaí úsáid a bhaint as stiallacha páipéir nó as ábhar a cheannófaí, cosúil le anglegs nó
geostiallacha chun uillinneacha de mhéideanna difriúla a chruthú.

Seans gur mhaith an rud é súil siar a chaitheamh anseo ar ghníomhaíochtaí Leibhéal C.10, lena
dtagann daltaí ar uillinneacha difriúla ach dhá gheostiall a rothlú.

Ba chóir daltaí a spreagadh chun stiallacha ar cóimhéid a ionramháil d'fhonn uillinneacha níos
lú agus níos mó a dhéanamh agus d'fhonn a fháil amach go ndéantar an uillinn san áit a
dtagann an dá líne le chéile, is é sin an pointe rothlúcháin (rinn). Le linn plé faoi stiúir an
mhúinteora, ba chóir béim a leagan ar an teanga a bhaineann le rothlúcháin agus nithe gaolmhara, cuir
i gcás, uillinn, ga, rinn, pointe comónta, leathnaigh. Ba chóir daltaí a spreagadh, agus iad ag
ionramháil ábhar coincréiteach, cuir i gcás stiallacha páipéir, geostiallacha, anglegs, etc.,
chun úsáid a bhaint as an teanga a úsáideann an múinteoir.
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Cruth
&
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Anois rothlaímis an stiall níos faide - faighimid uillinn níos mó.
Dá mhéad rothlú a dhéanaimid, is ea is mó an uillinn a gheobhaimid.
Is é an príomhrud anseo ná gurb ionann an uillinn agus rothlú ga amháin timpeall
ga eile trí phointe comónta.
Athraíonn an uillinn de réir mar a athraímid méid an rothlúcháin
Taispeáin an rinn, na géaga/gathanna, uillinn déanta do do chomhdhalta.

Fiosraíonn daltaí a dtarlaíonn nuair a athraíonn siad fad na stiallacha a úsáidtear chun an uillinn a
dhéanamh. Ba chóir do dhaltaí an méid a tharlaíonn/nach dtarlaíonn don uillinn nuair a
úsáideann siad stiallacha níos faide a roinnt lena chéile. Ba chóir dóibh buille faoi thuairim
a thabhairt freisin faoin gcúis atá leis sin. (ní chuireann fad na stiallacha a úsáidtear isteach
ar an rothlú ná ar mhéid na huillinne)
Uillinneacha a Rothlú
D'fhonn coincheap na huillinne a fhorbairt, ní mar thomhas seasta amháin ach mar thomhas ar rothlú,
is féidir le daltaí an páipéar fillte a rothlú ach biorán a chur ina lár agus é a chasadh nó go bhfillfidh an
ciorcal (1) ar an túsphointe arís. Is féidir é sin a dhéanamh freisin le pláta páipéir agus geocán.
Má thugaimid casadh iomlán air seo, is ionann an dronuillinn agus ceathrú casaidh agus is
ionann líne dhíreach agus leath casaidh. Cuidíonn gníomhaíochtaí seo leis na daltaí coincheap na
huilline mar thomhas ar mhéid an chasaidh seachas mar thomhas seasta a fhorbairt.
Aghaidh an Chloig
Tarraingíonn gluaiseacht na láimhe nóiméad timpeall aghaidh an chloig aird ar an uillinn i
dtéarmaí rothlúcháin.
Cad a léiríonn an ghluaiseacht ó 12 a chlog go 3 a chlog? Cé mhéad de chasadh
atá ann? Cad a léiríonn an ghluaiseacht ó 12 a chlog go 6 a chlog? Cé mhéad de
chasadh atá ann? Mínigh dom é i dtéarmaí uillinneacha. A Shéamuis, an féidir leat
a insint dom i d'fhocail féin?
Cad a léiríonn an ghluaiseacht ó 12 a chlog go 9 a chlog?
Cad a léiríonn an ghluaiseacht ó 12 a chlog ar ais chuig an túsphointe? Cé mhéad
de chasadh atá ann? Sin é é, casadh iomlán - is féidir linn imrothlú a thabhairt air
seo.
An féidir le duine ar bith agaibh doirse imrothlacha a mhíniú don? Cén fáth a
dtugtar doirse imrothlacha orthu dar libh?

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Bog na Lámha100

Deiseanna ICT
Cé mhéad babhta in dhá uair an chloig déag a ndéanann lámha an chloig

Clog Dronuillinne

dronuillinn? Úsáid na cnaipí + agus - chun lámha an chloig NRICH (nasc
ICT) a bhogadh, ansin cliceáil ar shiombail na dronuillinne chun an freagra a
sheiceáil. Déan cuntas de do chuid freagraí féin agus de fhreagraí do chomhdhaltaí
sa Dialann Mata.
100

Nasc chuig Clog Dronuillinne: http://nrich.maths.org/1159
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LEIBHÉAL C.10: LÍNTE TRASNAITHE AGUS A G CUID UILLINNEACHA A
THARRAINGT, A PHLÉ AGUS CUR SÍOS A DHÉANAMH ORTHU

NÓTAÍ TEAGAISC

Ní mór teanga fhairsing na matamaitice a thabhairt san áireamh sa phlé don mhír seo. Moltar
go múinfí an teanga ábhartha mhatamaitice, cuir i gcás trasnú, maoluillinn, géaruillinn,
ingearach, comhthreomhar, etc. i gcomhthéacs seachas tabhairt ar dhaltaí sainmhínithe teibí a
chur de ghlanmheabhair.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Línte Trasnaithe agus Uillinneacha

Eolaíocht

Ba chóir daltaí a spreagadh chun raon línte agus uillinneacha sa timpeallacht a aithint. Is
féidir le daltaí línte difriúla a aithint mar aon leis an gcaoi a dtrasnaíonn siad a chéile chun
uillinneacha difriúla a dhéanamh. Is féidir le daltaí na huillinneacha sin a phlé.

Cé mhéad cineál difiriúil líne is féidir a aithint sna pictiúir seo/sa scoil? Cé mhéad
uillinn dhifriúil is féidir a aithint?
Conas a d'fhéadfaimis uillinneacha difriúla a ghrúpáil le chéile?
Cén uillinn is féidir linn a aithint go héasca?
Conas a d'fhéadfaimis uillinneacha a ghrúpáil i gcoibhneas leis an uillinn sin?
An bhfuil an uillinn a dhéantar níos mó ná/níos lú ná/cothrom le dronuillinn?
An bhfuil a fhios ag aon duine agaibh cad a thugaimid ar uillinneacha atá níos
lú/níos mó ná dronuillinn?

Líníocht
Is féidir le daltaí tacair dhifriúla de línte trasnaithe a tharraingt agus na huillinneacha a dhéantar a phlé
i gcoibhneas le slat tomhais na dronuillinne.
Peirspictíocht i Saothar Ealaíne a Fhiosrú
Ba chóir tabhairt ar dhaltaí raon línte trasnaithe a tharraingt agus na huillinneacha a phlé. Féadfaidh
siad tabhairt ar a gcomhdhaltaí a oiread línte agus uillinneacha agus is féidir a aithint. Is féidir é seo a
nascadh go héifeachtach le gníomhaíochtaí ealaíne.
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Cruth
& Spás

Sreangán
Ba chóir tabhairt ar dhaltaí línte agus uillinneacha a dhéanamh le píosaí sreangáin agus na
huillinneacha a dhéantar a phlé.

Anglegs
Ba chóir tabhairt ar dhaltaí línte agus uillinneacha a dhéanamh le anglegs agus na huillinneacha a
dhéantar a phlé.

Mapáil
Is féidir le daltaí gcuid mapaí sráide féin a tharraingt agus a phlé bunaithe ar an mbaile áitiúil, ar an
mbealach chun na scoile, etc. Pléigh na huillinneacha difriúla a dhéantar ag pointe trasnaithe na
sráideanna, agus treoracha á dtabhairt, etc. (Google Maps). Is féidir cur leis an ngníomhaíocht seo
ach mapáil comhordanáidí (Leibhéal D.8) a dhéanamh.
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Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Mapa de Bhaile na mBéar
Tá sráideanna an-speisialta i mBaile na mBéar. Má shiúlann tú siar nó soir sráid ar bith, feicfidh tú
dath difriúil ar gach teach agus dath difriúil ar gach béar freisin. An féidir libh na trialacha ar líne a
dhéanamh chun mapaí sráide agus greillí a dhéanamh don bhaile ar fad?

Deiseanna ICT
Mapa de Bhaile na
mBéar

Puzal Mósáice
Déanann Pierre Van Hiele cur síos ar thacar spéisiúil tíleanna
ar a dtugann sé ‘puzal mósáice’. Is é an díol suime a bhaineann
leis an bpuzal seo go bhfuil cúig uillinn dhifriúla sa tacar. Is
féidir na píosaí a úsáid chun labhairt ar choirnéil chearnógacha
(dronuillinneacha) agus ar uillinneacha atá níos mó ná nó níos
lú ná dronuillinneacha (maoluillinneacha agus
géaruillinneacha). Tógann an ghníomhaíocht seo ar an méid
eispéiris foghlama na ndaltaí roimhe seo i Leibhéal B.4, áit a
ndearna siad fiosrú nach beag leis an bpuzal seo.
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EISPÉIRIS TEAGAISC AGUS FOGHLAMA LEIBHÉAL D
LEIBHÉAL D.1: CRUTHANNA 3-T, AN T-OCHTAHÉADRÁN AGUS AN
TEITRIHÉADRÁN SAN ÁIREAMH, A AITHINT AGUS A INIÚCHADH AGUS
COIBHNEASA A INIÚCHADH
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Airíonna a bhaineann le Cruthanna101
Is éard is solaid Phlatónacha ann ná polaihéadráin rialta agus tá siad ainmnithe as fealsamh (fealsúnaí)
ón nGréig, Plató (428–347 BC). Déantar an téarma seo as focail Ghréigise polai, a chiallaíonn "go
leor", agus héadrán, a chiallaíonn "éadan". Dá bhrí sin, is éard is brí le polaihéadrán ná oibiacht
thríthoiseach ag a bhfuil go leor éadan. Is iad na solaid Phlatónacha na haon pholaihéadráin a
bhfuil éadain chomhionanna acu. Tá gach aon éadan ar aon dul go díreach le gach éadan eile. Cuir i
gcás, is solad Platónach é ciúb óir is cearnóga comhionanna iad gach ceann dá éadain. Ar an gcaoi
chéanna, tagann an líon céanna éadan le chéile ag gach rinn. Tá an líon céanna éadan cóngarach ag
gach rinn agus a tá ag gach rinn eile. Cuir i gcás, tagann trí thriantán chomhshleasacha le chéile ag
gach rinn de theitrihéadrán. Ní chomhlíonann aon pholaihéadrán eile na coinníollacha sin. Féachaimis
ar phriosma peinteagánach. Comhlíonann sé an dara coinníoll óir tagann trí éadan le chéile ag gach
rinn, ach sáraíonn sé an chéad choinníoll de bhrí nach bhfuil na héadain comhionann lena chéile — is
peinteagáin iad cuid acu agus is dronuilleoga iad cuid eile acu. Is iad na solaid Phlatónacha an ciúb,
an teitrihéadrán, an t-ochtaihéadrán, an dóideacaihéadrán agus an icisihéadrán.

Solaid Phlatónacha (san áireamh i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile)

ciúb (heicséadrán

teitrihéadrán

ochtaidéadrán

Airíonna a bhaineann le Solaid Phlatónacha
Ainm an Chrutha

Líon na nÉadan

Líon na Reann

Ciúb

6

8

Líon na
gCiumhaiseanna
12

Teitrihéadrán

4

4

6

Ochtaihéadrán

8

6

12

101

http://www.nzmaths.co.nz/resource/caught-nets
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NÓTAÍ TEAGAISC

Is féidir an obair a rinneadh i Leibhéal C.1 agus C.3 a dhéanamh arís ag an bpointe seo más gá.
a) Cruthanna 3T a thógáil as cárta chun aird a tharraingt ar líon na n-éadan.
b) Cruthanna 3T a thógáil as réiteoirí píopa agus geocáin chun aird a tharraingt ar líon na
gciumhaiseanna agus ar líon na reann.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Teitrihéadrán agus Ochtaihéadrán
Is féidir tabhairt ar dhaltaí samplaí de theitrihéadráin agus d'ochtaihéadráin sa bhaile agus i
dtimpeallacht na scoile a aithint. Seo a leanas roinnt samplaí coitianta:

Cé mhéad éadan atá ag gach cruth?
Cé mhéad coirnéail is féidir a chomhaireamh?
Rianaigh do mhéar timpeann na reann i ngach cruth.
Céard a thugann tú faoi deara faoi chruth gach éadain?
Cé na cruthanna 2T a cuireadh le chéile chun an cruth 3T seo a dhéanamh?
Cén cruth 2T atá sa dá cheann acu?

.
Gníomhaíocht Tógála102
Ach a bhfiosraíonn an daltaí éadain is féidir a thabhairt orthu teitrihéadráin agus ochtaihéadráin a
thógáil as ábhair shimplí sa seomra ranga. Is feidir úsáid a bhaint as mionsamhlacha simplí a dheantar
as lasáin agus blu tac, cipíní manglaim agus glothaigh, etc. chun an fhoghlaim a fhairsingiú agus a
chomhdhlúthú.

Deiseanna ICT
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líne

102

Nasc chuig Solaid Phlatónacha ar líne: www.learner.org/interactives/geometry/platonic.html
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Cé mhéad éadan a bheidh ort a dhéanamh chun teitrihéadrán/ochtaihéadrán
a chruthú? Conas a chuirfidh tú tús leis?
Cén fáth a ndearna tú é sin? An ndearna tú sceitse den bhonnchló? Cé a rinne
ar bhealach eile é?
Cé na cruthanna 2T is féidir a chur le chéile chun an cruth 3T seo a
dhéanamh?
I do loga foghlama, scríobh síos gnáthamh don chaoi ar thóg tú an cruth.

Airíonna a bhaineann le Solaid Phlatónacha a Chuntas
Ach a dtógann na daltaí na cruthanna, is féidir leo iad a úsáid chun na hairíonna a bhaineann le
ciúb, le teitrihéadrán agus le hoctaihéadrán a fhiosrú agus a chuntas. Ba chóir obair ghaolmhar ar
éadain, ar reanna agus ar chiumhaiseanna a chur san áireamh freisin.
Líon isteach an tábla chun an fhoghlaim a rinne tú faoi sholaid
phlatónacha a léiriú.
Pléigh é seo le do chomhdhalta. Déan an fhoghlaim a chuntas i do loga
foghlama.
Cuir sceitsí lipéadaithe de chiúbanna, de teitrihéadráin agus
d'ochtaihéadráin sa loga foghlama freisin.

Cruth

Líon na nÉadan

Cineál Éadain

Reanna

Ciumhaiseanna

Ciúb
Teitrihéadrán
Ochtaihéadrán
Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Dúshlán Platónach
Baineann an fhadhb seo le fiosrú a dhéanamh féachaint an féidir tosú ag rinn amháin de sholad
Platónach agus dul chuig gach rinn eile aon uair amháin - agus filleadh ar an rinn ar thosaigh tú ann.
Tá sé sách deacair é sin a shamhlú i 3T agus dá bhrí sin ní mór creatlaigh 2T a tharraingt de na cúig
sholad Phlatónacha (ar a dtugtar graif Schlegel) agus iad a úsáid chun freagra an dúshláin thíos a fháil.
Úsáid an nasc ICT thíos chun na conracha ar feadh na gciumhaiseanna i solaid a aimsiú.103
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Nasc chuig Dúshlán Platónach: http://nrich.maths.org/897
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LEIBHÉAL D.2: LÍONTÁIN DE CHRUTHANNA SIMPLÍ 3-T A THARRAINGT
AGUS NA CRUTHANNA A THÓGÁIL
NÓTAÍ TEAGAISC

Tá na gníomhaíochtaí sa leibhéal seo bunaithe ar eispéiris foghlama na ndaltaí i Leibhéal C.3.
Cuireann an leibhéal seo daltaí i mbun cruthanna 3T a shamhlú, a thógáil agus a mhúnlú. Seans go
mbeadh ar dhaltaí dul siar ar a gcuid eispéireas ar chruthanna simplí 3T a thógáil, arna leagan amach i
Leibhéal C.3 agus na heispéiris sin a chomhdhlúthú.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Líontáin Líníochta do Chruthanna 3T - Ciúbanna104
Ba chóir do dhaltaí triail a bhaint as líontáin dhifriúla a tharraingt féachaint an féidir ciúb a dhéanamh
as aon cheann acu. Gheobhaidh daltaí amach gur féidir teaglamaí éagsúla de líontáin sé chearnóg a
iomramháil chun ciúb a dhéanamh. Ba chóir do dhaltaí a) teacht ar na líontáin sin agus b) ciúbanna a
dhéanamh.

Deiseanna ICT
Líontáin Líníochta do
Chiúbanna

11 líontán do chiúb
Tá aon bhealach déag éagsúil ann chun ciúb a thógáil (arna léiriú thuas). Ní ghlactar san
áireamh orthu sin rothluithe (cas timpeall é) ná frithchaití (iompaigh (bunoscionn) é).

Chun líontán de chiúb a dhéanamh, féach ar dtús ar chiúb, cuir i gcás dísle, sa
seomra ranga.
Conas a d'fhéadfaí líontán a chruthú dó seo?
An bhfuil bealach eile aon éinne eile?
Ní mór duit teacht ar bhealach anois chun é sin a dhéanamh ionas gur féidir é a
fhilleadh ina chiúb?
Cé mhéad bealaí éagsúla a d'aimsigh tú?
An bhfuil bealach eile aon éinne eile?
Conas is féidir linn na líontáin a úsáid chun ciúbanna a thógáil?
104

Nasc chuig Líontáin Líníochta do Chiúbanna: http://gwydir.demon.co.uk/jo/solid/cube.htm
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Líontáin Líníochta do Chruthanna 3T - Ciúbóidigh105
Baineann daltaí triail as líontáin éagsúla féachaint cé na cinn a chruthódh ciúbóideach. Gheobhaidh
daltaí amach gur féidir teaglamaí éagsúla de líontáin sé chearnóg a iomramháil chun ciúbóideach a
dhéanamh.

Deiseanna ICT
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Chun líontán de chiúbóideach a dhéanamh, féach ar dtús ar shampla de cheann, cuir
i gcás bosca gránaigh bhricfeasta.
Cé mhéad éadan atá aige? Sé cinn. Cad atá i gcoitinn idir na héadain sin?
An bhfuil an cruth céanna orthu go léir? An meaitseálann an dá cheann acu a chéile?
Céard a thugann tú faoi deara faoi na huillinneacha?
A Shinéad, an féidir leat an méid a dúirt Oisín a rá arís i d'fhocail féin?
Ní mór duit teacht ar bhealach anois chun na sé chruth a leagan amach ionas gur
féidir é a fhilleadh ina chiúbóideach. Cé mhéad bealaí éagsúla a d'aimsigh tú?
Ar tháinig éinne ar bhealach eile?
An féidir linn na líontáin a úsáid chun ciúbóidigh a thógáil?
Déan cuntas, i do loga foghlama, de na líontáin agus den ghnáthamh.

Líontáin Líníochta do Chruthanna 3T - Teitrihéadrán
Moltar go gcaithfeadh daltaí súil siar ar an bhfoghlaim a rinne siad maidir le solaid Phlatónacha agus
an fhoghlaim sin a chomhdhlúthú, go háirithe i dtaca leis an teitrihéadrán i Leibhéal D.1. Ba chóir do
dhaltaí plé a dhéanamh ar an teaglaim de cheithre thriantán chomhshleasacha a chruthaíonn
teitrihéadrán. Is féidir le daltaí trialacha a dhéanamh leis an líontán a tharraing siad féachaint an féidir
an cruth a thógáil leis.

105

Nasc chuig Samhlú Ciúbóideach: http://donsteward.blogspot.ie/2013/05/nets-of-cuboid.html
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Fairsingiú ar an nGníomhaíocht: Brí a bhaint as Solaid
Baineann ciúbanna a shamhlú agus a rothlú leis an bhfadhb seo:
Samhlaigh go leagann tú ciúb anuas ar bhord atá cothrom. Casann tú an ciúb 45 céim
timpeall ar an ais a cheanglaíonn lár an bharréadain le lár an bhunéadain. Gné
thábhachtach agus lárnach d'fhadhb shamhlúcháin ar bith is ea a thuiscint go soiléir cad
é go díreach atáthar a iarraidh ort a dhéanamh agus ansin machnamh a dhéanamh ar
phríomhghnéithe na faidhbe, agus mar sin caith roinnt ama ag déanamh machnaimh ar
an gceist sula gcuirfidh sibh peann le pár. Ná déan dearmad go moltar sceitseáil,
léaráidí agus mionsamhlacha a dhéanamh de bhrí go gcuideoidh siad leat teacht ar
réiteach.
Is féidir an nasc ICT a ghabhann leis seo a fhiosrú chun cur leis an gceacht. 106

Deiseanna ICT
Samhlú Ciúbóideach

106

Nasc chuig Samhlú Ciúbóideach: http://nrich.maths.org/5751
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LEIBHÉAL D.3: CNUASAIGH DE CHRUTHANNA 2-T A THEISILIÚ
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Is cruthanna iad Polomanónna a dhéantar as cearnóga a chur le chéile chun aon aonad amháin a

dhéanamh, ar féidir é a ghearradh amach ar bhealach nach dtitfidh sé as a chéile.
Domanónna: déantas as dhá chearnóg
Tromanónna: déantas as trí chearnóg
Teitreomanónna: déantas as ceithre chearnóg
Peantomanónna: déantas as cúig chearnóg
Heixeomanónna: déantas as sé chearnóg
NÓTAÍ TEAGAISC

Cuireann na gníomhaíochtaí seo le heolas agus eispéiris ó Leibhéal C.5 lena ndearna daltaí patrúin a
thógáil, a chur le chéile agus a theisiliú as cruthanna 2T (rialta, neamhrialta, neamh-inteisilithe, etc.)
Sa leibhéal seo, cuireann daltaí leis an eolas atá acu ceana féin ar chruthanna a theisilíonn chun a)
cruthanna, cuir i gcás cearnóga agus triantáin chomhshleasacha, a chur le chéile ar bhealaí éagsúla
agus b) airíonna teisiliúcháin na gcruthanna sin a fhiosrú agus a chuntas.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Teisiliú: An Timpeallacht Áitiúil

Cén ghné atá i gcoitinn idir cíor mheala, iasc, anann agus calóg sneachta?
Ainmnigh cuid de na cruthanna atá ar gach oibiacht.
Liostaigh samplaí eile de chruthann a theisilíonn sa timpeallacht thógtha agus
nádúrtha.

Teaglamaí de Cheithre Chearnóg: Na Cúig Theitreomanó
1. Agus úsáid á baint acu as cearnóga plaisteacha, déanann daltaí a oiread patrún difriúil agus is
féidir as ceithre chearnóg.
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2. Is féidir na torthaí a chuntas ar pháipéar cearnógach nó poncaithe. Taispeántar thíos gach leagan
amach a d'fhéadfadh a bheith ag baint le ceithre chearnóg. Is féidir teacht ar dheiseanna ICT
maidir le cearnóga a ionramháil freisin (féach an nasc thíos). 107
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3. Teisilíonn na cruthanna seo freisin agus is féidir le daltaí é sin a fhiosrú agus a gcuid torthaí a
chuntas ar pháipéar cearnógach leis na patrúin éagsúla a thaispeántar thíos.

Cén fáth ar roghnaigh tú an teaglaim seo teitreomónanna?
Déan cur síos ar an bpatrún a chruthaigh siad.
Conas a rinne tú cuntas de sin ar pháipéar greille?
Leag na teitreomónanna amach ar bhealach eile.
Roinn na leaganacha amach leis an rang agus cuir i gcomparáid lena chéile
iad.

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht: Fadhb Tetrafit
Is éard is teitreamanó ann ceithre chearnóg atá nasctha lena chéile ciumhais le ciumhais. Leis an
bhfadhb seo déantar fiosrú breise ar theitreamanónna:
An féidir an teitreamanó seo, mar aon le 15 chóip de féin, a úsáid chun clár fichille ocht
faoi ocht a chlúdach? Fiosraigh an ráiteas sin agus roinn do chuid torthaí leis an rang.
D'fhéadfadh go mbeadh an nasc ICT seo úsáideach agus daltaí ag fiosrú na faidhbe seo. 108
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Nasc chuig Teisiliú ar líne: http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=202
Nasc chuig Fadhb Tetrafit: http://nrich.maths.org/814
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Fairsingiú ar an nGníomhaíocht: Peantomanó, Triamaint agus Heicseamaint
Bíonn cúig chearnóg i bpeantomanó agus bíonn sé thriantán chomhshleasacha i heicseamanó,
Peantomanónna
1. Teisilíonn daltaí cúig chearnóg chun teacht ar gach teaglaim is féidir.
2. Déanann daltaí cuntas díobh ar pháipéar poncaithe nó ar ghrafpháipéar.
Ach a ndéantar peantomanónna a fhiosrú ba chóir go dtiocfadh daltaí ar dhá shocrú dhifriúla dhéag do
na cúig chearnóg, mar a léirítear thíos:

3. Fiosraíonn daltaí airíonna teisiliúcháin a bhíonn ag roinnt cruthanna a
cruthaigh siad as na cúig chearnóg (peantomanó). Gearrann daltaí amach
roinnt de gach ceann agus déanann siad iarracht iad a luí le chéile i bpatrún
athfhillteach. Tá sampla de dhá chruth le feiceáil anseo.

Trí Thriantán Chomhshleasacha
Déantar triamant as trí thriantán chomhshleasacha a nasadh le chéile. Ní féidir ach
aon socrú amháin a dhéanamh. Ba chóir do dhaltaí é sin a fhiosrú agus a gcuid
torthaí a fhíorú. Is féidir an nasc ICT thíos a úsáid chun gach teaglaim
fhéidearthach a fhiosrú.109
Cé na hairíonna a bhaineann le triantán comhshleasach?
Cén cruth is féidir a dhéanamh má chuirtear dhá thriantán chomhshleasacha le
chéile?
Anois, chuir trí thriantán chomhshleasacha le chéile chun cruth nua a
dhéanamh.
Cé mhéad cruth difriúil is féidir a dhéanamh?
Déan cur síos ar na cruthanna sin agus cuir san áireach tagairt do shleasa, do
shiméadracht agus d'uillinneacha.
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Nasc chuig Triantáin a Chumasc: http://nrich.maths.org/4869
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Sé Thriantán Chomhshleasacha (Heicseamaint)
1. Teisilíonn daltaí sé thriantán chomhshleasacha chun teacht ar gach teaglaim is féidir.
2. Déanann daltaí cuntas díobh ar pháipéar poncaithe nó ar ghrafpháipéar.
Ach a ndéantar heicseamaint a fhiosrú ba chóir go dtiocfadh daltaí ar dhá shocrú dhifriúla dhéag, mar
a léirítear thíos:
Barra =
crúca
rombóideach =ciúb

coróin shioncs nathair

luamh

rachtán
comhartha portán duán heicseagán féileacán
=sciathán leathair =piostal
=bróg

3. Is féidir le daltaí ainmneacha a chumadh do na cruthanna a dhéanann siad.
4. Fiosraíonn daltaí airíonna teisiliúcháin a bhíonn ag roinnt cruthanna a cruthaigh siad as na sé
thriantán chomhshleasacha (heicseamaint). Gearrann daltaí amach roinnt de gach ceann agus
déanann siad iarracht iad a luí le chéile i bpatrún athfhillteach. Leagtar amach thíos sampla de
theasláidí:

Cén chaoi a ndearna tú teisiliú ar na sé thriantán chomhshleasacha?
Socraigh na heicseamaint i níos mó ná bealach amháin.
Cé mhéad teasaláidí is féidir a dhéanamh?

Fairsingiú: Cén fáth a dteisilíonn cruthanna?
Bíonn gníomhaíochtaí teisiliúcháin úsáideach agus airíonna uillinneacha á bhfiosrú. Is féidir le daltaí
moltaí a dhéanamh leis an bhfáth ar féidir na cruthanna áirithe seo a luí le chéile ach go mbíonn
spásanna idir cruthanna eile. Seans go n-eascródh fiosrú as an bplé a thabharfadh go bhfaighfí amach
ar deireadh gurb ionann suim uillinneacha na gcruthanna teisiliúcháin ag an bpointe a dtagann siad le
chéile agus 360 céim, is é sin gurb é suim na n-uillinneacha ceithre dhronuillinn.
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LEIBHÉAL D.4: CRUTHANNA 2-T A RANGÚ DE RÉIR A LÍNTE SIMÉADRACHTA
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Triantáin
Is féidir 3 nó 1 líne shiméadrachta nó gan aon cheann in aon chur a bheith ag triantán

Triantán Comhshleasach

Triantán Comhchosach

Triantán Corrshleasach

(gach slios ar comhfhad,
gach uillinn ar cóimhéad)

(dhá shlios ar comhfhad,
dhá uillinn ar cóimhéad)

(gan aon dá slios ar comhfhad,
gan aon dá uillinn ar cóimhéad)

3 Líne Shiméadrachta 1 Líne Shiméadrachta Gan Líne Shiméadrachta

Ceathairshleasáin
Cineálacha difirúla ceathairshleasáin (cruth plánach 4 shlios)

149

Polagáin Rialta
I bpolagán rialta bíonn gach slios ar comhfhad, agus gach uillinn ar cóimhéad

I dTriantán Comhshleasach
(3 shlios)
Dronuilleog
bhíonn 3 Líne Shiméadrachta
(sleasa urchomhaireacha ar
comhfhad, gach uillinn 90°)

2 Líne Shiméadrachta
Cearnóg

Ceathairshleasán
Neamhrialta

Gan Líne Shiméadrachta

I gCearnóg (4 shlios)
bhíonn 4 Líne Shiméadrachta

(gach slios ar comhfhad,
gach uillinn 90°)

4 Líne Shiméadrachta
Eitleog

Rombas

bPeinteagán Rialta (5 shlios)(gach slios ar comhfhad)

I
1 Líne Shiméadrachta
bhíonn
5 Líne Shiméadrachta2 Líne Shiméadrachta

Ciorcal
Is Líne Shiméadrachta í líne (a tharraingítear ag uillinn ar bith) a shíneann
tríd anRialta (6 shlios)
I Heicseagán
lárphointe.
bhíonn 6 Líne Shiméadrachta
Dá bhrí sin bíonn líon éigríochta Línte Siméadrachta ag Ciorcal

I Heipteagán Rialta (7 shlios)
bhíonn 7 Líne Shiméadrachta

In Ochtagán Rialta (8 shlios)
bhíonn 8 Líne Shiméadrachta

NÓTAÍ TEAGAISC
Moltar go ndéanfadh daltaí eispéiris foghlama a bhí acu roimhe seo i Leibhéal C i dtaca le línte
cothrománacha, ingearacha agus fiarthrasna a aithint, a chomhdhlúthú agus a fhairsingiú Ba chóir
don líne mholta forbartha leanúint ar aghaidh ó chineálacha difriúla triantáin, ceathairshleasáin agus
polagáin rialta a scrúdú le haghaidh línte siméadrachta. Ar ghníomhaíochtaí comhdhlúthúcháin
deiridh bheadh rogha na gcruthanna sin a ghrúpáil de réir a gcuid airíonna siméadrachta.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Is é príomhchuspóir na ngníomhaíochtaí seo a chur i gcuimhne do dhaltaí go bhfuil líne amháin
shiméadrachta nó scáthánach nó níos mó ag gach cruth thíos. Tugann an ghníomhaíocht seo a leanas
dúshlán na ndaltaí sórtáil a dhéanamh de réir líon na línte siméadrachta i gcruth sula rangaítear ina
dhá dtacar éagsúla iad.
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Triantáin
Tosaíonn daltaí ag aithint línte siméadrachta i dtriantáin
dhifriúla faoi mar a fheictear sa mhír eolais chúlra thuas.

An bhfuil an líon céanna (a) sleasa agus (b) línte siméadrachta ag gach
triantán?
Cén fáth? Cén fáth nach bhfuil?
An bhfuil tuairim eile ag aon duine?

Ba chóir na ceisteanna seo a fhiosrú le triantáin dhifriúla, cuir i gcás triantáin chorrshleasacha,
mhaoluilleacha, dhronuilleacha.
Ceathairshleasáin
Tosaíonn daltaí ag aithint línte siméadrachta i gceathairshleasáin
dhifriúla faoi mar a fheictear sa mhír eolais chúlra thuas.
An bhfuil an líon céanna línte siméadrachta ag gach ceathairshleasán?
Cén fáth? Cén fáth nach bhfuil?
A Shinéad, an féidir leat an méid a dúirt Oisín a rá arís i d'fhocail féin?

Ba chóir na ceisteanna seo a fhiosrú le ceathairshleasáin dhifriúla, cuir i gcás cearnóg, rombas agus
dronuilleog.

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht: Ceathairshleasáin Sreinge
Tá grúpaí de cheathrair daltaí agus lúbóg sreinge de dhíth don ghníomhaíocht
seo.
1. Sín amach píosa sreinge ionas go mbeidh greim ag gach dalta ar choirnéal
chun ceathairshleasán a dhéanamh.
2. Ba chóir do dhaltaí ceann a dhéanamh nach bhfuil ach líne amháin shiméadrachta aige.
3. Cuireann an múinteoir ceisteanna, cuir i gcás:
An féidir a leithéid a dhéanamh? Arbh fhéidir ceathairshleasáin eile a déanamh nach mbeadh ach
aon líne amháin shiméadrachta acu?
4. Ba chóir do dhaltaí é sin a dhéanamh arís; ach an babhta seo ba chóir dóibh tabhairt faoi cheann a
dhéanamh nach bhfuil aige acu a) dhá líne shiméadrachta; b) trí líne shiméadrachta; agus c)
ceithre líne shiméadrachta.

Triantáin, Ceathairshleasáin & Polagáin
Tugann an ghníomhaíocht seo a leanas dúshlán na ndaltaí tacar de thriantáin, de cheathairshleasáin
agus de pholagáin a ghrúpáil de réir a gcuid airíonna siméadrachta, cuir i gcás, líne amháin
shiméadrachta nó níos mó.
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Cén fáth ar ghrúpáil tú na cruthanna seo le chéile?
Cad atá i gcoitinn eatarthu?
Cé mhéad líne shiméadrachta atá ag an gcruth seo?
An féidir leis an gcruth seo a bheith i níos mó ná grúpa amháin? Cén fáth? Cén
fáth nach féidir?
An bhfuil tuairim eile ag aon duine?
Tarraing grúpaí de chruthanna agus scríobh alt gairid faoi gach grúpa chun
míniú a thabhairt ar an bhfáth a bhfuil siad sa chatagóir seo.

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Peantomanónna110
Is éard atá i gceist leis an ngníomhaíocht seo fiosrú a dhéanamh féachaint cé na cruthanna thíos
(peantomanónna) a bhfuil líne amháin shiméadrachta ar a laghad acu. Ba chóir tabhairt ar dhaltaí
siméadracht chothrománach, ingearach agus fhiarthrasna a fhiosrú leis an ngníomhaíocht
dhúshlánach. Is féidir tabhairt orthu peantomanónna a tharraingt nó a thógáil freisin. D'fhonn cur leis
an ngníomhaíocht seo d'fhéadfaí díriú ar shiméadracht rothlach a fhiosrú le daltaí sula dtugann siad
faoi fhiosruithe ar líne - feic deis ICT thíos.

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Siméadracht Rothlach111
Fiosraigh siméadracht rothlach a bhaineann le raon cruthanna, idir rialta agus neamhrialta.
D'fhéadfadh an nasc ICT a bheith úsáideach chuige seo. Déanann daltaí
cuntas dá gcuid foghlama i ndialanna matamaitice nó i logaí foghlama lena n-áirítear cruthanna gearrtha amach, línte siméadrachta agus eolas
faoi shiméadracht rothlach.

Deiseanna ICT
Siméadracht Rothlach a
Fhiosrú

110

http://nrich.maths.org/2913
Nasc chuig Siméadracht Rothlach a Fhiosrú:
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/maths/shape_space/symmetry/revision/4/
111
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LEIBHÉAL D.5: DÉADUCHTUITHE NEAMHFHOIRMIÚLA A DHÉANAMH FAOI
CHRUTHANNA 2-T AGUS A N-AIRÍONNA
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Tátal Neamhfhoirmiúil: Leibhéil Smaointeoireachta Céimseatúla Van Hiele
Áitíonn teoiric Van Hiele ordlathas de leibhéil smaointeoireachta ó aois a cúig bliana go haois daoine fásta
acadúla. Baineann an teoiric seo le céimseata (cruth agus spás). Díríonn Van Hiele ar thrí leibhéal a
chumhdaíonn an ghnáth-thréimhse scolaíochta. Is é is príomhfhócas dó cruthanna déthoiseacha.
Leibhéal 0: Léirshamhlú
Tosaíonn an leibhéal seo le 'smaointeoireacht neamhbhriathartha'. Tugtar breithiúnas ar chruthanna de bhun
na cuma a bhíonn orthu agus féachtar orthu mar 'iomlán' de ghnáth seachas ar a dtréithe suntasacha. Is féidir
le daltaí cruthanna a ainmniú de bhun na cuma a bhíonn orthu, ach ní féidir leo airíonna sonracha na
gcruthanna a aithint. Cé go bhféadfaidís tréithe a aithint, ní bhaineann siad úsáid astu chun cruthanna a
aithint nó a shórtáil. Ar mholtaí teagaisc a bhaineann le Léirshamhlú tá:


cruthanna a shórtáil, a aithint agus cur síos a dhéanamh orthu;



mionsamhlacha fisiciúla a ionramháil;



méideanna agus treoshuíomhanna difriúla den chruth céanna a fheiceáil d'fhonn tréithe an chrutha agus
na gnéithe nach bhfuil ábhartha a idirdhealú óna chéile; agus



cruthanna a thógáil, a tharraingt, a dhéanamh, a chur le chéile agus a bhaint óna chéile.

Leibhéal 1: Anailís
Ag an leibhéal seo, is féidir le leanaí comhchodanna agus airíonna de chruthanna a aithint agus cur síos a
dhéanamh orthu. Cuir i gcás, is féidir triantán comhshleasach a idirdhealú ó thriantáin eile de bhrí go bhfuil
trí shlios ar cóimhéid, trí uillinn ar cóimhéid agus trí shiméadracht aige. Ag an gcéim seo, áfach, ní bhíonn na
hairíonna 'in ord loighciúil', rud a chiallaíonn nach dtugann daltaí faoi deara na gaolmhaireachtaí
riachtanacha a bhíonn idir na hairíonna. Ar mholtaí teagaisc a bhaineann le hAnailís tá:


athrú ó aithint ar bhealach simplí go hairíonna trí úsáid a bhaint as mionsamhlacha nithiúla nó fíorúla
chun airíonna a shainmhíniú, a thomhas, a bhreathnú agus a athrú;



mionsamhlacha agus/nó teicneolaíocht a úsáid chun díriú ar airíonna sainiúla, liostaí airíonna a
dhéanamh, agus plé a dhéanamh ar choinníollacha leordhóthanacha chun cruth a shainmhíniú;



fadhbanna a réiteach, lena n-áirítear tascanna a bhfuil airíonna cruthanna ina ndlúthchuid díobh; agus



rangú a dhéanamh ar airíonna de chruthanna a úsáid.

Leibhéal 2: Déaduchtú
Sa leibhéal seo, leagtar airíonna de chruthanna amach in ord loighciúil. Bíonn ar chumas daltaí
gaolmhaireachtaí a aithint idir airíonna de chruthanna nó ranguithe de chruthanna agus argóintí loighciúla,
cuir i gcás airíonna, a leanúint. Bíonn ar chumas daltaí a fheiceáil go dtagann airí amháin roimh airí eile nó
ina dhiaidh, agus dá bhrí sin is feidir leo airí amháin a dhéaduchtú ó airí eile. Bíonn ar a gcumas a mbíonn ar
eolas acu cheana féin a chur i bhfeidhm chun na gaolmhaireachtaí idir cruthanna a mhíniú agus chun teacht
ar shainmhínithe. D'fhonn dúshlán na ndaltaí a thabhairt agus cur lena gcumas maidir le déaduchtuithe
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neamhfhoirmiúla a dhéanamh faoi chruthanna 2T, ní mór dóibh tabhairt faoi thascanna agus faoi chluichí a
fhorbraíonn, d'aon ghnó, an stór focal a bhaineann leis na tuairimí ar tháinig siad orthu go dtí seo, agus iad ag
leanúint ar aghaidh ag fiosrú airíonna na gcruthanna. Ar mholtaí teagaisc a bhaineann le Déaduchtú tá:


fadhbanna a réiteach, lena n-áirítear tascanna a bhfuil airíonna cruthanna ina ndlúthchuid díobh;



úsáid a bhaint as mionsamhlacha agus as liostaí airíonna, agus plé a dhéanamh ar an ngrúpa airíonna atá
riachtanach agus leordhóthanach maidir le cruth faoi leith;



úsáid a bhaint as teanga neamhfhoirmiúil dhéaduchtach ("uile," "roinnt," "ceachtar," "má-is," "abair go,"
etc.);



gaolmhaireachtaí áirithe idir polagáin a fhiosrú féachaint an bhfuil a mhalairt bailí freisin (cuir i gcás,
'Más ceathairshleasán é dronuilleog, ní mór ceithre dhronuillinn a bheith aige; má tá ceithre dronuillinn
ag ceathairshleasán, an gá gur dronuilleog é?); agus



úsáid a bhaint as tarraingt (líníocht) agus as mionsamhlacha mar uirlis chun ginearáluithe agus
frithshamplaí a aimisú.

Is féidir leis an gcur síos a dhéantar ar na grúpaí i ngníomhaíocht sórtala cruthanna an leibhéal
smaointeoireachta céimseatúla a úsáideadh don tsórtáil a léiriú:


Is minic a luaitear treoshuíomh nó cosúlacht fhíseach mar
rialacha sórtala i gcuir síos Leibhéal 0



Is minic a liostaítear go leor airíonna i gcuir síos Leibhéal
1



Is minic a thugtar liostaí níos éifeachtaí airíonna i
gcuir síos Leibhéal 2. Is iondúla go ndéantar cur síos
níos ar bhealach níos cúramaí agus go mbíonn stór
focal níos matamaiticiúla i gceist.

NÓTAÍ TEAGAISC
Léiríonn gníomhaíochtaí sa mhír seo eispéiris foghlama go dtí seo i Leibhéal C. Leagtar béim ar
ghaolmhaireachtaí agus naisc a chruthú idir cruthanna 2T agus a gcuid saintréithe/sainghnéithe.
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EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Cruthanna 2-T a Shiúl: Léirshamhlú agus Tuairisciú
D'fhonn gnéithe físeacha agus tuairisciúla de Leibhéil Van Hiele a threisiú (feic mír an Eolais Chúlra
do Mhúinteoirí), is féidir le daltaí cruth 'a shiúl'.
1. Tugann dalta amháin treoracha do dhalta eile chun cearnóg 'a shiúl' agus treoracha soiléire á
dtabhairt aige/aici, cuir i gcás:
Siúil ar aghaidh 2 chéim, cas 90 céim ar dheis.
Siúil ar aghaidh 2 chéim, cas 90 céim ar dheis.
Siúil ar aghaidh 2 chéim, cas 90 céim ar dheis.
Siúil ar aghaidh 2 chéim, cas 90 céim ar dheis.
2. Malartaíonn daltaí rólanna agus baineann siad triail eile as le cearnóg de mhéid eile.
3. Déan arís é le triantáin dhifriúla agus le cruthanna eile ach treoracha soiléire a leanúint.
Tá an ghníomhaíocht seo luachmhar ann féin; is bonn an-mhaith é, áfach, do roinnt de na
gníomhaíochtaí crutha a úsáideann Ríomhchlárú Matamaiticiúil Scratch (feic thíos).

Cén cruth a rinne tú?
Déan é a chuntas i do loga foghlama.
Conas is féidir leat an fhoghalim sin a úsáid chun cruthanna eile a bhfuil cur
amach againn orthu a dhéanamh?

Tomhas an Riail atá agam
Sa ghníomhaíocht seo, ní mór do dhaltaí an riail a chruthaigh grúpa cruthanna a aithint, cuir i gcás, tar
éis gníomhaíocht sórtála a dhéanamh. Treisíonn an tasc seo tuiscint na ndaltaí ar na rialacha is féidir a
úsáid chun tacar cruthanna a shainiú/a shórtáil. Ina theannta sin, cuidíonn sé le daltaí gluaiseacht ó
Leibhéal 1 go Leibhéal 2 Van Hiele trí dhíriú ar na hairíonna atá riachtanach chun an grúpa a shainiú.
Ach a bhféachtar ar airíonna a bhíonn i gcoitinn idir cruthanna, treisíonn daltaí a gcumas maidir le
cruthanna a ghrúpáil agus úsáid á baint as rialacha difriúla. Anuas air sin, ach a gcuireann siad an riail
a aimsíonn siad i gcomparáid le rialacha a aimsíonn daltaí eile, nó leis an riail a luaigh an duine a
chruthaigh an grúpa, foghlaimíonn daltaí gur féidir an grúpa céanna a shainiú ar bhealaí difriúla. Ar
deireadh thiar thall, ach a gcuirtear grúpaí de chruthanna ar fáil ina mbíonn cineál amháin crutha a
bhfuil eolas ag daltaí air (dronuilleoga i ngrúpa comhthreomharán), is féidir leis an múinteoir samplaí
de ghrúpaí cruthanna, ar fo-thacar de ghrúpaí eile cruthanna iad, a thaispeáint do dhaltaí.112 Leis an
ngníomhaíocht seo, is féidir le daltaí a gcuid foghlama a chuntas ach fillteán d'íomhánna digiteacha a

112

http://langfordmath.com/ECEMath/Geometry/VHLevPropertiesText.html
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chur le chéile a thugann cuntas ar na tacair, ar na fo-thacair agus ar na rialacha airíonna. Is uirlis
mheasúnaithe ríluachmhar do mhúinteoirí í seo.

Ríomhchlárú Matamaiticiúil Scratch
Is éard is Scratch ann teanga ríomhchlárúcháin a d'fhorbair MIT Media Lab a chuireann ar chumas
daltaí, ar bhealach éasca, scéalta, beochana, cluichí, ceol agus ealaín dá gcuid féin a chruthú agus iad
a roinnt ar an idirlíon. Is féidir Scratch a úsáid saor in aisce ar an idirlíon nó is féidir é a íoslódáil ó
shuíomh Scratch http://scratch.mit.edu. Tá suíomh idirlín Scratch Éireannach ann freisin ar a bhfuil
amchainní do mhúinteoirí, ina measc lámhleabhair agus pleananna ceachta d'úsáid Scratch sa seomra
ranga. Is féidir teacht orthu ar www.scratch.ie. Léirítear thíos sampla den chaoi ar féidir Scratch a
úsáid chun cruthanna a fhiosrú. Is é is cuspóir le Scratch a úsáid ag an leibhéal seo dúshlán na ndaltaí
a thabhairt tógáil ar eolas atá acu cheana féin maidir le cruthanna a thógáil, agus díríú go sonrach ar
na hairíonna aonair a bhaineann le gach cruth, cuir i gcás:
Conas a tharraingeoidh mé cearnóg leis an ríomhchlár Scratch?

Tá an cód san íomhá athfhillteach (de bhrí gurb ionann na gluaiseachtaí agus na castaí go léir). I
Scratch, is féidir lúb athfhillteach a úsáid chun píosa níos gaire cóid a chruthú. Braitheann an cód ar
thuiscint na ndaltaí ar airíonna dílse an chrutha; cuir i gcás, tógtar triantán comhshleasach le cód ina
bhfuil trí chéim ar comhfhad agus trí chasadh de 120° (uillinn athfhillteach). Tá sé seo an-chosúil leis
an ngníomhaíocht cruthanna 'siúil' thuas.

Tá tuiscint mhaith ar chomhdhéanamh uillinneacha, go háirithe uillinn athfhillteach ríthábhachtach
agus cruthanna á dtógáil leis an ríomhchlár Scratch. Bealach amháin a mholtar is ea an uimhir 360
a roinnt ar líon na sleasa.

Bain úsáid as na bunrialúcháin chéanna chun dronuilleog, triantán, peinteagán
agus cruthanna eile a tharraingt.
Cén chaoi ar shocraigh tú na huillinneacha a thomhas?
Cén chaoi ar tharraing tú heicseagán?
Cé a rinne ar bhealach eile é?
Roinn do réiteach / cód le daltaí eile.
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Tarraing ciorcal in Scratch.
Cuir cruthanna 2T le chéile chun cruthanna eile a dhéanamh.
Conas a dhearfá na cruthanna sin sa ríomhchlár Scratch?
Roinn linne é má tá bealach eile agat chun é a dhéanamh.

Agus iad ag obair le Scratch, ba chóir tabhairt ar dhaltaí úsáid a bhaint as téarmaíocht thábhachtach
mhatamaiticiúil, cuir i gcás:


comhionann



neamhrialta



fiarthrasna



teisiliúcháin



siméadracht



polagán



uillinn.
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LEIBHÉAL D.6 AIRÍONNA CIORCAIL A AITHINT AGUS CIORCAL A THÓGÁIL
AGUS TRASTOMHAS NÓ GA ÁIRITHE AIGE
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ

Sainmhínithe ar Stór Focal don Chiorcal
Ga: Líne dhíreach a shíneann ó lár ciorcail amach chuig an imlíne (ciumhais sheachtrach) nó
dromchla. Is ionann ga ciorcail agus leath an trastomhais.
Imlíne: Teorainn sheachtrach sa limistéar ciorcail nó an fad timpeall an chiorcail.
Trastomhas: Líne dhíreach a shíneann trí lár ciorcail agus a theagmhaíonn le himlíne nó le dromchla
an chiorcail ag dhá cheann na líne; mírlíne a nascann dhá phointe ar an gciorcal agus a ghabhann trína
lárphointe.

NÓTAÍ TEAGAISC
Tosaíonn an líne forbartha sa leibhéal seo le daltaí ag aithint trastomhais, ga agus imlíne ciorcail. Ar
deireadh thiar thall, tógann daltaí raon ciorcal de gha nó de thrastomhas faoi leith.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Ciorcail a Fhiosrú
Tosaíonn daltaí ag tarraingt timpeall ar chnaipí, ar chlaibíní stáin, ar bhoinn airgid, etc., agus iad ag
iarraidh patrúin chiorclacha fearacht na gceann thíos a chruthú.

Cé na patrúin is féidir leat a dhéanamh le ciorcail?
Cé mhéad ciorcal is féidir a tharraingt laistigh den mhórchiorcal?
Céard a thugann tú faoi deara faoi na línte?
Ar thug aon duine aon rud eile faoi deara? Déan cur síos ar na cruthanna.
Aimsigh bratach spóirt ar a bhfuil ciorcail mar sin?
Déan an WebQuest chun tábhacht gach ceann de na cúig chiorcal a fhiosrú.

Is féidir le daltaí na hairíonna teisiliúcháin a bhíonn ag ciorcail a fhiosrú freisin. Faigheann siad
amach nach luífidh siad le chéile gan bhearnaí pé eagar a chuireann siad orthu. Ba chóir do dhaltaí
ciorcail a fhilleadh ina leath chun leathchiorcail a dhéanamh. Tiocfaidh daltaí ar bhealaí éagsúla chun
iad a fhilleadh, mar a leagtar amach thíos. Cuir leis an ngníomhaíocht seo
ach airíonna siméadracha ciorcail a phlé agus a chuntas.
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Cur síos ar an gCiorcal
Déanann daltaí cur síos ar chiorcal do dhuine nach bhfaca ceann roimhe seo, mar shampla, do dhuine
ón spás. Déanann daltaí cuntas dá bhfreagraí ar chártaí innéacs agus roinneann siad lena gcomhdhaltaí
iad. Críochnaigh an ghníomhaíocht ach aontú ar liosta gearr airíonna do chiorcal a scíobhann an rang
ina iomláine.
Imlíne a Fhiosrú
D'fhonn imlíne a fhiosrú:
1. Gearrann daltaí fad sreinge a shíneann timpeall ar chiorcal, cuir i gcás,
claibín buidéil, pláta páipéir, Frisbee, etc.
2. Fiafraigh de na daltaí a) an bhfuil a fhios acu cén t-ainm atá air agus
mura bhfuil iarr orthu b) taighde a dhéanamh ar an ainm.
3. Déanann daltaí meastachán, tomhas agus cuntas dá gcuid torthaí mar a léirítear ar leathanach A4
sula gcuireann siad na pointí foghlama isteach sa dialann matamaitice nó sa loga
foghlama.
Ga a Fhiosrú
1. Agus úsáid á baint as píosa sreinge, bíonn dalta amháin mar a bheadh lárphointe i gciorcal.
2. Seasann daltaí eile an fad céanna ón dalta sa lár - is féidir é sin a thomhas le píosa sreinge.
3. Beireann an dalta sa lár greim ar cheann amháin na sreinge agus beireann daltaí difriúla greim ar
an gceann eile.
4. Fiafraigh de na daltaí an eol dóibh ainm na líne sin (an líne ón lárphointe chuig ciumhais an
chiorcail.
Trastomhas a Fhiosrú
1. Mar a leagtar amach thuas; ach go seasann beirt daltaí ar dhá thaobh urchomhaireacha an
chiorcail agus greim acu ar cheann na sreinge.
2. Cuireann an múinteoir ceisteanna tábhachtacha, cuir i gcás:
An dtaispeánfaidh sé seo an trastomhas i gcónaí? Cén fáth? Cén fáth nach dtaispeánfadh?
3. Faigheann daltaí amach nach dtugtar trastomhas ar an líne sin ach amháin nuair a bhíonn sí
díreach agus nuair a shínreann sí tríd an lárphointe.
Déan cur síos ar an ngaolmhaireacht idir an ga agus an trastomhas.
An féidir leat é sin a mhíniú dom i d'fhocail féin, a Shéamuis?
Cé na patrúin a thug tú faoi deara nuair a chuir tú an ga agus an trastomhas i
gcomparáid lena chéile?
An dóigh leat gurb amhlaidh a bheidh an patrún do gach ciorcal? Fírinnigh do
fhreagra.

4. An ghaolmhaireacht idir imlíne agus trastomhas
le fáil ag an nasc ICT.113

Deiseanna ICT

Fiosrú ar Imlíne agus
Trastomhas

113

Nasc chuig Fiosrú ar Imlíne agus Trastomhas:
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/index.html?l=0&ID1=AB.MATH.JR.SHAP&ID2=AB.MATH.JR.SHAP.
CIRC
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Bhí matamaiticeoirí na Gréige an-tógtha le hairíonna ciorcal agus d'fhiosraigh siad ar feadh na
gcéadta bliain iad.

Ba chóir tabhairt ar dhaltaí cruthanna ciorclacha a lorg sa timpeallacht agus machnamh
a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le ciorcail sa ghnáthshaol, cuir i gcás, an

Stair /
Tíreolaíocht

tábhacht a bhaineann leis an gcéad roth, etc. Moltar, freisin, an tábhacht ó thaobh na
staire de a bhaineann le ciorcail i láithreáin oidhreachta, cuir i gcás Stonehenge agus Sí an Bhrú, a
fhiosrú. D'fhéadfaí, mar ghníomhaíocht leantach ar Web Quest, féachaint ar an tábhacht a bhaineann
le ciorcail sa stair.

Ciorcail a Tharraingt
Ba chóir daltaí a spreagadh chun triail a bhaint as ciorcail a tharraingt nuair a thugtar ga nó trastomhas
faoi leith dóibh. I measc pointí teagaisc féideartha, tá:
Ciorcal a tharraingt le compás:
1. Déan deimhin de go bhfuil an t-inse (an t-alt) ag barr an chompáis fáiscthe (daingnithe) ionas nach
sleamhnóidh sé.
2. Fáisc an peann luaidhe isteach ann, freisin, ionas nach sleamhnóidh sé.
3. Déan deimhin de go bhfuil bior an phinn luaidhe agus biorán an chompáis ar comhleibhéal.
4. Brúigh síos an biorán agus cas barr an chompáis chun an ciorcal (nó stua) a tharraingt

Úsáid compás chun ciorcal de gha 4 cm a tharraingt
Céim 1: Úsáid rialóir chun an fad idir biorán an chompáis agus bior an phinn luaidhe a shorcú ag 4 cm
Céim 2: Cuir biorán an chompáis i lár an chiorcail
Céim 3: Tarraing an ciorcal ach an compás a chasadh 360º
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Cruth &
Spás

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht:
Ar ghníomhaíochtaí leantacha a d'fhéadfaí a dhéanamh, tá:
a) leanaí ag foghlaim conas cearnóg, triantán, heicseagán, etc. a inscríobh i gciorcal.
b) treoir maidir le achar ciorcail a fháil
c) úsáid a bhaint as ciorcal ar pháipéar greille (feic íomhá) chun achar an chiorcail
sin a mheas nó a thomhas

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Ciorcail i gCeathairshliosáin
Bealach eile a bhféadfaí an ghníomhaíocht a fhairsingiú is ea ciorcail a thógáil laistigh de
cheathairshleasáin. I gcás gach ceann de na ceathairshleasáin seo a leanas, cinneann daltaí an féidir
ciorcal a thógáil laistigh díobh a theagmhaíonn na ceithre shlios i gcónaí, uaireanta nó nach féidir. Má
chinneann daltaí i gcónaí nó ní féidir, ní mór dóibh an cinneadh a fhírinniú le hargóint mhaith. Má
chinneann siad uaireanta ní mór dóibh a bheith beacht faoi na hamanna ar féidir agus na hamanna
nach féidir, agus cén fáth. Ba chóir do dhaltaí a gcuid réiteach a tharraingt agus a lipéadú ina loga
foghlama.


Cearnóg



Dronuilleog



Rombas



Comhthreomharán



Eitleog



Traipéisiam
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LEIBHÉAL D.7: TRIANTÁIN A THÓGÁIL NUAIR A THUGTAR A SLEASA NÓ A
N-UILLINNEACHA
EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Is mar eolas do mhúinteoirí amháin iad na modhanna
seo a leanas: 114 Ba chóir tabhairt ar dhaltaí triail a
bhaint as modhanna difriúla chun triantán a tharraingt a
bhfuil sleasa ar comhfhad nó uillinneacha ar cóimhéad
acu.

A. Compás agus Rialóir a Úsáid
Is féidir Modh A a úsáid chun triantáin a thógáil
nuair a bhíonn fad gach sleasa ar eolas agat.

B. Rialóir agus Uillinntomhas a úsáid
Is féidir Modh B a úsáid chun triantáin a thógáil nuair a
bhíonn fad gach dhá shlios agus méid uillinne amháin ar
eolas agat.
1. Tarraing slios amháin den fhad tugtha, agus rialóir á
úsáid.
2. Tomhais uillinn 60 céim ag ceann amháin an tsleasa.
3. Tarraing an dara slios den fhad céanna leis an gcéad slios,
agus rialóir á úsáid arís. Ceangail ceann saor an dá shlios
lena chéile agus déan an slios sin a thomhas le rialóir
chun a chinntiú go bhfuil sé ar comhfhad leis an dá shlios
eile.

114

http://www.nzmaths.co.nz/sites/default/files/RulerandCompassConstructions.pdf
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C. Rialóir agus Uillinntomhas a úsáid
Is féidir Modh C a úsáid chun triantáin a thógáil nuair a bhíonn
fad sleasa amháin agus méid dhá uillinn ar eolas agat.
1. Tarraing slios amháin den fhad tugtha, agus rialóir á úsáid.
Tomhais uillinn 60 céim.
2. Tarraing an dara slios tríd an marc ag 60 céim.
3. Tomhais uillinn eile 60 céim ag ag gceann eile den chéad slios.
Tarraing an tríú slios agus scrios aon líne bhreise a d'úsáid tú.

NÓTAÍ TEAGAISC
Bí san airdeall ar dhaltaí a déarfadh go mbíonn na sleasa go léir ar comhfhad nó na huillinneacha go léir
ar cóimhéad i dtriantáin. Is airí é seo a bhaineann le triantán, ach airí a bhaineann le polagán rialta
(triantán comhshleasach san áireamh). Déan deimhin de go leagtar béim air seo agus go dtaispeántar é
trí fhiosruithe a dhéanann na daltaí.
Tugann an leibhéal seo súil siar ar airíonn a bhaineann le triantáin agus comhdhlúthaíonn sé foghlaim
na ndaltaí trí thriantáin a thógáil agus a iniúchadh. Ba chóir do dhaltaí na príomh-airíonna seo a leanas
a aithint: trí shlios, trí uillinn/choirnéal, is ionann suim na n-uillinneacha agus 180 céim, cineálacha
difriúla (corrshleasach/comhchosach/comhshleasach/dronuilleach). Tá sé i gceist gur gníomhaíochtaí
forbraíocha iad na gníomhaíochtaí seo a leanas. Déanann daltaí trialacha ar dtús agus iad ag fáil
amach conas triantáin a dhéanamh nuair is eol dóibh a) fad gach sleasa; b) fad dhá shlios agus méid
uillinne amháin; agus c) méid dhá uillinn agus fad sleasa amháin.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Ba chóir do dhaltaí bealaí a aimsiú chun triantáin a thógáil seachas go ndéarfaí leo iad nó go
dtaispeánfaí dóibh iad. Is féidir é sin a bhaint amach ach obair a dhéanamh i ngrúpaí, plé faoi threoir a
dhéanamh, triail is earráid a dhéanamh agus tuairimí a roinnt.
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Triantáin a Thógáil: Fios Fad Gach Sleasa
Conas a thógtar triantáin nuair a bhíonn a fhios agat fad gach
sleasa?
A Shinéad, an féidir leat an méid a dúirt Oisín a rá arís i d'fhocail féin?
Cén trealamh a bheidh uait an dóigh leat?
An éireoidh leis sin i gcónaí, fiú amháin má bhíonn na sleasa ar
comhfhad/ar faid dhifriúla?

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht: Cluiche Triantáin a Thógáil
1. Faigh dísle deich n-éadan (nó uirlis eile a ghineann uimhreacha randamacha - paca
cártaí agus na cártaí pictiúir bainte amach, áireamhán, aip ghutháin, etc.) agus gin trí
uimhir.
2. Tóg triantán agus na trí uimhir sin ina bhfad sleasa.
3. Féach an ICT thíos chun leanúint ar aghaidh leis an bhfiosrú agus le fáil amach conas rialóir agus
compás a úsáid chun triantáin a thógáil.115

Deiseanna ICT
Triantáin a Thógáil

Triantáin a Thógáil: Fios Fad Dhá Shlios agus Méid Uillinne amháin

Conas is féidir triantáin a thógáil nuair a bhíonn a fhios agat fad dhá shlios
agus méid uillinne amháin.
Cén modh eile d'fhéadfá a úsáid?
An é an modh céanna é agus an modh a d'úsáid tú nuair a bhí fios trí shlios
agat?
Cén trealamh a bheidh de dhíth ort?

Triantáin a Thógáil: Fios Méid Dhá Uillinn agus Fad Sleasa Amháin

Conas is féidir triantáin a thógáil nuair a bhíonn a fhios agat fad méid dhá
uillinne agus fad sleasa amháin.
Cén modh eile d'fhéadfá a úsáid?
An é an modh céanna é agus an modh a d'úsáid tú nuair a bhí fios trí shlios/dhá
agat?
Cén trealamh a bheidh de dhíth ort?

Ba chóir do dhaltaí buntáistí agus míbhuntáistí gach modha a liostú agus iad a chuntas ina logaí
foghlama.

115

Nasc chuig Triantáin a Thógáil http://nrich.maths.org/8098
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LEIBHÉAL D.8: COMHORDANÁIDÍ SIMPLÍ A MHAPÁIL AGUS A CHUR I
BH FEIDHM

NUAIR IS CUÍ

EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Tugtar an 'x-ais' ar an ais chothrománach agus an 'y-ais' ar an ais ingearach.

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA

Cluiche na gComhordnáidí Folaithe
1. Míníonn an múinteoir conas dhá uimhir a úsáid chun pointe trasnaithe a aimsiú ar
ghreille. Tugann an chéad uimhir le fios duit cén fad ba chóir duit bogadh ar dheis
agus tugann an dara huimhir le fios duit cén fad ba chóir duit bogadh suas (in
airde).
2. Ba chóir greillí comhordanáidí a bheith ag daltaí chun cuidiú leo na coincheapa
seo a fhorbairt.
3. Ag an tús, is féidir focail a úsáid i dteannta na n-uimhreacha, cuir i gcás, 3 ar dheis agus 0 suas (tá
sé tábhachtach 0 a chur san áireamh agus daltaí ag teacht isteach air ag an tús).
4. Roghnaigh pointe ar an ngreille ansin agus faigh amach cén dá uimhir a ainmníonn an pointe sin.
Má é (2,4) an pointe agus más dóigh le daltaí gur 'a ceathair, a dó' atá ann – ní mór treoir bhreise a
chur orthu agus iad a úsáid faoi stiúir an mhúinteora chun an príomhchoincheap a threisiú sula
gcuirtear na lipéid ‘x-ais’ agus ‘y-ais’ ar na haiseanna.

Aimsigh an áit a bhfuil an chomhordnáid 4,1 agus marcáil ar do ghreille í.
Anois, aimsigh 1,4. Conas is féidir leat a bheith cinnte cén ceann acu atá ceart.
Fírinnigh é seo le do chomhdhalta/ghrúpa.
Is féidir comhordanáidí ar ghreille a úsáid chun suíomhanna ar mhapa a
léamh, cosúil leis an gceann seo a thaispeánann dá long ar an bhfarraige.
Scríobh 5 cheist bunaithe ar an mapa seo.
Déan mapa greille do stórchiste folaithe, dathaigh é agus cum do cheisteanna
féin.

Comhordnáidí Cathaoireacha
Bealach simplí lena bhféadfadh daltaí pointe ainmnithe a shamhlú is ea
comparáid a dhéanamh sa seomra ranga idir suíomh an dalta atá ina s(h)uí sa
dara sraith ar an gceathrú síochán agus suíomh an dalta atá ina s(h)uí sa
cheathrú sraith ar an dara síochán. Is féidir cur leis an ngníomhaíocht seo
ach longa cogaidh daonna a imirt: is féidir le daltaí a ngreille agus a
gcomhordnáidí féin a dhéanamh amach ar dhromchla tíleanna nó súgartha.
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Cé atá ina s(h)uí sa chéad sraith, ar an tríú cathaoir?
Ainmnigh comhordanáidí shuíochán Sheáin.
Ainmnigh comhordanáidí duine ag a bhfuil gruaig fhionn.
Cuir sraith eile agus colún eile leis - cé mhéad ceist nua is féidir a chumadh?

Cruthanna Comhordnáide
Is féidir le ceachtanna lena mbreactar comhordnáidí chun cruthanna coitianta a
dhéanamh spéis daltaí a mhúscailt. Cuir i gcás, iarrtar ar dhaltaí na pointí seo a leanas
(1,1) (4,1) (1,3) (4,3) (2,4) (3,4) (2,5) (3,5) a bhreacadh ar ghreille 5 x 5. Ní mór do
dhaltaí cur síos a dhéanamh ar an gcruth a dhéantar. Is féidir tabhairt ar na daltaí
comhordnáidí do chruthanna coitianta eile a chruthú nó a roinnt nó cruthanna a chur
le chéile i ndearadh agus iad a roinnt le daltaí eile an ranga.

Comhordnáidí Pionnachláir
Is féidir úsáid a bhaint as pionnachláir, freisin, chun fiosruithe simplí a dhéanamh,
cuir i gcás pionnaí a leagan síos ag (1,3), (2,6), (3,9), etc. Ní mór do dhaltaí a méid a
thugann siad faoi deara a roinnt. Is féidir le daltaí patrúin shuimiúla eile a chruthú
agus a thaifeadadh ansin. Mar cheacht cuntais, is féidir le daltaí cuntas a dhéanamh de
na comhordanáidí ar pháipéar greille chun iad a roinnt le daltaí eile an ranga.

Dúshlán na gComhordnáidí
Ní mór do dhaltaí na deich litir seo a chur sa suíomh ceart de réir na nocht leid seo thíos.

Leideanna:


Tá na litreacha ag (1,1), (1,2) agus (1,3) go léir siméadrach timpeall ar líne ingearach.



Níl an litir ag (4,2) siméadrach ar bhealach ar bith.



Tá na litreacha ag (1,1), (2,1) agus (3,1) go léir siméadrach timpeall ar líne chothrománach.



Baineann siméadracht rothlach leis na litreacha ag (0,2), (2,0).



Níl sna litreacha (3,1) ach línte díreacha.
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Níl sna litreacha (2,0) ach línte cuartha.



Leanann na litreacha ag (3,3), (3,2) agus (3,1) a chéile san aibítear.



Tá na litreacha ag (0,2) agus (1,2) suite ag dhá cheann na haibítre

Comhordnáidí Uimhirlíne
Maidir le huimhreacha dearfacha agus diúltacha a d'úsáidtí tráth chun gluaiseacht ar dheis agus ar chlé
ó nialas a thaispeáint, is féidir iad a úsáid chun gluaiseacht suas nó síos a thaispeáint chun suíomh
comhordnáidí ar an 'x-ais' a thaispeáint.
De réir mar a fhorbraíonn tuiscint na ndaltaí, is féidir na gníomhaíochtaí seo a úsáid leis an 'y-ais'
freisin.

GNÍOMHAÍOCHT CHOMHDHLÚCHÁIN
Cluiche Cláir do Chomhordnáidí
Gníomhaíocht chomhdhlúthúcháin úsáideach um an dtaca seo is ea cluiche cláir do chomhordnáidí a
úsáid. Beidh dhá dhísle de dhíth - ceann dearg don suíomh cothrománach agus ceann gorm don
suíomh ingearach, ionas gur féidir an chomhordnáid a mharcáil le licín ar an ngreille. Is féidir é sin a
dhéanamh ar dhromchla deisce, ar dhromchla spóirt nó ar dhromchla tíleanna i dtimpeallacht na
scoile. Is maith ann an ghníomhaíocht seo chun a dhéanamh amach an bhfuil tuiscint na ndaltaí ar
shuíomhanna ar an x-ais agus ar an y-ais forbartha mar is cuí.

bunphointe
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LEIBHÉAL D.9: UILLINNEACHA A AITHINT AGUS A RANGÚ, CUR SÍOS
ORTHU, AGUS A N GAOL LE CRUTH AGUS LEIS AN TIMPEALLACHT A
THABHAIRT FAOI DEARA
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Ba chóir tabhairt ar dhaltaí uillinneacha a aithint sa timpeallacht agus iad a rangú ina ngrúpaí
difriúla uillinne. Ar an teanga a d'fhéadfaí a úsáid tá maoluillinn, géaruillinn, dronuillinn,
díreach agus uillinn athfhillteach. Tosaíonn daltaí le huillinneacha a aithint sa timpeallacht
thógtha thíos agus cur síos a dhéanamh orthu.
An Timpeallacht Thógtha
Féach ar na híomhánna thíos; aithin agus lipéadaigh na
maoluillinneacha, géaruillinneacha, dronuillinneacha, uillinneacha
athfhillteacha agus uillinneacha díreacha.
Cén fáth a bhfuil tábhachtach le huillinneacha i gcúrsaí tógála agus
dearthóireachta?
An féidir le duine ar bith cur leis seo?

An Timpeallacht Nádúrtha
Féach ar na híomhánna; cé na cineálacha uillinne is féidir a aimsiú?
Déan fairsingiú ar an iniúchadh ar uillinneacha sa nádúr ach féachaint
ar uillinneacha difriúla a chruthaíonn bláthanna, crainn, aibhneacha Srl.
etc.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ COMHDHLÚTHÚCHÁIN
Is gníomhaíochtaí athbhreithniúcháin agus comhdhlúthúcháin iad an dá ghníomhaíocht seo a leanas a
bhaineann le cruthanna agus na huillinneacha comhfhreagracha a bhaineann leo. Is féidir le daltaí na
tascanna seo a leanas a dhéanamh mar thasc ranga nó ina ngrúpaí. Ba chóir dóibh a gcuid foghlama a
chuntas ina logaí foghlama.
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Uillinneacha a Lipéadú
Féach ar na cruthanna; aithin agus lipéadaigh na maoluillinneacha,
géaruillinneacha, dronuillinneacha, uillinneacha athfhillteacha agus
uillinneacha díreacha.
Roinn le do chomhdhaltaí iad.

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn,

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach

uillinn dhíreach nó uillinn athfhillteach
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Cruthanna a Tharraingt agus Uillinneacha a Aithint
Tarraing na cruthanna seo a leanas agus léirigh le ciorcail/dathú cibé an dronuillinneacha nó
géaruillinneacha atá acu.
Cearnóg

Rombas

Dronuilleog

Comhthreomharán

comhthreomhar / ingearach / ceachtar acu / an

comhthreomhar / ingearach / ceachtar acu / an

dá cheann

dá cheann

Traipéisiam

Eitleog

comhthreomhar / ingearach / ceachtar acu / an

comhthreomhar / ingearach / ceachtar acu / an

dá cheann

dá cheann
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LEIBHÉAL D.10: UILLINNEACHA A AITHINT I D TÉARMAÍ ROTHLÚCHÁIN
NÓTAÍ TEAGAISC
Déanann an leibhéal seo fairsingiú ar an bhfoghlaim agus ar na gníomhaíochtaí i Leibhéal C.11.
Leagtar béim ar taithí láimhe ar uillinneacha rothlúcháin i dtimpeallacht an tseomra ranga.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Rothluithe sa Timpeallacht
Is fearr iniúchadh a dhéanamh sa timpeallacht ar rothluithe agus ar uillinneacha a chruthaíonn
rothluithe. Is bealach thar a bheith éifeachtach chun an ghaolmhaireacht seo a léiriú é gníomhaíocht
spóirt a cheaptar i bpictiúirí, feic http://nrich.maths.org/8191 áit a bhfaighfear a thuilleadh
gníomhaíochtaí agus íomhánna.

Compás
Is uirlis an-úsáideach é compás chun coincheap uillinne i dtéarmaí rothlúcháin a fhairsingiú.
Forbraíonn sé, freisin, an coincheap a fiosraíodh le héadan cloig i Leibhéal C.11. Tá pointí ar
chompás úsáideach chun gluaiseacht trí 1,2,3 nó 4 dhronuillinn a thaispeáint. Pointe tosaigh
maith do dhaltaí is ea go dtarraingeoidís a gcompás ceithre aird féin ar chárta.

Ainmnigh na rothluithe a dhéantar leis na rothlúcháin (deiseal) seo a leanas.
Ó Tuaisceart go hOirthear, an ceathrú nó leath casaidh é?
Oirthear go Deisceart, cá bhfuil an túsphointe, cén cineál casaidh é seo?
Tuaisceart go Deisceart, an leath casaidh nó dhá cheathrú casaidh é?
Cé na harda ar chompás a bheadh i gceist le casadh iomlán?
Fírinnigh do fhreagra agus roinn le do chomhdhalta é.
Cuir ceisteanna ar do chomhdhalta nó ar an ngrúpa.

Fairsingiú ar an nGníomhaíocht Compás
Tarraingíonn daltaí a gcompás ocht n-aird féin ar chárta. Iarr ar dhaltaí raon airde a
aimsiú ar an gcompás sula bpléitear méid na n-uillinneacha a dhéantar le rothluithe.
D'fhéadfadh daltaí méid na n-uillinneacha a dhéantar le rothluithe a fhiosrú, a lipéadú
agus a chuntas ina loga foghlama féin.
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Ainmnigh an casadh a dhéantar leis na rothlúcháin seo a leanas:
Tuasceart go Oir-Thuaisceart
Oir-Thuaisceart go Oir-Dheisceart
Iar-Dheisceart go Iar-Thuaisceart
Cé na hairde a dtosófá agus a gcríochnófa orthu chun leath casaidh, ceathrú
casaidh, casadh iomlán a dhéanamh?
An bhfuil réiteach eile ag aon duine?

Rothluithe Compáis Chailce
Is féidir le daltaí compás a tharraingt le cailc ar an talamh i gclós na scoile agus na rothluithe seo a
leanas a fhiosrú:

Cén treo a bheifeá ag féachaint dá gcasfá deiseal/tuathal:
 Ceathrú casaidh ó Thuaidh
 Leath casaidh ó Thiar
 Casadh iomlán ó Thoir
 Trí cheathrú casaidh ó Theas

Aghaidh an Chloig

Am

Is fairsingiú iad na gníomhaíochtaí seo ar ghníomhaíochtaí aghaidh an chloig i Leibhéal C.11.

Cén t-am é?

Aimsigh an t-am nua má dhéanann lámh na huaire:
leath casaidh DEISEALACH ó 3 a chlog
ceathrú casaidh DEISEALACH ó 12 a chlog
leath casaidh TUATHALACH ó 12 a chlog
ceathrú casaidh DEISEALACH ó 6 a chlog
leath casaidh DEISEALACH ó 11 a chlog

Uillinn Rothlúcháin a Fhiosrú
Tá cineál pionnachláir anseo againn. Téann na poill an bealach go léir tríd an gclár
ionas gur féidir na pionnaí a fheiceáil in uachtar agus in íochtar. Feicfidh tú na 4
phionna ghorma.
Anois, déantar an pionnachlár:


a iompú (bunoscionn) tuaisceart go deisceart, NÓ oirthear go iarthar, NÓ oirthuaisceart go iar-dheisceart, NÓ iar-thuaisceart go oir-dheisceart;



Cruth
& Spás

NÓ déantar é a rothlú deiseal nó tuathal

Faigh amach cé na gluaiseachtaí a d'fhéadfadh an dá amharc seo a leanas a chruthú:
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LEIBHÉAL D.11: UILLINNEACHA A MHEAS, A THOMHAS AGUS A THÓGÁIL I
G CÉIMEANNA

NÓTAÍ TEAGAISC
D'fhéadfaí leanúint ar aghaidh go loighciúil chuig tomhas uillinneacha a theagasc ar an gcaoi chéanna
is a rinneadh le hachar a theagasc:
1. Aonad uillinne (ding aonaid uillinne de mhéid neamhchaighdeánach)
2. Tomhas seasta dronuillinne
3. Uillinntomhas neamhchaighdeánach
4. Uillinntomhas caighdeánach
5. Uillinneacha a Thomhas - aonaid chaighdeánacha

Tá uillinntomhas ar cheann de na huirlisí tomhais is lú a thuigtear. Ceann de na deacrachtaí a
bhaineann leis is ea go mbíonn na haonaid (céimeanna) chomh beag sin. Is ar éigean a
d'fhéadfadh dalta céim amháin a ghearradh amach chun uillinn a thomhas go cruinn. Ina
theannta sin, ritheann na huimhreacha ar fhormhór gach uillinntomhas deiseal agus tuathal ar
feadh na ciumhaise, rud a fhágann go mbíonn sé deacair brí a bhaint as an scála gan bunús
maith coincheapa a bheith leis.
D'fhéadfadh sé a bheith deacair uillinneacha a thomhas ar dhá chúis: a) is minic a bhíonn míthuiscint
ann i dtaca le hairí uillinnmhéide agus b) is minic a úsáideann daltaí uillinntomhas gan a bheith in ann
a úsáid i gceart. Ní mór gur uillinn é aonad a thomhaiseann uillinn. Ní bhaineann an raon céanna
leithid le rud ar bith eile. Murb ionan agus an méid a cheapann daoine, ní gá céimeanna a úsáid chun
uillinneacha a thomhas116. Is ionann uillinn a thomhas agus fad nó achar a thomhas: úsáidtear
aonaduillinneacha chun réim na hullinne a chlúdadh nó a líonadh, díreach mar a líonann nó mar a
chlúdaíonn aonadfhaid fad.
EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Ding Neamhchaighdeánach

Achar

1. Tarraingíonn gach dalta uillinn ghéar ar chárta innéacs (agus riailchiumhais á húsáid mar threoir).
2. Gearrann daltaí an uillinn sin amach.
3. Is féidir an ding sin a úsáid mar aonad uillinntomhais ach líon na ndingeacha a rachadh isteach in
uillinn thugtha a chomhaireamh. Is aonad tomhais neamhchaighdeánach é an ding seo ach is féidir
é a úsáid chun réim nó rothlú a chur i gcomparáid.
4. Scaip leathanach réamhdhéanta ar a bhfuil uillinneacha éagsúla agus iarr ar dhaltaí an t-aonad
uillinne a úsáid chun an uillinn a thomhas. Ní bheidh dingeacha na ndaltaí ar cóimhéid agus dá
bhrí sin gheobhaidh siad torthaí difriúla. D'fhéadfadh sé sin plé ar aonadmhéid a spreagadh.
5. Ach a dtuigeann daltaí an coincheap sin go maith, is féidir leo leanúint ar aghaidh agus úsáid a
bhaint as gléasanna tomhais.
116

Van De Walle (2013, p.395)
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Moltar súil siar a chaitheamh ar thomhas seasta dronuillinne i Leibhéal C.8.
Uillinntomhas Neamhchaighdeánach
I rith an leibhéil seo, bíonn deiseanna de dhíth ar dhaltaí chun uillinneacha a mheas, a thomhas agus a
thógáil i gcéimeanna. D'fhonn é sin a dhéanamh, is féidir le daltaí tosú le meastóir uilline a dhéanamh
dóibh féin. Is ionann é seo agus uillinntomhas neamhchaighdeánach. Leagtar an dearadh amach thíos:
Páipéar bán

Páipéar dubh

Cuir an dá chiorcal le chéile

(gearr ar feadh na líne)

(gearr ar feadh na líne)

san áit a bhfuil na línte gearrtha

Ba chóir do dhaltaí an t-uillinntomhas seo a úsáid do raidhse tascanna meastacháin agus tomhais.

Meastachán
Mar ghníomhaíocht tosaigh, iarr ar na daltaí a scíth a ligean. Déanann dalta amháin casadh de mhéid
áirithe le meastóir uillinne agus insíonn sé/sí méid an chasaidh dá c(h)omhdhalta, cuir i gcás, ceathrú
casaidh, leath casaidh, etc. Déanann an comhdhalta an casadh agus cuireann siad na torthaí i
gcomparáid lena chéile agus úsáid á baint as an meastóir uillinne. Is féidir meastóir uillinne a úsáid
chun dhá líon de chasadh, cuir i gcas dhá cheathrú casaidh nó dhá leath casaidh, a léiriú. Ba chóir
tagairt a dhéanamh i rith na gcéadfhiosruithe seo do shlat tomhais dronuillinne.

Cad iad na castaí is furasta a dhéanamh ar an meastóir uillinne
ionas gur féidir le do chomhdhalta iad a leanúint?
Taispeáin iad seo don rang.
Cé na castaí is deacra do do chomhdhalta a chóipeáil? Mínigh
an fáth.
An féidir leat smaoineamh ar bealach níos éifeachtaí agus níos
cruinen chun na castaí sin a thomhas nó a thaispeáint?

Deiseanna ICT
Cluiche Meastóra
Uilline

Is féidir le daltaí uillinneacha a mheas le cluiche atá ar fáil ag an nasc ICT.117

117

Nasc chuig Cluiche Meastóra Uilline: http://nrich.maths.org/1235
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Tús-eolas ar Chéimeanna
Um an dtaca seo, is féidir leis an múinteoir aonad tomhais eile chun méid an chasaidh a thomhas, ar a
dtugtar céim a thabhairt do dhaltaí. Is féidir leis an múinteoiri tosú ag tagairt do chasadh iomlán mar
chasadh de 360 aonad (nó méideanna beaga casaidh) ar a dtugtar céimeanna agus a chuirtear in iúl le
"° ". Iarrtar ar na daltaí na slata tomhais a d'úsáid siad ar an meastóir uillinne a chur i gcomparáid le
casadh iomlán 360°. Go háirithe, ½ casaidh arb ionann é agus 180°, ¼ casaidh arb ionann é agus 90,
agus ¾ casaidh arb ionann é agus 270°.
Is uimhir aisteach é 360 do mhéid na huillinne i gciorcal iomlán nach ea? Ceaptar
gurb iad na Bablónaigh a tháinig ar an uimhir seo 2000BC mar bhealach chun am i
lá agus i mbliain a thomhas. Déan web quest chun tuilleadh eolais a fháil air seo.

Agus iad ag obair ina mbeirteanna, tarraingíonn dalta amháin uillinn, mar aon le treo an chasaidh agus
tugann sé/sí dá c(h)omhdhaltaí í. Ní mór don chomhdhalta uillinn an chasaidh a mheas ar dtús agus
ansin an meastóir uillinne a úsáid chun an meastachán sin a sheiceáil agus a bheachtú.

An tUillinntomhas

Cas iad na huillinneacha is fearr is féidir a léiriú ina gcéimeanna, agus cén fáth?
Agus tú i do sheasamh taobh thiar de do chathaoir, léirigh cuid de na castaí sin sula
dtaispeánfaidh tú ar an meastóir uillinne iad.
Agus an meastóir uillinne á úsáid agat, déan iarracht uillinneacha eile a thomhas,
cuir i gcás 172° nó 16 °.
Cén fáth a bhfuil sé seo chomh deacair sin? Cad ba chóir dúinn a dhéanamh, dar
leat?
An bhfuil réiteach eile ag aon duine?

Anois go bhfuil sé socraithe againn go dteastaíonn modh caighdeánach chun uillinneacha a thomhas,
is é an chéad chéim eile uillinntomhas a chur i láthair na ndaltaí.
1. Tabhair amach na huillinntomhais agus mínigh gur uirlis é a úsáidtear go coitianta chun
uillinneacha a thomhas.
2. Agus iad ag obair ina mbeirteanna, déanann daltaí iniúchadh ar an uillinntomhas féachaint cén
chaoi a n-úsáidtear é.
3. I rith na gníomhaíochta, tá sé tábhachtach a iarraidh ar na daltaí a gcuid meastachán a bhreacadh
síos agus a chuntas do na tomhais uillinne dhifriúla sula dtomhaiseann siad gach ceann acu go
foirmiúil leis an uillinntomhas.
Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbaineann raon treoshuíomh leis na huillinneacha go léir a
scrúdaítear. Tugtar roinnt samplaí thíos:
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110 céim
atá san
uillinn

4. Úsáideann daltaí uillinntomhais chun ¼ ; ½ ; ¾ casaidh a thomhas go beacht.
5. Tomhaiseann daltaí 30°, 60 ° agus 120° go beacht freisin.
6. Fiafraigh de na daltaí conas a chuideoidís le duine a bhí tar éis an uillinn
atá sa phictiúr a thomhas go mícheart.

Cad é tomhas na huillinne seo? An 110° nó 70° atá ann?
Conas a tháinig tú ar do fhreagra?
Agus tú ag baint úsáide as an bhfoghlaim a rinne tú, déan cuntas de phíosa
scríbhneoireachta gnáthaimh dar teideal 'Conas uillinn a thomhas le
huillinntomhas'.

Mar ghníomhaíocht leantach, is féidir le daltaí meastachán d'uillinn a thomhas, cuir i gcás, 60° agus
ansin é a thomhas le huillinntomhas féachaint a ghaire a bhí an meastachán do mhéid na huillinne.
1. Agus iad ag obair ina mbeirteanna, tarraingíonn dalta amháin uillinn agus tugann sé/sí dá
c(h)omhdhalta í.
2. Tugann an comhdhalta meastachán garbh na huillinne ar dtús, agus ansin tugann sé/sí an luach
beacht agus an scála ar an uillinntomhas á úsáid aige/aici.
D'fhonn uillinneacha a thógáil i gcéimeanna le huillinntomhas, is féidir leis an múinteoir an cur
chuige céim ar chéim seo a leanas agus é/í ag tógáil ar na tuairimí a léirigh a daltaí ina loga foghlama.
Is féidir le céimeanna seo a leanas a ghlacadh mar chur chuige
uileranga, b'fhéidir:


Tarraing líne dhíreach (géag uillinne).



Cuir ponc ag ceann amháin na géige.



Is ionann an ponc seo agus rinn na huillinne.



Leag lárphointe an uillinntomhais anuas ar an rinn/ar an bponc le bonnlíne an uillinntomhais
ag síneadh ar feadh ghéag na huillinne.



Aimsigh an uillinn riachtanach ar an scála agus ansin marcáil ponc beag le hais chiumhais an
uillinntomhais.



Ceangail an ponc beag leis an rinn le rialtóir chun an dara géag den uillinn a dhéanamh.



Lipéadaigh an uillinn le ceannlitreacha.
Agus tú ag úsáid an ghnáthaimh seo, tarraing uillinn 80° leis an
uillinntomhas.
Tarraing uillinn 115°. Taispeáin rinn agus géaga na huillinne do do
chomhdhalta.
Cén ghairm bheatha a chaitheann a bheith in ann uillinneacha a tharraingt
agus iad ag obair ó lá go lá?

Is féidir eolas breise ar uillinneacha a thomhas agus a thógáil a fháil ach cliceáil ar an nasc seo.118
118

Nasc chuig Uillinneacha a Thomhas agus a Thógáil
http://www.mathsteacher.com.au/year7/ch08_angles/01_ang/ang.htm#angle
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LEIBHÉAL D.12: SUIM NA N-UILLINNEACHA I D TRIANTÁN AGUS I
G CEATHAIRSHLEASÁN

A INIÚCHADH

EISPÉIRIS SHAMPLACHA FOGHLAMA
Uillinneacha i dTriantán Comhshleasach

Tugann na híomhánna seo deis do mhúinteoir an chaoi a dteisilíonn sé thriantán chomhshleasacha a
léiriú. Is é príomhchuspóir a léithéide seo de ghníomhaíocht go bhfaigheadh daltaí amach gurb
ionann suim na sé uillinn agus 360°. Is féidir sé thriantán chomhshleasacha a thabhairt do dhaltaí le
leagan amach mar a léirítear thuas sula ndéanfar plé ar an ngaolmhaireacht idir na huillinneacha agus
na céimeanna.

Cé mhéad bealach ar féidir na triantáin seo a leagan amach ionas go dteagmhóidh
na sé uillinn a chéile? Céard a thugann tú faoi deara faoin bpointe teagmhála?
Má rothlaítear na triantáin, céard a thugtar faoi deara faoin bpointe teagmhála?
Tarraing ciorcal timpeall ar na sé uillinn a chruthaíonn an pointe teagmhála.
Cad is féidir a dhéanamh amach ón ngníomhaíocht seo?
An féidir leat é sin a mhíniú dom i d'fhocail féin, a Dheirdre?

Ba chóir daltaí a threorú le go bhfaighidís amach sa ghníomhaíocht dalta-stiúrtha seo gurb ionann
suim na sé uillinn agus 360° sula ndéantar amach gurb ionann 1 uillinn agus 60° tar éis triail a bhaint
as raon rothluithe difriúla do na triantáin, mar a leagtar amach thuas, déanfaidh daltaí amach go
dteisileoidh na triantáin chomhshleasacha, beag beann ar an gcaoi a gcastar gach ceann díobh. Dá bhrí
sin, le gníomhaíochtaí bunaithe ar cheisteanna éifeachtacha ón múinteoir, is féidir le daltaí a
dhéanamh amach gurb ionann méid uillinne ar bith i dtriantán comhshleasach agus 60°. Is
eochairphointe foghlama é seo ar féidir é a chuntas, a anailísiú agus a fhírinniú i raon formáidí sa
seomra ranga.
Cé mhéad bealach ar féidir na triantáin seo a leagan amach ionas go
dteagmhóidh na trí uillinn a chéile?
Céard a thugann tú faoi deara faoin bpointe teagmhála?
A Sheáin, an féidir leat an méid a dúirt Tomás a rá arís i d'fhocail féin?
Cad a tharlaíonn don phointe teagmhála má rothlaítear na trí thriantán?
Cén cruth a dhéantar an ag mbonnlíne, áit a dteagmhaíonn na trí líne?
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Is féidir na uillinneacha i dtriantán comhshleasach a ghearradh amach; agus ansin iad a luí le chéile
chun líne dhíreach nó dhá dhronuillinn, is é sin 180°, a dhéanamh mar a leagtar amach thíos. De bhrí
gurb ionann gach teaglaim, is féidir linn a lua arís go mbíonn trí uillinn de 60° an ceann i dtriantán
comhshleasach.

Ach a bhfaigheann siad amach siad amach gurb ionann suim na dtrí uillinn i dtriantán comhshleasach
agus 180° is féidir le daltaí triail a bhaint as cineálacha eile triantáin, cuir i gcás triantán corrshleasach
agus triantán comhchosach féachaint an mbaineann an riail sin le gach triantán. Is féidir leo a dtátail a
roinnt le daltaí eile ansin.

Uillinneacha i gCeathairshleasán
Ag leanúint ar aghaidh ó na gníomhaíochtaí tosaigh thuas, is féidir le daltaí fiosrú a dhéanamh ar
theaglaim na dtriantán éagsúil ag a bhfuil slios amháin i gcoitinne d'fhonn ceathairshleasáin a
dhéanamh cosúil leis na cinn seo thíos.

Cé mhéad bealach ar féidir an dá thriantán a chur le chéile chun ceathairshleasán a
dhéanamh?
Céard a thugann tú faoi deara faoin teaglaim seo?
Céard í suim na n-uillinneacha i dtriantán ar bith?
Déan meastachán anois ar shuim na n-uillinneacha sa cheathairshleasán a rinne tú.
Agus tú ag obair le do chomhdhalta, mínigh agus fírinnigh do chuid freagraí.
An bhfuil an bhealach eile ann chun do fhreagra a thaispeáint?

Aontóidh daltaí gan aon agó go mbíonn ceithre dhronuillinn ag cearnóg agus ag dronuilleog araon. Is
féidir leo fiosrú a dhéanamh ar uillinneacha i gceathairshleasán a theisiliú le go dteagmhóidís ag
pointe trasnaithe. Is féidir na huillinneacha A, B, C, D sa cheathairshleasán seo a luí anuas ar na
ceithre dhronuillinn go hiomlán. Nuair a luítear le chéile iad déanann na cruthanna rothlú iomlán 360°
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- arb ionann é sin agus ceithre dhronuillinn. Ach a ndéantar tuilleadh fiosruithe faoi stiúir na ndaltaí le
ceathairshleasán ar bith, léireofar gurb ionann suim na n-uillinneacha i gceathairshleasán ar bith agus
360°.

Scróic amach na coirnéil
agus socraigh timpeall ar
phointe amháin iad

Déanfaimid cuntas den fhoghlaim a rinnemar ach scríobh faoi sa loga
foghlama.
Cuirimid tús leis le 'Is féidir liom teacht ar thomhas na n-uillinneacha
taobh istigh de thriantáin agus de cheathairshleasáin ach...'
Déan deimhin de go gcuirfidh tú léaráidí mionsonraithe daite nó
mionsamhlacha gearrtha amach san áireamh chun an fhoghlaim a
thaispeáint.
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Gluais Téarmaí a bhaineann le Cruth agus Spás
Litir

Téarma

Míniú

a

achar

Is éard atá anseo an méid sin de phlána a cheaptar le cruth 2T
agus a thomhaistear in aonaid chearnacha.

ais na
siméadrachta

Is éard atá anseo líne a tharraingítear trí fhíor phlánach,
ionas gur féidir leath amháin an chrutha a fhilleadh ar
feadh na líne ionas go luífidh sé go díreach ar an leath
eile. Is féidir níos mó ná aon ais siméadrachta amháin a
bheith ag cruth.

c

ais

ais

cearnóg

Is dronuilleog speisialta agus rombas speisialta é seo ina mbíonn
gach slios agus gach uillinn comhionann. Na hairíonna uile a
bhíonn ag comhthreomharán / rombas / dronuilleog, bíonn siad
ag cearnóg.

ceathairshleasá
n

Is cruth é seo a bhfuil ceithre shlios aige.

ceathairshleasán

eitleog

traipéisiam

comhthreomharán traipéisiam
comhchosach
dronuilleog
rombas
cearnóg

ciúb

Priosma ag a bhfuil sé éadan chearnógacha chomhionanna
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ciumhais

Is éard atá anseo trasnú dhá dhromchla; go
háirithe, an líne dhíreach ag a
dteagmhaíonn dhá éadan de pholaihéadrán
a chéile.

Ciumhais
Éadan
Rinn

comhionann

Is cruthanna 2T iad seo a bhfuil airíonna
comhionanna acu agus atá ar cóimhéad, ar
comhchruth agus a bhfuil an tomhas céanna
uillinne acu.

comhordnáidí

Is péirí uimhrithe iad seo a úsáidtear chun pointí a aimsiú ar an
bplána. Is éard is plána ann dromchla cothrom, agus tugtar plána
Cairtéiseach air go minic.

comhthreomhar

Bíonn sé seo i gceist nuair a shíneann líne ar comhfhad ó líne eile
agus nach dteagmhaíonn siad a chéile choíche.
Línte comhthreomhara

comhthreomharán

Ceathairshliosán a bhfuil an dá phéire sleasa
urchomhaireacha comhthreomhar lena chéile.
Sleasa: Sleasa urchomhaireacha comhionanna.
Uillinneacha: Uillinneacha urchomhaireacha comhionanna.
Fiarthrasnáin: Bíonn na triantáin a dhéanann gach fiarthrasnán comhionann agus
déroinneann fiarthrasnáin a chéile.

cón

Cruth soladach ag a bhfuil bonn éilipseach nó ciorclach
agus dromchla cuartha a bharrchaolaíonn ina phointe
(rinn). Ní gá go mbeadh an rinn os cionn an bhoinn.
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d

e

cothrománach

Líne atá cothrom agus a shíneann comhthreomhar leis an talamh

dronuilleog

Ceathairshleasán a bhfuil gach uillinn ann ina dronuillinn. Bíonn
airíonna uile comhthreomharáin ag baint le dronuilleog agus
bíonn a fhiarthrasnáin ar comhfhad.

Dronuillinn

Uillinn 90° is ea an uillinn seo.

éadan

Ceann de na dromchlaí ar pholaihéadrán; bíonn sé éadan ar
chiúb.

Éadan

Rinn
Ciúmhais

eitleog

Is éard atá ann ceathairshleasán siméadrach a bhfuil dhá shlios
ghearra chomhionanna agus dhá shlios fhada chomhionanna
aige.

Eitleog

f

fiarlíne

Is líne fhiar í seo nach bhfuil ingearach ná cothrománach. Dá
dtrasnóidís a chéile dhéanfaidís géaruillinn nó maoluillinn.

frithchaitheamh
(iompú)

Is éard is frithchaitheamh ann íomhá scáthánach d'oibiacht
nó d'fhíor ina mbíonn gach pointe san oibiacht an fad céanna
ón líne scáthánach is a bhíonn a chomhphointe (pointe
comhfhreagrach) san íomhá.

fiarlínte
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g

ga

Is líne í seo a nascann lárphointe an chiorcail le ciumhais an chiorcail.
Is ionann é agus leath d'fhad an trastomhais.

i

géaruillinn

Uillinn níos mó ná 0° ach níos lú ná 90°.

geostiallacha

Úsáidtear iad seo chun cruthanna 2T a thógáil

heicseagán

Is polagán sé shlios é seo. Is féidir leis a bheith ina
chruth rialta nó neamhrialta

imlíne

Tugtar imlíne ar fhad an tsleasa i gciorcail.

Tugtar imlíne freisin ar fhad na sleasa i bhfíor nó i gcruth.

ingearach

Bíonn sé seo i gceist nuair a theagmhaíonn dhá líne a chéile
ag dronuillinn (90°).
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l

m

léaráid Carroll

Is struchtúr é seo a bhfuil cuma ghreille air a úsáidtear
chun torthaí a chatagóiriú. As Louis Carroll, a chum é, a
ainmnítear é.

léaráid chrainn

Léaráid a úsáideann próiseas brainseach chun
fadhb a réiteach.

léaráid Venn

Léiríonn an léaráid seo tacair agus na gaolmhaireachtaí eatarthu. Tá sí
ainmnithe as Venn a d'fhorbair an modh seo sna 1890idí.

Llne ingearach

Líne a shíneann suas díreach agus atá ingearach leis an talamh

líontán

Is éard a bhíonn ann bonnchló d'oibiacht 3T.

maoluillinn

Uillinn níos mó ná 90° ach níos lú ná 180°.

Rothlaíonn

Ní rothlaíonn

Maoluillinn

mírlíne

Cuid de líne; bíonn críochphointí aici ar a n-aithnítear nó as a nainmnítear í
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o

ochtaihéadrán

Is cruth 3T é seo ag a bhfuil ocht n-éadan.

p

pirimid

Cruth soladach ag a bhfuil polagán mar bhonn agus éadain
thriantánacha a bharrchaolaíonn ina bpointe (rinn).
Ainmnítear pirimidí as cruth an bhoinn - pirimid thriantánach,
pirimid chearnógach, pirimid ochtagánach agus mar sin de.

rinn

bonn

polagán

Is cruth dúnta déthoiseach (2-T) é seo
a dhéantar as ciumhaiseanna
díreacha. Ní gá go mbeadh sé rialta.
Triantán
Polagán 3 shlios

Ceathairshleasán
Peinteagán
Polagán 4 shlios Polagán 5 shlios

Polagán 3 shlios

Heisceagán
Polagán 6 shlios

polaihéadrán

priosma

Ochtagán
Polagán 8 shlios

Is cruth tríthoiseach (3-T) é seo a dhéantar as
dromchlaí comhréidhe. Ní gá go mbeadh sé
rialta.
Is cruth é seo a dhéantar as dhá pholagán chomhionanna atá
urchomhaireach lena chéile agus a cheanglaítear le línte
comhthreomhara.

Priosma dronuilleogach
Priosma heicseagánach

Cinneann ainm an pholagáin ainm an phriosma.

Priosma peinteagánach

r

rinn

Is pointe nó coirnéal é seo ar chruth 3T nó san áit a dtagann dhá
chruth le chéile.

Rinn

Rinn
Rinn
Rinn
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rombas

s

t

Is comhthreomharán é seo a bhfuil ceithre shlios
chomhionanna aige. Bíonn airíonna uile
comhthreomharáin ag rombas agus
déroinneann na fiarthrasnáin a chéile
ag dronuillinneacha agus déroinneann siad
uillinneacha an rombais.

Rombas

rothlú (casadh)

An próiseas lena n-athraítear suíomh oibiachta nó
fíorach ach í a rothlú timpeall ar phointe socraithe trí
uillinn thugtha

sféar

Is cruth 3T a bhíonn ann a mbíonn dromchla amháin cuartha aige,
agus a mbíonn gach pointe ar an dromchla sin an fad ceanna ó
lárphointe an sféir.

siméadracht
líneach

Bíonn sé seo ann nuair is féidir leath amháin
de chruth a fhilleadh agus a luí go díreach
anuas ar an leath eile.

slios

Is ciumhaiseanna díreacha iad seo a bhíonn
ag cruth dúnta déthoiseach.

sorcóir

Is cruth tríthoiseach é seo, arb é a bhíonn ann dhá cheann chiorclacha chomhionanna a
bhíonn ceangailte ag dromchla leanúnach cuartha. Bíonn dromcha
cuartha aige agus dá bhrí sin ní polaihéadrán é.

tangram

Is puzal Síneach é seo arb é a bhíonn ann seacht gcruth shimplí
gheoiméadracha: 2 thriantán mhóra, 1 triantán meánmhéide, 2
thriantán bheaga, 1 chearnóg agus 1 chomhthreomharán ar féidir iad a
chur le chéile chun fíoracha difriúla a dhéanamh.
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teisiliú

teisilíonn cruthanna má luíonn siad go dlúth lena chéile, má
dhéanann siad patrún leantach, agus má dhéanann siad
uillinn de 360° ag na pointí teagmhála

traipéisiam

Is ceathairshleasán é seo nach bhfuil ach péire amháin sleasa
comhthreomhara aige. (Is é an cur síos a dhéantar i dtéacsanna
áirithe ar thraipéisiam ná ceathairshleasán ag a bhfuil péire
sleasa comhthreomhara amháin ar a laghad)

trastomhas

Is corda é seo a shíneann trí lárphointe de chiorcal.
Is ionann é agus dhá oiread fhad an gha.

triantán

Cruth trí shlios is ea é seo.

Comhshleasach

Comhchosach

Sampla: Bíonn 3 shlios ar comhfhad ag triantán
comhshleasach, bíonn 2 shlios ar comhfhad ag

Corrshleasach

triantán comhchosach agus ní bhíonn aon slios
ar comhfhad ag triantán corrshleasach.

Comhchosach
Corrshleasach

triantán
corrshleasach

Corrshleasach
Gan aon dá shlios ar
comhfhad
agus dá bhrí sin a mbíonn trí uillinn de mhéideanna difriúla aige

Is triantán é seo nach ionann fad aon dá cheann de na sleasa

Gan aon dá uillinn
ar cóimhéad
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u

uillinn

Déantar an uillinn seo nuair a thagann dhá mhírlíne le
chéile ag pointe (rinn), nó nuair a thrasnaíonn dhá líne a
chéile. Tomhaistear i gcéimeanna í agus is féidir léi a
bheith ina géaruillinn, ina maoluillinn, ina dronuillinn nó
ina huillinn athfhillteach.

uillinn
athfhillteach

Uillinn níos mó ná 180° ach níos lú ná 360°.

uillinntomhas

Is uirlis gheoiméadrach é seo a úsáidtear chun
uillinneacha a thomhas.

Uillinn
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