
 

 

 
Aguisín A 

Ag Comhaireamh i nDeachúlacha 

Maidir le gníomhaíochtaí comhairimh, ba chóir: 

 iad a dhéanamh ag luas beoga 
 go mbeadh rannpháirtíocht dhíograiseach ann  
 go mbeadh dhá nó trí ghníomhaíocht ghearra spriocdhírithe ann (cuideoidh an éagsúlacht an 

spéis a chothú) 
 go n-áireodh sé gníomhaíocht fhisiceach  
 go mbeadh comhar-fhreagra ann  
 go mbeadh freagra indibhidiúil ann  

Tá a lán bealaí ann comhaireamh i ndeachúlacha agus áiríonn siadsan: 
 

 
Slat Comhairimh 

Comhair i ndeachúlacha éagsúla, mar shampla deichithe, céaduithe, mílithe 

Tosaigh ag túsphointí éagsúla, comhairígh chun tosaigh agus siar 

Áirigh slánuimhreacha agus deachúlacha deachúla  

o tosaigh ag aon deichiú (0.1), ansin comhairígh go dtí dhá dheichiú 
o tosaigh ag 1.4 agus comhairígh ar aghaidh i ndeichithe (0.1) 

 
Stampáil agus Tapáil 

 

Aimseoidh na daltaí spás ag amharc ar an gclár. Déanfaidh siad comhaireamh chun tosaigh i 

ndeachúlacha agus iad ag stampáil a gcos in éineacht leis an gcomhaireamh. Stad ag an uimhir atá ag 

teastáil agus cas an corp sa treo eile. Ansin comhairígh ag tapáil na nguaillí in éineacht leis an 

gcomhaireamh. (Déan seo gan sos!) 

 
Uimhirlíne Dhaonna 

 

Tabharfar cárta mór do gach dalta ar a bhfuil deachúil scríofa. Iarrfar ar na daltaí dul i scuaine ón 

deachúil is lú go dtí an deachúil is mó. Ansin beidh an múinteoir/dalta in ann plé a dhéanamh or ord 

na ndeachúlacha, mar shampla, roimh/tar éis, níos mó ná/níos lú ná, idir, an chéad/dara,  etc. 

 
Fuaim an Chluiche Uimhreach (Canna Comhairimh) 

Ligfidh an múinteoir do dheachúil 

chomhaireamh ina dtost agus an múinteoir á gcur sa channa. Chomh luath agus a bheidh an múinteoir 

tar éis deireadh a chur leis an ngníomhaíocht, déarfaidh na daltaí an freagra, nó léireoidh siad suíomh 

an fhreagra ar an uimhirlíne. Cuirfidh an múinteoir i gcrích céim a haon ach an tráth seo fiafróidh de 

na daltaí cén deachúil a bheadh ag teastáil uaithi/uaidh chun 1 aonad, 2 aonad, etc. a dhéanamh. Cé 

mhéad píosa deachúil atá sa channa anois, etc. 
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Líon an Mála 

 

Cuir ciúbanna ar an mbinse (ré-uimhir de chiúbanna), mar shampla, 8 gcinn. Iarr ar na daltaí 0.5 de 

na ciúbanna a chur sa mhála. Forleathnaigh an ghníomhaíocht trí cheisteanna a chur, mar shampla, 

cé mhéad ciúb a chuir tú sa mhála? Cé mhéad ciúb atá fágtha?  Cén codán deachúil a léiríonn seo? 

srl. Féadtar an ghníomhaíocht seo a fhorleathnú ach líon éagsúil de chiúbanna agus de dheachúlacha 

a úsáid. 

 
Seas agus Suigh 

 

Iarr ar na daltaí seasamh agus ansin suí ag rá an tseichimh 

shampla, Seas nuair is slánuimhir ár gcomhaireamh. Tosóidh na daltaí ag comhaireamh i ndeichithe : 

0.1, 0.2, 0.3.... (Aon deichiú, dhá dheichiú, trí dheichiú...) seasfaidh siad agus mar sin de. 

 
Comhair timpeall 

 

Seasfaidh na daltaí i gciorcal agus déanfaidh siad comhaireamh timpeall, gach dalta ag rá na chéad 
uimhreach eile i seicheamh. Tosaigh ag comhaireamh ag 0.5. An té a déarfaidh an uimhir 2 suífidh sé 
síos. Lean ar aghaidh mar seo go dtí go bhfuil gach duine ina shuí. 

 

ag baint úsáide as deachúlacha éagsúla agus chuig ionaid bhreise dheachúla (deichithe, céaduithe, 
mílithe) 
ag baint úsáide as seichimh níos giorra/níos faide  
ag baint úsáide as túsphointí/críochphointí  
ag comhaireamh siar 

 
Cór ag Comhaireamh 

 

Roinn an rang i 3 ghrúpa. Tabhair deichithe don chéad ghrúpa, céaduithe do ghrúpa a dó agus mílithe 

do ghrúpa a trí. Stiúrfaidh an múinteoir an cór le baitín. Tosóidh an múinteoir ag comhaireamh agus 

sínfidh an múinteoir méar i dtreo grúpa eile agus leanfaidh ar aghaidh mar sin. 

 
Cluiche Láimhe 

 

Roghnóidh an múinteoir túsphointe, mar shampla 1.5. I gcás go n-ardóidh an múinteoir an lámh san 

aer tosófar ag comhaireamh 0.5 sa bhreis, i gcás go n-ísleoidh an múinteoir an lámh déanfar  0.5 níos 

lú a chomhaireamh. Féadtar an ghníomhaíocht seo a fhorleathnú ionas go n-áireofaí lámh ar dheis 

(comhair ar aghaidh in 0.1) agus lámh ar chlé (comhair siar in 0.1).

 
Gníomhaíocht Téada 

Sín téad scipeála trasna an urláir. Marcáil 0 ag deireadh amháin agus 1 ag an deireadh eile. Iarr ar na daltaí 

seasamh ar an téad nó in aice leis chun suíomh deachúlacha, céatadán agus codán a léiriú, mar shampla, 0.5, 
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0.33, 35%, 62%, 
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, 
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4 
. Cuir píosa breise téada leis chun an ghníomhaíocht a fhorleathnú chuig 2(3)  
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 ionas gur féidir leis na daltaí uimhreacha deachúla níos mó a léiriú.  
 

 
 
Uimhir ar Lár 

 

Déanfaidh an múinteoir comhaireamh ar aghaidh nó siar i seicheamh, ag fágáil uimhreach ar lár, mar 

shampla 0.5, 0.4, 0.2, 0. I mbeirteanna, pléifidh na leanaí cén uimhir atá ar lár. 
 

 
 
Siopa Malartaithe 

 

Suífidh na daltaí i gciorcal ag breith ar uimhir (áirigh gach uimhir níos mó ná uair amháin). Glaofaidh an 

múinteoir amach uimhir agus na leanaí atá ag breith ar an uimhir sin, malartóidh siad áiteanna. 

la a thabhairt do na leanaí, m.sh. 

 

 
 
Cóngarach nó I bhFad 

 

Roghnaigh uimhir chuig dhá ionad dheachúla. Oibreoidh na leanaí i mbeirteanna le cártaí 

digite/uimhir-fheanan

-uimhir a 

thaispeáint. Pléigh cé hé/hí is cóngaraí agus cén fáth. 


