
 

 

 

Is féidir an gníomhaíocht seo a dhéanamh le daltaí i ngach rang. Is féidir é a dhéanamh i ngach saghas scoil agus i gcianfhoglaim. Ba cheart na 

scileanna deartha agus déanta don Curaclam Eolaíochta a chleathadh ionas go mbíonn taithí ag daltaí ar an bPróiseas Deartha 

Innealtóireachta. Is féidir ábhar Mata agus Eolaíocht a sníomh isteach freisin. 

Mata: Uimhreas (Comhaireamh, Oibríochtaí), Ailgéabar (Uimhreacha treocha) Cruth & Spás (Cruthanna 2-T & 3-T, Siméadracht, Línte & 

uillinneacha), Tomhas (Am, Fad, Achar) Sonraí (Seans, Sonraí a leiriú agus a léirmhiniú) 

Eolaíocht: Dúile Beo (An bheatha dhaonna) Forsaí agus fuinneamh (Fuaim, Teas, Fórsaí) Ábhair (Airíonna & tréithe), Feasacht & Cúram 

imshaoil (Eolaíocht & an t-imshaol, Curam imshaoil) 

Ag iniúchadh: 

 Is féidir pictiúir agus físeain a úsáid chun plé a spreagadh. 

 Déan iniúchadh ar na saghasanna éagsúla buillí, luascadh, maidí agus na guaiseacha gailf (Féach ar an gníomhacht ‘maths and science 
eyes’) 

 Déan iniúchadh freisin ar ábhair athchúrsailte ghlan chomh maith le trealamh agus ábhar eile timpeall an tí (e.g. stocaí, cúisín, 
cathaoireacha) a d’fheadfadh leas a bhaint astu mar guaiseacha. 

Ag pleanáil 

 Tarraing plean le lipéid den ghalfchúrsa faoi dhíon. 

 Cé mhéad poll a bheidh ann? Cé mhéad guais? Cé chomh mór agus a bheidh an cúrsa?  

Ag déanamh 

 Nuair a bheidh na páistí ag déanamh an chúrsa, d’fheadfadh siad griangrafanna a ghlacadh den 

phróiseas. 

 Is féidir na griangrafanna seo a úsáid mar threoir chun an galfchúrsa a cur ar ais le chéile má bhíonn orthu glanadh suas sula mbíonn 

siad réidh leis. 

Ag meastóireacht 

 Céard a d’oibrigh go maith?  

 An athrófá aon rud an chéad uair eile? 

Dear agus Déan: Cúrsa i gcomhair Galf Mearaí 

 

Tagairtí 

https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/mini-golf-physics#instructions 
https://www.thecrafttrain.com/tin-can-indoor-golf-fun-from-recycled-junk/ 
 

https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/mini-golf-physics#instructions
https://www.thecrafttrain.com/tin-can-indoor-golf-fun-from-recycled-junk/


 

 

 

Poll 1 –An Tollán 

 

Poll 4 – Gné Uisce 

 

Poll 5– Cúinne na 

dTeidithe 

 

Poll 3 – Cúinne Léimh 

 

Poll 2 – Droichead na 

cathaoireach 


