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Ag usáid ár gceadfaí  

● Bain usáid as do cheadfaí chun taifead a scríobh faoin gceantar áitiúil. Cad is féidir leat a 

fheiceáil, a chloisteáil, teagmháil a dhéanamh leis agus a bholadh?  

● Téigh amach ar shiúlóid chéadfach 5 nóiméad 

○ Chonaic mé _____________ 

○ Chuala mé________________ 

○ Bholaigh mé ______________ 

○ Theagmhaigh mé le_________________ 

● Céard is féidir leat a thabhairt faoi deara le dhá cheádfá, trí chéadfaí, ceithre chéadfaí srl?  

● Tarraing pictiúr de rud mín/ deilgneach a chonaic tú inniu.  

 

Naisc a fháil amach 

● Céard atá mar an gcéanna agus céard atá difriúl idir an dá chrann/ chloch/ bhláth a scrúdaigh 

tú inniu?  

● Céard a fuair tú amach a chur ionadh ort inniu?  

○ Cén ceangal atá idir na rudaí a d'aimsigh tú? 

○ Cén fáth go bhfuil siad san áit chéanna? 

○ Céard is mó,  a sheas amach duit?  

Structúir saorga 

● Céard iad na structúir saorga a thug tú faoi deara? Sceitseáil, anótáil agus déan cur síos 

orthu seo. 

● An raibh na structúir sean nó nua-aimseartha? Cá bhfios duit?  

● Cén fáth a cheapann tú go bhfuil na structúir sin togtha san áit sin?  

● Déan cuir síos ar na patrúin a fheiceann tú ar an mballa/ar an bhfuinneog srl. 

 

Leideanna féinmhachnamhach 

● Inniu fuair mé amach go ………. 

● Inniu, rinneamar iniúchadh ar ……….  

● Rud amháin nua a d’fhoghlam mé inniu ná ………. 

● Conas a mhothaíonn tú faoi fhoghlaim lasmuigh? 

● Ba mhaith liom foghlaim lasmuigh mar …….. 

● Ba é an lá is fearr a bhí agam ag foghlaim lasmuigh ná …….. 

● Is é an gníomhacht foghlama lasmuigh is fearr liom ná  ..... mar….. 

● Is iad na trí aidhm phearsanta atá agam maidir le foghlaim lasmuigh ná  ……… 

● Ba é ……….. buaicphointe an rang inniu, mar ………  

● Conas a rinne tú an tasc inniu? Céard a dhéanfaidh tú difriúl an chéad uair eile?  

● Céard a d’fhoghlam tú faoí ….. Nach raibh a fhios agat roimhe?  

● Sa chlós, rinneamar iniúchadh ar ag dul faoi agus ar snámh. Conas is féidir an t-eolas sin a 

úsáid ar an trá?  

● Céard a bhí deacair/ easca faoin tasc inniu?  

● Céard a rinne tú inniu, céard a d’fhoghlam tú agus céard atá tú fós ag smaoineamh ar?  

● Inis dom céard is brí le ……… agus tabhair sampla dom ón obair a rinne tú lasmuigh. .  

● Inniu d’fhoghlam mé faoi ………… ach fós nílim cinnte faoi ……….. 

● Inniu thuar mé …………. Ceapaimse go raibh mo thuar cruinn/ míchriunn mar ………   


