Gluais go Maith,
Gluais Go Minic
An Dalta ag a bhfuil Inniúlacht Fhisiciúil a
Fhorbairt ó thaobh Scileanna Bunghluaiseachta
de

Seimineár 3
Ainm an Rannpháirtí ______________

Seiminéar 3 – lch 1

Eolas barrthábhachtach Seisiún 1

Eolas barrthábhachtach Seisiún 2

Eolas barrthábhachtach Seisiún 3

Seiminéar 3 – lch 2

Teimpléad Measúnaithe: Gréasán Féinmheasúnaithe

Seiminéar 3 – lch 3

Teimpléad Measúnaithe: Proifíl Measúnaithe Aonair

Teimpléad Measúnaithe: Seicliosta an Mhúinteora

Seiminéar 3 – lch 4

Teimpléad Measúnaithe: Seicliosta Piarbhreathnadóireachta

Seiminéar 3 – lch 5

Teimpléad Measúnaithe: Staighre

Teimpléad Measúnaithe: Féinmheasúnaithe
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Teimpléad Measúnaithe: Gréasán Féinmheasúnaithe
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Cineál Cluichí:
Tabhair catagóir do na cluichí: Sprioc, Buail agus Gabh, Eangach/Balla nó Ionradh do na
gníomhaíochtaí a rinne tú ar ball.

Ainm an Chluiche

Cineál Cluiche
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Ag Cruthú agus ag Imirt Cluichí:
Ag úsáid scil caithimh, cum agus déan taifead ar chluiche ina bhfuil siad seo mar chuid de:

Ainm an Chluiche:

❖

Pointe teagaisc amháin le
haghaidh Caithimh:

❖

Rialacha an Chluiche:

1.
2.
3.

Pointí Sábháilteachta agus
Leagan Amach:

❖
❖
❖

Córas Scórála:

❖

Fócas Spreagúil:

❖

Iomlán-Páirt-Iomlán
Ag úsáid an modh teagasc Iomlán-Páirt-Iomlán, aimsigh deis i rith an chluiche gur féidir díriú
ar an “páirt”. Cruthaigh agus déan taifead “páirt" a thugann deis an pointe teagaisc atá
roghnaithe a chleachtadh leis fhéin.
Páirt:

❖
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Cur Chuige Ilscoile: Ag roghnú sprioc le haghaidh FMS
Cuir A, B, C nó D ar na scamaill bunaithe ar na réimsí agus na caighdeáin chomhfhreagracha
ar an sleamhnán

An bhfuil gach
múinteoirí
múiníneach
agus ábalta an
snátih
gleacaíochta a
mhúineadh?

An bhfuil ag éirí leis
na cuspóirí foghlamtha
atá leagtha amach sa
Churaclam Corpoideachais?

An bhfuil meas
ag na daltaí agus
iad ag deighleáil
le bua agus cailleadh i gCorpoideachas?

An bhfuil na
daltaí in ann aiseolas fiúntach a
thabhairt dá
chéile le tacú le
foghlaim i
gCorpoideachas?

An féidir le daltaí
a bhfoghlaim féin i
ranganna
Corpoideachais a
aithint?

An bhfuil na 15 scil BG á
múineadh go céimnitheach
2-3 uair thar 8 mbliana sa
Bhunscoil?

An gcuireann ár
scoil béim ar dhul
chun cinn i snáth
faoi leith gach bliain?

An bhfuil gach
múinteoir eolach
ar na bealaí le cur
chuige na SBG I
gCorpoideachas?
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Ag neadú Scil Bunghluaiseachta i Snáith
Sula agus fad agus a bhfuil tú ag féachaint ar an bhfíseán, bí ag machnamh ar na ceisteanna
thíos agus scríobh do fhreagraí:
Ceist – Roimh an bhFíseán:
An leanann tú Plean Corpoideachais?

Déan cur síos ar an mbealach a rinne tú
neadú SBG i snáth i do phlean?

Ceist – Le linn an Fhíseáin:
Cén SBG atá á theagasc anseo agus i cén
snáth?

Cén chaoi an bhfuil SBG á theagasc?

Céard eile atá na daltaí ag foghlaim sna
ceachtanna Corpoideachais seo?

Cén struchtúr atá ar na ceachtanna Corpoideachais seo?

Cén straitéisí measúnachta a bhí in úsáid?

Ceist – Tar éis an Fhíseáin
Cén difríocht a dhéanfaidh sé seo le do
chleachtas sa todhchaí?
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Scil Bunghluaiseachta v Scil Sainspóirt

SBG

Spóirt

Ag obair le áisitheoirí eachtracha
Buntáistí Féideartha

Póintí teagaisc a
d’fhan mar an gcéanna nuair a
aistríodh é go scil

Póintí teagaisc ina
bhfuil éagsúlacht
nuair a aistríodh é
go scil

Lochtanna Féideartha

Impleachtaí dom ag múineadh Corpoideachais agus mo scoil
Déan machnamh ar Áisitheoirí Eachtracha/SET agus tú ag múineadh Corpoideachais agus
tríd an scoil.
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Ceannaireacht i gCorpoideachas
Léigh na pointí: Tarraing, Sonc agus Brú agus déan taifead ar aon gníomhaíocht eile.

Tarraing

Sonc

●
●
●
●
●

Taispeántas sa rang agus sa halla
Léirigh sult agus dul chun cinn na ndaltaí
Úsáid na hacmhainní ar bhealach feiceálach
Bain úsáid as na gníomhaíochtaí atá le tabhairt abhaile
Ceannaireacht tré dhea-shampla

●
●
●
●

Roinn acmhainní/nascanna le múinteoirí
Cuir tús le comhráití faoi Chorpoideachas
Pleanáil comhoibríoch
Tabhair cuireadh do mhúinteoirí breathnú ar do
cheacht
Tairiscint a dhéanamh ar thacaíocht

●



Brú

Dírigh ar Chorpoideachas le haghaidh féin-mheastóireacht scoile.
Le tacaíocht ón bPríomhoide déan uasdátú agus cuir i
bhfeidhm plean Corpoideachais na Scoile:
- Plean Corpoideachais cothrom agus leathan
- Dul chun cinn forásach na SBG i ngach rang
- Ag obair le háisitheoirí eachtracha

Smaoinigh ar an méid gur féidir a dhéanamh le bheith mar cheannaire agus le
bheith mar thacaíocht ar athruithe Corpoideachais i do scoil:
Chreatlach Ama:

Mo ghníomhaíochtaí:

An tseachtain seo ar scoil

I mbliana ar scoil

An Scoilbhliain seo chugainn
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Tacaíocht inscoile PDST:
An bealach le cur isteach ar thacaíocht inscoile ó chomhairleoir:
Suíomh ghréasáin: www.pdst.ie/schoolsupport
Pasfhocal: Schoolsupport2018
Uimhir Rolla

Suímh Ghréasáin le roinnt le do comhghleacaithe:

❖ www.scoilnet.ie/pdst/physlit/
❖ www.pdst.ie/Physical-Education-Main
❖ http://www.sess.ie/resources
❖ http://www.schoolself-evaluation.ie/primary/sse-2016-2020/
❖ www.mentimeter.com
❖ http://www.pdst.ie/numeracyteamteaching
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