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Réiteach 
Fadhbanna
Ceardlann 1

www.pdst.ie
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Na Príomhtheachtaireachtaí maidir le 
réiteach fadhbanna

Éireoidh go maith le gach dalta má 
bhíonn an meon ceart sa seomra 
ranga agus leis an rogha taisc cheart

Forbraítear scileanna 
smaointeoireachta ardoird na ndaltaí 
trí cheistiú agus plé éifeachtach sa 
seomra ranga

Tá sé riachtanach straitéisí 
éagsúla a úsáid
chun fadhbanna a réiteach
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Cuspóirí

Gheobhaidh múinteoirí taithí

ar an gcaoi a gcuidíonn an meon sa seomra rang 
agus an rogha taisc le réiteach fadhbanna a 
dhéanamh rathúil do na daltaí go léir

ar an gcaoi a gcuimsíonn ceistiú éifeachtach agus 
plé sa seomra ranga na daltaí go léir ó thaobh 
fadhbanna a réiteach

ar an gcaoi a bhfuil straitéisí éagsúla 
riachtanach ar an aistear réitithe fadhbanna
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An Ceann Corr
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An Meon sa
Seomra Ranga
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Riail 1
• Tá an uimhir chéanna ar aghaidheanna a theagmhaíonn a chéile i.e. faoin 

dísle geal tá 3 a theagmhaíonn le 3 ar an dísle gorm. Tá 6 ar an dísle gorm 
a theagmhaíonn le 6 ar an dísle gorm sa lár. Tá 1 ar an dísle gorm sa lár a 
theagmhaíonn leis an dísle deiridh.

Riail 2
• Ní mór don uimhir ar bharr an sconna a bheith cothrom le hiomlán na n-

uimhreacha atá le feiceáil ar bharr na ndíslí atá fágtha (carráistí) atá le 
feiceáil.

Riail 3
• Úsáid ceithre dhísle nó níos mó i gcónaí, ionas go mbeidh dhá ‘charráiste’ 

ar a laghad le suimiú le chéile.
https://nrich.maths.org/9747

An Traein Dísle
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An Meon

sa Seomra Ranga

Roinntear 
eolas

Bíonn meas ar 
bhotúin

Is fiú an tairbhe 
an trioblóid
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https://nrich.maths.org/6274

Socraigh gach ceann de na huimhreacha 1 go 
5 i gcruth V ionas go mbeidh an t-iomlán
céanna ag dhá ghéag an V.
Cén sórt rudaí éagsúla is féidir a dhéanamh
leis?
An féidir leat a áitiú ar dhuine éigin go bhfuil
na réitigh go léir agat?
Cad a tharlódh dá n-úsáidfimis na
huimhreacha ó 2 go 6? Ó 12 go 16? Ó 37 go 
41? Ó 103 go 107?
Fiosraigh an fhadhb chéanna le V a bhfuil 4 
mar achar aige.

V’anna Draíochta
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Scileanna 
Smaointeoireachta 
Ardoird

Rath

An Meon sa 
Seomra Ranga

Roinntear
eolas

Bíonn meas ar 
bhotúin

Is fiú an tairbhe 
an trioblóid
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Straitéisí Roinnte ag 

úsáid
Ambasadóirí

Slabhraí 
ón 

Margadh 
Scoile

Baile
na 
dTeid
ithe

https://nrich.maths.org/9692

https://nrich.maths.org/108

Mórshiúl
Cainte
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• Tarraing léaráid
• Úsáid trealamh
• Bris síos é
• Réitigh leagan 

níos simplí

• Measúnaigh
• Déan 

ginearálú
• Deimhnigh
• Cruthaigh

• Cuardaigh patrún
• Tabhair buille faoi 

thuairim
• Déan cairt / tábla
• Triail is earráid
• Oibrigh siar

ag tosú
amach

ag déanamh
scrúdú níos
géire

ag obair ar
an gceist
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An Meon sa 
Seomra Ranga

Scileanna 
Smaointeoireachta 
Ardoird

Roinntear
eolas

Bíonn meas ar 
bhotúin

Is fiú an tairbhe 
an trioblóid

Rath

Straitéisí
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Machnamh agus Gníomh

An Ceann Corr

An Traein Dísle 

V’anna Draíochta

Slabhraí ón Margadh Scoile

Baile na dTeidithe



Féinmheastóireacht Scoile
Creat Teagaisc & Foghlama; Próiseas FMS 6 Chéim; sonraí ábhartha a bhailiú, a thiomsú & a anailísiú; an Plean um Fheabhsú Scoile a chur i 

bhfeidhm i dtaca le
litearthacht, uimhearthacht agus aon réimse eile den teagasc agus den fhoghlaim.

Sláinte agus Folláine
➢OSPS lena n-áirítear Cosaint Leanaí agus Bí Sábháilte
➢Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)
➢Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí
➢Nósanna Imeachta agus Beartas Frithbhulaíochta, 

Ardú Feasachta
Straitéisí um Chosc agus Idirghabháil

➢ Corpoideachas
➢ Folláine do mhúinteoirí

Suíomhanna 
Idirlín SFGM

➢www.pdst.ie
➢pdsttechnologyineducation.ie
➢scoilnet.ie (tairseach acmhainní)
➢teachercpd.ie (cúrsaí ar líne)
➢ollscoil.net (Dámhachtainí do 
mhic léinn ITÉ)

Forbhreathnú ar Thacaíochtaí Bunscoile SFGM chun an Fhoghlaim a Stiúradh sa 21ú hAois

www.pdst.ie/schoolsupport

Samhlacha tacaíochta: tacaíocht ar scoil (samhaltú sa rang, ag bualadh leis an bpríomhoide/grúpaí múinteoirí, uaireanta Pháirc an Chrócaigh), 
seimineáir, ceardlanna, braislí

Litearthacht
FMS & straitéisí chun teanga ó 

bhéal, scríbhneoireacht, 
léitheoireacht a fheabhsú agus na 
meáin chraolacháin / dhigiteacha in 
úsáid.

Uimhearthacht
FMS & straitéisí chun 

uimhearthacht a fheabhsú. Ag 
tacú le forbairt na 
Smaointeoireachta 

matamaiticiúla.

Gaeilge
Tacaíocht chun Curaclam na Gaeilge a chur i 

bhfeidhm i Scoileanna T1&T2, 
Féinmheastóireacht Scoile, chomh maith le 

tacaíocht lán-Ghaeilge a sholáthar do 
ghaelscoileanna agus scoileanna sa 

Ghaeltacht.

Comhtháthú ITC - Bunscoil
➢Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí- Príomh-mhodheolaíochtaí churaclam na 
bunscoile trí úsáid éifeachtach ICT.
➢Litearthacht agus Uimhearthacht – ICT a chruthú, a fhorbairt agus a úsáid chun 
acmhainní teagaisc a chruthú i ngach réimse de litearthacht agus uimhearthacht na 
bunscoile.
➢FMS – Uirlisí ar líne chun sonraí ábhartha a bhailiú, a thiomsú agus a anailísiú.
➢Ríomh-mheasúnú & ríomhphunanna – Measúnú ar / le haghaidh foghlaim le ICT.
➢Ríomhphleanáil & Comhoibriú – Feidhmchláir Google don Oideachas.
➢Comhtháthú ar Theicneolaíocht Táibléad – Oideolaíocht, Curaclam & Riachtanais 
Speisialta Oideachais
➢Timpeallachtaí Fíorúla Foghlama (TFFanna) – Seomra ranga Google, Edmodo

Cláir Cheannaireachta SFGM Misneach... 
Príomhoidí nua Tánaiste....Leas-Phríomhoidí Nua 
Tóraíocht....Ceannairí uaillmhianacha arna gcreidiúnú 
ag

Ollscoil Mhaigh Nuad
Forbairt ....Príomhoidí a bhfuil taithí acu agus 
Riachtanais Foghlama Breise
Spreagadh...comhoibriú idir An Cumann Náisiúnta 
Príomhoidí agus Leas-phríomhoidí agus SFGM


