
 

Rian ETIEM 

 
Leibhéal Ranga: Rang a trí agus rang a ceathair 

Cuirtear raon gníomhaíochtaí agus acmhainní lena mbaineann i láthair sa doiciméad seo a 

d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh rian ETIEM ar thailte na scoile. Is faoin múinteoir atá sé na 

codanna den doiciméad sin ar mian leis a dhéanamh lena rang a roghnú. Is féidir leis an 

leanbh smaoineamh faoi na freagraí agus plé a dhéanamh orthu, agus is féidir leis iad a 

tharraingt, a scríobh nó iad a thaifeadadh trí theicneolaíocht dhigiteach a úsáid.   

 

Roimh daoibh an seomra ranga a fhágáil  

Gníomhaíocht bunaithe ar an smaointeoireacht ríomhaireachtúil 

Samhlaígí go bhfuil eachtrán ag teacht ar cuairt chun an tseomra ranga agus gur mian 

leis clós na scoile a aimsiú. 

Roghnaígí pointe ar leith ar an gclós scoile, e.g. an crann fuinseoige, an binse do 

chairde, etc. 

Scríobhaigí síos nó taifeadaigí treoracha céim ar chéim don eachtrán ar an mbealach le 

dul ón seomra ranga chuig an bpointe áirithe a roghnaigh sibh. Déanaigí treoracha chun 

doras a oscailt, an líon sonrach céimeanna a ghlactar i dtreo amháin, casadh ar chlé/ar 

dheis, etc., a chur sna treoracha.  

Féadfaidh sibh mapa a chur leis na treoracha freisin. 

Iarraigí ar dhuine eile na treoracha a leanúint nuair atá siad réidh, ach ná hinsígí an 

ceann scríbe dóibh! 

 

Gníomhaíocht leantach/fairsingithe: Lightbot: Iarr ar na daltaí a scileanna 

smaointeoireachta ríomhaireachtúla a úsáid chun gníomhaíocht chódála a dhéanamh – 

cuireann an acmhainn saor in aisce ar líne seo dúshlán roimh dhaltaí a dtreoracha féin a 

chumadh chun róbat a threorú trí chathair ghríobháin. Féach ar www.lightbot.com (Níl 

cuntas de dhíth). 
 

Ealaín talún 

Cruthaítear ealaín talún taobh amuigh ag úsáid ábhar agus rudaí nádúrtha chun pátrúin, 

cruthanna agus dearaí físiúla a chruthú. Déanaigí roinnt de na saothair spreagúla a 

chruthaigh ealaíontóirí talún a fhiosrú agus a phlé. Spreagfaidh na saothair sin sibh sula 

dtéann sibh taobh amuigh. E.g. Andy Goldsworthy, Gerry Barry, Chris Drury, Marc 

Pouyet, Richard Schilling. Féach freisin http://www.landartforkids.com/. 

https://www.marc-pouyet.net/ 

http://gerrybarryartworks.com/albums/land-art/ 
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Téigí chuig an gCeann Scríbe 

 

Déanaigí an meastachán i dtosach agus taifeadaigí na céimeanna anseo  

An líon 

céimeanna a 

thógfaidh sé le 

dul chuig:  

An crann 

fuinseoige 

 

 

Balla na 

scoile 

An 

limistéar 

féarach 

Geata na 

scoile 

Doras 

tosaigh na 

scoile 

An fál 

sceach 

Meastachán 

 

      

Líon céimeanna       

 

 

 

An crann fuinseoige 

● Sceitseáil, anótáil agus machnamh: Déanaigí an crann a bhreathnú go cúramach 

agus cruthaígí sceitse anótáilte (le lipéid) den chrann seo ag úsáid peann luaidhe 

nó uirlisí digiteacha. Cén chuma a bheadh ar an gcrann seo sa gheimhreadh/san 

earrach/sa samhradh/san fhómhar? Breacaigí na breathnóireachtaí síos sa 

Dialann Crainn – is féidir teimpléad agus ceisteanna molta a aimsiú ag 

https://pdst.ie/sites/default/files/Tree%20Jounal%20Task%20Card.JPG  

● Taifeadadh: Déanaigí cuimilteán coirte/duilleoige 

● Breathnóireacht agus taifeadadh: An baile maith é an crann seo d’éin? Cén fáth? 

● Déanaigí meastachán ar chomh hard é an crann.  

● Ríomh: Airde an chrainn.  

 Chun airde an chrainn a ríomh, úsáidigí triantán 

comhchosach dronuilleach (oibríonn dronbhacart 

go maith chuige seo) agus beirigí greim air ionas go 

mbeidh ceann amháin den dhá shlios chothroma 

comhthreomhar leis an talamh agus an dara slios 

cothrom ingearach leis an talamh. Coinnígí an 

triantán ag leibhéal na súl agus siúlaigí ar ais ón 

gcrann go dtí gur féidir barr an chrainn a fheiceáil 

thar imeall an triantáin. Tá airde an chrainn 

cothrom leis an achar idir an spota ar a bhfuil sibh 

in bhur seasamh agus an crann móide bhur n-airde 

féin. Breacaigí síos an tomhas. Cuirigí an tomhas i 

gcomparáid leis an tomhas a fhaigheann daoine eile 

sa rang.  

 

https://pdst.ie/sites/default/files/Tree%20Jounal%20Task%20Card.JPG


 

 

 

Balla na scoile 

● Meastachán: Cé mhéad bloc/bríce a úsáideadh chun an balla ag aghaidh na scoile a 

thógáil meas sibh? Cad iad na straitéisí ar féidir libh a úsáid chun an freagra a 

dhéanamh amach? 

● Breathnóireacht agus seiceáil: Cé mhéad doras a osclaítear amach ar chlós na 

scoile? 

● Breathnóireacht agus taifeadadh: Cad í uimhir chlárúcháin an chairr is gaire den 

scoil? 

● Oibriú amach: Cad é iomlán na ndigití uile? Cé mhéad uimhir éagsúil ar féidir libh a 

dhéanamh ag cur na ndigití in ord nua? Cad í an uimhir is mó ar féidir libh a 

dhéanamh ag úsáid na dtrí dhigit dheireanacha amháin? Cad í an uimhir is lú ar 

féidir libh a dhéanamh ag úsáid na dtrí dhigit dheireanacha amháin? Cad é an 

difríocht idir an uimhir is mó agus an uimhir is lú ar éirigh libh a dhéanamh?  

  
Foinse na híomhá: Pacáiste Acmhainní de chuid ‘Maths Eyes'. www.haveyougotmathseyes.com 

 

 

 

Limistéar féarach 

Siúlóid bheag:  

Meastachán: Cén fhad é méadar amháin?  

Smaoineamh agus plé: Cad é an t-achar ba mhó ar shiúil tú in aon lá amháin? Níos lú ná 1 

km, idir 1–10km, níos mó ná 10 km? 

Tomhas: Ag úsáid sreangáin/olla, tomhaisigí méadar amháin de shreangán le haghaidh 

gach siúlóra/beirte siúlóirí. Is é an sreangán an rian siúlóide  

Samhlú: Anois samhlaígí gur crapadh sibh agus go bhfuil sibh ar cóimhéid le hionga 

ordóige.  

Leagaigí an rian amach ar an talamh. Tosaígí ar an tsiúlóid ag taobh amháin den 

sreangán, ag cromadh síos ionas go mbeidh sibh gar don sreangán agus ag breathnú ar 

gach aon mhionsonra. Siúlaigí go mall, ná déanaigí dearmad go bhfuil sibh ar cóimhéid le 

hionga ordóige agus go bhfuil cosa an-bheag oraibh!  

http://www.haveyougotmathseyes.com/


 

Breathnóireacht agus taifeadadh: Cad atá á aimsiú agaibh? Déanaigí na 

breathnóireachtaí a thaifeadadh ag scríobh agus ag úsáid grianghraf, líníochtaí. 

Machnamh: Cén chaoi ar athraigh an t-athrú sin, nuair a lig sibh oraibh féin go raibh 

sibh an-bheag, bhur ndearcadh agus sibh ar an tsiúlóid? 

 

 

 

Geata na scoile 

Breathnóireacht agus taifeadadh: 

● Cé mhéad dronuillinn ar féidir libh a aimsiú ar gheata na scoile? 

● Cad iad na hábhair ar féidir libh a shainaithint sa gheata? Cé acu atá nádúrtha 

agus cé acu atá de dhéantús an duine?  

● Cén cineál uillinne a chruthófar nuair a osclaítear/dhúntar an geata?  

● Cé mhéad bliain a bhfuil an geata ann dar libh? Cathain a rinneadh é dar libh? An 

bhfuil aon leid le fáil ar an ngeata ar féidir cuidiú linn é sin a dhéanamh amach? 

● Cén chaoi a n-oibríonn an geata? Mínigh an bealach a n-oibríonn sé ag úsáid focal, 

íomhánna agus grianghraf. Cad iad na fórsaí a theastaíonn Brúigh Tarraing Cas 

Meastachán: Leithead/airde an gheata.  

Tomhas: Úsáid bhur lámha chun leithead/airde an gheata a thomhas. Breacaigí síos an 

freagra. An bhfuair gach beirt an freagra céanna? Cén fáth ar tharla sé sin dar libh? 

Cén chaoi ar bhféadfaidh sibh bhur dtomhais a dheimhniú ag úsáid trealamh tomhais? 

 

 
Foinse na híomhá: ETIM Bunscoile SFGM  

 

Doras tosaigh na scoile 

Breathnóireacht agus taifeadadh:  

● Cad iad na hábhair ar féidir libh a shainaithint sa doras agus sa fráma dorais? Cé 

acu atá de dhéantús an duine agus cé acu atá nádúrtha?  



 

● Cad iad na línte ceartingearacha, cothrománacha agus ingearach is féidir libh a 

shainaithint ar an doras? Déanaigí taifead ar na línte a aimsíonn sibh agus 

sceitseáil léaráid anótáilte (le lipéid). 

 

 

Breathnóireacht agus míniú: Cén chaoi a n-osclaítear an doras? Mínígí an bealach a n-

oibríonn sé ag úsáid focal, íomhánna anótáilte nó grianghraf. Déanaigí na fórsaí éagsúla a 

úsáidtear nuair a osclaítear doras a shainaithint (e.g. Brúigh, tarraing, cas) agus cuir na 

fórsaí sin le bhur líníocht anótáilte nó le bhur ngrianghraf chun an áit a n-úsáidtear iad 

nuair a osclaítear an doras a chur in iúl.  

 

 

Fál sceach 

Breathnóireacht agus taifeadadh:  

● Dúnaigí bhur súile. Éistigí go cúramach ar feadh nóiméad amháin. Cé na 

fuaimeanna éagsúla a chloiseann sibh? Déanaigí liosta de na fuaimeanna éagsúla.  

● Cé na dúile beo éagsúla ar féidir libh a fheiceáil? Féadfaidh daltaí bileog 

fairtheora chuí a úsáid chun na breathnóireachtaí sin a threorú, e.g. 

https://www.wildlifewatch.org.uk/activities 

Sceitseáil agus anótáil: Roghnaígí éan/mionainmhí a chonaic sibh agus cruthaígí 

sceitseáil anótáilte (le lipéid) de. Cad a thugann sibh faoi deara faoi bhaill éagsúla 

choirp an chréatúir? 

Fiosraígí an talamh taobh leis an bhfál sceach. Bailígí roinnt duilleoga scaoilte atá ar an 

talamh cheana féin (Ná piocaigí duilleoga ó chrainn). Cé mhéad duilleog a chaithfear a 

úsáid chun méadar amháin a dhéanamh? Breacaigí síos an freagra. An bhfuair gach beirt 

an freagra céanna? Cén fáth ar tharla sé sin dar libh? 

 
Foinse na híomhá: Juliet Robertson. 

http://www.cosyfund.com/Userfiles/teacher/MESSY_MATHS_poster%202017%20FINAL.pdf  
 

Sórtálaigí na duilleoga agus cuirigí iad ina oiread tacair éagsúla agus is féidir (e.g. 

sórtálaigí de réir an áit ar bailíodh iad, méide, datha, línte siméadrachta, líon na 

nduillíní). Imrígí “Bain triail as mo riail a thomhas” le bhur bpáirtí – ní mór don pháirtí na 

critéir faoinar sórtáladh na duilleoga a dhéanamh amach.  

● Fiosrú agus taifeadadh:  Cén codán den líon iomlán duilleog atá siméadrach? 

● Cruthaígí picteagram duilleog agus glacaigí grianghraf nó tarraingígí líníocht den 

phicteagram nuair atá sé críochnaithe.  

https://www.wildlifewatch.org.uk/activities
http://www.cosyfund.com/Userfiles/teacher/MESSY_MATHS_poster%202017%20FINAL.pdf


 

Cruthú: Úsáidigí na duilleoga chun saothar ealaíne talún a chruthú.  

  
Foinse na n-íomhánna: Marc Pouyet 

https://www.marc-pouyet.net/nature-gallery/#gallery/d2b61eb21c5ca91a40fe572e15c04352/301  

 

  

https://www.marc-pouyet.net/nature-gallery/#gallery/d2b61eb21c5ca91a40fe572e15c04352/301


 

 

Stop agus réitigh 

Spás clóis a dhearadh 

● Tá achar clóis atá 25 méadar cearnach (m2) ag an rang le bheith ag súgradh ann le 

linn am sosa. 

● Ní mór an t-achar 25 méadar cearnach a roinnt ionas go mbeidh a spás féin ag 

gach grúpa le bheith ag súgradh ann. Tá 5 ghrúpa ann, agus faigheann gach grúpa 

5 chearnóg le bheith ag súgradh ann, ní mór go mbeadh gach ceann de na 5 

chearnóg sin ceangailte le chéile. Cad iad na bealaí éagsúla inar féidir libh an clós 

a roinnt? Úsáidigí an spás thíos chun dearaí éagsúla don chlós a chruthú; seasann 

gach bosca le haghaidh 1m2. Úsáidigí dathanna difriúla chun limistéar a scáthú le 

haghaidh gach grúpa. Cé mhéad leagan amach éagsúil ar féidir libh a dhéanamh? 

Úsáidigí níos mó páipéir más gá. An féidir libh na leaganacha amach uile is 

indéanta a aimsiú? Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh go bhfuil na leaganacha amach 

uile is indéanta aimsithe agaibh? 

 

       Sampla: 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

   
 

     

     

     

     

       

     

     

     

     

       

 
 

     

     

     

     

       

     

     

     

     

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Foinse na híomhá: SFGM, Gluais go maith, gluais go minic 

 

Trealamh spraoi don chlós 

Tá sibh i gceannas ar an trealamh le haghaidh cluichí clóis don rang. Tá cúig ghrúpa sa 

rang. Ní mór cluiche clóis amháin a thabhairt do gach grúpa le haghaidh gach lae. Ní mór 

an trealamh a ní agus a chur as an mbealach gach lá i ndiaidh am sosa. 

Liathróid pheile 

phlaisteach 

Liathróid chispheile 

rubair 

Liathróidí 

leadóige 

Rópaí scipeála Pónaireáin éadaigh Friosbaí 

plaisteach 

Fonsaí Sleánna cúir  

 

Roghnaígí roinnt trealaimh le haghaidh cluichí ón liosta thuas a mbeidh na grúpaí in ann 

súgradh leis ar an gclós. Cén trealamh nach mbeadh oiriúnach? Cén fáth? (Smaoinígí ar 

ábhair, spás sa chlós, sábháilteacht). Breacaigí síos na smaointe agus déanaigí iad a phlé 

i mbeirteanna. 

Cruthaígí amchlár seachtainiúil ionas go mbeidh a fhios ag gach rang an trealamh a 

úsáidfidh siad ar an lá sin. Cuimhnígí: 

● Ba cheart go bhfaigheadh gach grúpa cluiche nua gach lá! 

● Caithfear a bheith in ann an trealamh a úsáidtear a ní!  

 



 

 

Gníomhaíochtaí cruthaitheacha/Neamhiata 

Déanaigí bhur n-ealaín mhatamaitice féin le daoine agus iad i mbun scaradh sóisialta. 

a) Roinn do rang ina cheithre ghrúpa ag tabhairt uimhir idir 1 agus 4 do gach duine. 

 E.g. 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3…… 

Seasann an uimhir don riail a bhaineann leis an duine sin: 

e.g. Uimhir a 1: Seasaigí cosúil le rialóir 

Uimhir a 2: Seasaigí cosúil le réalta 

Uimhir a 3: * Cruthaígí bhur gcruth féin* 

Uimhir a 4: * Cruthaígí bhur gcruth féin* 

Seasann an grúpa i bpatrún leantach ansin, ag cinntiú go bhfuil siad ag achar sóisialta 

óna chéile 

 

b) Athchóirígí an patrún agus cruthaígí saothar ealaíne matamaitice eile le daoine. 

c) Tarraingígí íomhá nó scríobhaigí siombailí síos chun an saothar ealaíne matamaitice 

le daoine is fearr libh a chruthú. 

 

 

 

 

 

d) Athraígí na rialacha agus cruthaígí níos mó ealaíne. 

 

Smaoineamh agus plé 

Féachaigí ar an íomhá thíos. Cad a cheapann sibh? An mbeadh an freagra céanna ag 

gach duine? Cén fáth? 

 
Cé mhéad achainí atá fágtha? 

Foinse na híomhá: Pacáiste Acmhainní de chuid ‘Maths Eyes'. www.haveyougotmathseyes.com  

 

 

Ar ais sa seomra ranga: Gníomhaíochtaí leantacha  

● Comhthiomsú sonraí an ranga iomláin ó imscrúduithe, cuir i gcás, tomhas airde an 

chrainn, etc. 

 

http://www.haveyougotmathseyes.com/


 

● Plé leis an rang iomlán ina ndírítear ar bhreathnóireachtaí agus na sonraí a 

taifeadadh ag gach pointe staid 

● Gníomhaíochtaí machnamhacha i ndialann mar fhreagairt ar obair riain ETIEM 

● Quiz Kahoot a chruthú dá gcomhscoláirí bunaithe ar a rian féin  

 
 


