
 

Rian ETIEM 
 

Leibhéal Ranga: Rang a cúig agus rang a sé 

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.   

Trealamh molta:  

● Cailc, sreangán, siosúr, táibléad/iPad, gloine formhéadúcháin, compás, páipéar, 

stopuaireadóir, ábhair líníochta/sceitse. 

● Le haghaidh an bhata turais: bata, ábhair a úsáidfear chun rudaí a ghreamú den bhata, 

ábhair a úsáidfear chun cuimilteáin a chruthú.  

● Le haghaidh ghníomhaíocht na lochán uisce agus le haghaidh an dúshláin cobhsaíochta: 

tobán mór uisce, buidéil agus soithí ar thoilleadh éagsúla, crúiscíní tomhais, scibhéir 

agus greamachán. 

 

Roimh daoibh an seomra ranga a fhágáil 

● Tarraingígí plean a bhfuil amharc anuas ón spéir aige den bhealach a rachaidh sibh chuig 

an gceann scríbe (ceapacha bláthanna; crann/crainn; clós na ranganna sinsearacha; cosán; 

etc.). Cuirigí príomhghnéithe nó foirgnimh ar bith a fheicfidh sibh ar an mbealach ar an 

bplean. Úsáidfidh sibh an léarscáil seo níos déanaí chun léarscáil de réir scála a tharraingt. 

● Tugaigí meastachán ar an bhfad ón seomra ranga go dtí ceann scríbe bhur ngrúpa. Mínígí 

conas a fuair sibh an meastachán sin; tagarmharcanna a úsáideadh etc. 

● Pleanálaigí an chaoi ar féidir libh an fad a thomhas ag úsáid an trealaimh a tugadh daoibh. 

Tomhaisigí an fad. 

● Tugaigí meastachán ar an bhfad a thógfadh sé oraibh siúl chuig an gceann scríbe. Cé na 

cúinsí a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu air sin? Déanaigí taifead ama de. 

Gníomhaíocht roghnach: Bata turais a chruthú.1 De réir mar a théann na daltaí chuig an 

gceann scríbe, is féidir leo rudaí a bhfuil spéis acu iontu ar an mbealach a bhailiú; clocha 

beaga, cleití, cuimilteáin crann/ballaí, duilleoga, etc. Greamaíonn siad iad dá mbataí san 

ord ar aimsigh siad iad. Mura bhfuil bataí ar fáil, d’fhéadfaí stiall chaol de chárta láidir a 

úsáid. 

 
                                                           
1 D’úsáideadh Bundúchasaigh na hAstráile na bataí sin mar ghléasanna chun cabhrú leo treoracha a leanúint, fadó fadó roimh 

laethanta na léarscáile. D’úsáideadh na Meiriceánaigh Dhúchasacha bataí chomh maith chun cabhrú leo a n-aistir a ríomh agus 

scéalta an bhóthair a insint.  



 

Foinse na hÍomhá: https://runwildmychild.com/journey-sticks/ 

 

Téigí chuig an gCeann Scríbe 

 

Tugaigí meastachán ar dtús agus ansin tomhaisigí an fad idir an áit a bhfuil sibh anois agus…… 
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Is faoi na daltaí atá sé tascanna a roghnú ón liosta sa chuid seo bunaithe ar thailte na scoile, na 

hábhair spéise atá acu, idirdhealú, an méid ama a cheadaítear, na hacmhainní atá ar fáil, etc. 

 

Nuair a shroichfidh sibh ceann scríbe, casaigí timpeall i dtreo phríomhfhoirgneamh na scoile 

● Cén treo a bhfuil bhur n-aghaidh air? Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh? Conas a 

d’fhéadfaí é a sheiceáil? 

● Cén treo a bhfuil an ghaoth ag séideadh? Conas a d’fhéadfaí é a iniúchadh? 

● Cé mhéad cineál difriúil ábhair a fheiceann sibh? Déanaigí liosta díobh sin agus tugaigí 5 

aidiacht (focail eolaíochta) chun cur síos a dhéanamh ar gach ábhar. Is féidir an liosta 

sin a úsáid chun an chluiche ‘Ábhair Mhistéireacha’ a chruthú nuair a bheifear ar ais sa 

seomra ranga. 

● Dúnaigí bhur súile ar feadh 3 nóiméad… Cé na fuaimeanna a chloiseann sibh? An 

fuaimeanna nádúrtha iad nó fuaimeanna saorga? An bhfuil córas aicmiúcháin ar bith eile a 

thiocfadh libh a úsáid? Cuirigí iad i gcomparáid leis na daoine eile sa ghrúpa. Ar chuala 

gach duine na fuaimeanna céanna? 

● Déanaigí taifead ar 5–6 fhuaim le húsáid chun ‘Gníomhaíocht ar Fhuaimeanna 

Mistéireacha’ a chruthú don chuid eile den rang nuair a bheifear ar ais sa seomra ranga. 

● Cé na samplaí de línte / uillinneacha / cruthanna / teasaláid / siméadracht a 

shainaithníonn sibh? Tarraingígí na samplaí agus cuirigí lipéid ar na léaráidí. 

● Roghnaígí dhá chruth astu siúd. Mínígí na cosúlachtaí/na difríochtaí eatarthu. 

● An bhfuil sibh in ann aon léiriú ar chodáin/dheachúlacha/chéatadáin/chóimheas a 

shainaithint? Déanaigí taifead/sceitseáil/líníocht/nóta faoi sin. 

● An bhfeiceann sibh uimhir ar bith? Roghnaígí uimhir agus déanaigí taifead ar 5 airí 

mhatamaiticiúla de chuid na huimhreach sin. 

https://runwildmychild.com/journey-sticks/


 

● Tugaigí meastachán ar achar/imlíne bhalla fhoirgneamh na scoile os bhur gcomhair. Mínígí 

réasúnaíocht an mheastacháin sin. Conas a d’fhéadfaí é sin a thomhais? 

● An bhfeiceann sibh doirse/fuinneoga ar bith? Conas a d’fhéadfaí achar/imlíne na 

ndoirse/na bhfuinneog sin a thomhas? 

● An doirse/fuinneoga iad atá neamhdhíobhálach don chomhshaol? Tugaigí cúiseanna leis an 

bhfreagra. 
● Fad is atá aghaidh agaibh ar phríomhfhoirgneamh na scoile, casaigí 45⁰/ 90⁰ /180⁰ etc. Cén treo a bhfuil 

bhur n-aghaidh air anois? Cén chaoi a bhfuil a fhios agaibh? 
● Cé na samplaí de línte / uillinneacha / cruthanna / teasaláid / siméadracht a 

shainaithníonn sibh anois? Tarraingígí roinnt samplaí agus cuirigí lipéid ar na léaráidí. 

 

 

An bhfuil súile ETIM agaibh?  

An bhfuil sé d’acmhainn agaibh na rudaí seo a leanas a aimsiú ar thailte na scoile? 

Déanaigí suíomh na rudaí sin a thaifeadadh ar an léarscáil. (Seo samplaí a d’fhéadfaí a 

chur in oiriúint do gach comhthéacs scoile)  
Súile ETIM a úsáid. Déanaigí 5 bhreathnú ar gach ceann dóibh. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foinse na n-íomhánna: ETIM Bunscoile SFGM  



 

 

 

Stop agus Réitigh  

Méadar Cearnach (Curtha in oiriúint ó Lámhleabhar SFGM ar Thomhais, lch 98).  

Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh go mbeadh áit a bhfuil féar/cré/talamh nach bhfuil 

crua ann níos feiliúnaí le haghaidh na gníomhaíochta seo 

● An bhfuil sibh in ann méadar cearnach a mharcáil amach leis na hábhair atá ar 

fáil? An féidir libh smaoineamh ar 2 eagar a chuirfeadh é sin in iúl? 

● An féidir libh aon rud a thabhairt faoi deara agus sibh ag féachaint ar an eagar? 

Déanaigí na breathnuithe a tharraingt/a sceitseáil agus déanaigí na tomhais a 

anótáil le lipéid. Más rud nádúrtha atá ann, an féidir libh é a shainaithint? An 

bhfuil ainm an ruda ar eolas agat i dteanga ar bith eile? 

● Roghnaígí rud amháin agus amharcaigí air ag úsáid na haipe/na gloine 

formhéadúcháin. Déanaigí é a tharraingt/a sceitseáil agus cuirigí an líníocht sin i 

gcomparáid leis an gcéad cheann a rinne sibh. Céard a fheiceann sibh? 

● Déanaigí léarscáil den mhéadar cearnach. Cuirigí línte greille isteach agus líonaigí 

isteach suíomh na rudaí éagsúla a chonaic sibh trí chomhordanáidí a úsáid. 

 

● An bhfuil planda ar bith laistigh den mhéadar cearnach sin? Smaoinígí ar domhan 

ina mbeadh plandaí in ann a bheith ag siúl. Cruthaígí greille PMI le bhur gcuid 

smaointe. (https://pstt.org.uk/resources/curriculum-materials/bright-ideas) 

● An fiailí iad ceann ar bith de na rudaí laistigh den mhéadar cearnach? An bhfuil 

fiailí tábhachtach? Cén fáth? Pléigí é sa ghrúpa. Scríobhaigí dán gairid ina 

ndéantar fiailí a chosaint.  
 

 

Locháin Uisce (Curtha in oiriúint ó Lámhleabhar SFGM ar Thomhais, lch 192). 

Tabhair faoi deara: Talamh chothrom thirim, e.g. clós na scoile, is feiliúnaí le haghaidh na 

gníomhaíochta seo.  

D’fhéadfaí ceamara a úsáid le taifead a dhéanamh ar thomhais agus ar na locháin uisce féin ar 

mhaithe le comparáid a dhéanamh. 

● Roghnaígí soitheach agus tugaigí meastachán ar an toilleadh atá ann. Úsáidigí 

aonad ceart tomhais chun an toilleadh a thomhas agus a thaifeadadh. 

● Tuaraigí méid an locháin uisce a chruthófar tar éis an t-uisce ón soitheach a 

dhoirteadh amach ar an talamh. Bainigí úsáid as cailc chun an meastachán sin a 

tharraingt ar an talamh.  

https://pstt.org.uk/resources/curriculum-materials/bright-ideas


 

● Doirtigí amach an t-uisce ón soitheach roghnaithe anuas ar an talamh laistigh den 

lorg cailce. Déanaigí comparáid idir méid an locháin a tarraingíodh i gcomparáid 

leis an lochán a rinneadh. 

● Cuirigí tús leis an bpróiseas arís agus bainigí úsáid as soithí a bhfuil toilleadh 

éagsúil inti le gach próiseas nua.  

● Cén chaoi a bhféadfaí na sonraí a thaifeadadh? Cad a thugann sibh faoi deara? An 

bhfuil aon phatrún ann? 

● Iniúchaigí an chaoi a bhféadfaí imlíne/achar ceann de na locháin a chruthaigh sibh 

a oibriú amach. 

● Bígí ag smaoineamh ar roinnt bhealaí a bhféadfaí an t-uisce a chur ar ais sa 

bhuidéal/sa soitheach. An bhfuil sé indéanta? 
 

 

Gníomhaíochtaí Cruthaitheacha / Neamhiata 

Mandala a chruthú ón dúlra 

Foinse na híomhá: Michelle Ní Reannacháin 

 

Bailígí ábhair nádúrtha ón áit atá sannta daoibh. Bainigí úsáid as duilleoga a thit anuas de 

na crainn agus de na toir. Cuir teorainn le líon na mbláthanna a bhainfidh sibh. Déanaigí 

iarracht cúpla ceann den rud céanna a aimsiú toisc go mbeidh sé sin ina chabhair daoibh 

agus an cruth á chur le chéile. Roghnaígí rud amháin lena chur i lár an mhandala. Bainigí 

úsáid as na rudaí eile chun an patrún a chruthú. Bíonn dathanna agus siméadracht sa 

dearadh. Ná déanaigí dearmad grianghraf a ghlacadh/pictiúr a tharraingt etc. den 

saothar. 
 

 

Ceisteanna Smaointeoireachta Faoin Spéir  

Roghnaígí duilleog/planda/bláth ar bith atá le haimsiú san áit atá sannta daoibh. 

Samhlaígí go bhfuil leigheas galair nó breoiteachta ann. Cén galar nó cén bhreoiteacht a 

roghnódh sibh agus cén fáth? Ligigí oraibh féin gur sibhse na heolaithe a tháinig ar an 

leigheas sin. Scríobhaigí faoi d’fhionnachtain. 



 

(Curtha in oiriúint ó https://creativestarlearning.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/starters-for-

outdoor-thinking.pdf) 

Foinse na híomhá: ETIM Bunscoile SFGM 

 

Cearnóg cluiche (Gníomhaíocht curtha in oiriúint ón sraith seimineár gréasáin STEM sa 

Bhailehttps://pdst.ie/STEM-Webinars) 

Ceapaigí cluiche ina n-úsáidfear an méadar cearnach mar chlár  

 

Critéir: Cluiche a chruthú ar féidir an méadar cearnach a úsáid chun é a imirt. Ba cheart 

cloí go docht leis na treoirlínte reatha maidir le scaradh sóisialta agus trealamh a 

roinnt. 

Cinneadh: 

Cé acu de na heagair a chruthaigh sibh níos luaithe ón méadar cearnach is oiriúnaí? 

Mínígí an réasúnaíocht. 

Fiosrú: 

● Cad iad na cineálacha cluichí/spóirt is ansa linn? Cén fáth a mbainimid an oiread 

sin suilt astu? 

● Cad iad na scileanna a d’fhéadfaimis a fhorbairt inár gcluichí?  

● Cad iad na hábhair a bheidh ag teastáil uainn? Cén 

fhad a mhairfidh ár gcluiche?  

Dearadh 

● Cad é aidhm ár gcluiche? 

● Cad a dhéantar chun an bua a fháil? 

● Cad iad na rialacha? An féidir linn treoracha simplí a scríobh don chluiche? 

Déanamh 

● An bhfuil trealamh nua de dhíth nó an féidir an trealamh atá againn cheana a 

úsáid? Bígí aireach faoi threoirlínte reatha COVID-19! 

● Cad atá ag teastáil chun na cúil a imlíniú etc.? Cé a dhéanfaidh na 

scórálaithe/buaiteoirí etc. a thaifeadadh agus conas a dhéanfaidh an té a 

roghnófar na sonraí sin a thaifeadadh? 

https://creativestarlearning.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/starters-for-outdoor-thinking.pdf
https://creativestarlearning.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/starters-for-outdoor-thinking.pdf
https://pdst.ie/STEM-Webinars


 

● Cuirigí “fréamhshamhail” den chluiche faoi thástáil. Mura bhfuil rud éigin ag 

obair, smaoinígí an bhfuil aon athrú a d’fhéadfaí chur i bhfeidhm chun an fhadhb 

a réiteach? 

Measúnú 

● Céard iad gnéithe ár gcluiche ar bhaineamar sult astu? 

● An bhfuil na treoracha agus na rialacha soiléir agus sothuigthe? 

● Céard a dhéanfaimis ar bhealach difriúil an chéad uair eile? 

● Conas a dhéanfaimis inrochtaineacht/deacracht an chluiche a ardú ag brath ar na 

daoine atá á imirt?  

● Is féidir leis an gcéim sin tarlú ar ais sa seomra ranga/is féidir tús a chur leis an 

gcéim seo arís tar éis do ghrúpaí eile triail a bhaint as an gcluiche. 

 

 

 

 

 



 

An Eolaíocht don Duine Aonair – Buidéil a Rolladh 

 

Beidh gá le dhá bhuidéal phlaisteach lena gcláir (ó 

ghníomhaíocht na lochán uisce). Bíodh uisce i gceann de na 

buidéil agus an ceann eile folamh. Beidh gá freisin le marcóir, 

peann agus caile.  ROGHNACH – cairtpháipéar tiubh agus 

leabhair le haghaidh rampa a dhéanamh 

 

Scríobhaigí bhur n-ainm ar na buidéil. Is é an dúshlán a bhaineann leis an ngníomhaíocht 

seo buidéal a rolladh a sháróidh an sprioclíne atá tarraingthe le cailc. Déanaigí iarracht 

an sprioc sin a bhaint amach leis an mbuidéal lán. Déanaigí é sin cúpla uair agus pléigí an 

méid fórsa a úsáideadh gach uair sa ghrúpa. Cuirigí an t-uisce go léir ón mbuidéal lán 

istigh sa bhuidéal eile agus déanaigí iarracht an ceann folamh a rolladh trasna na líne. An 

raibh fórsa níos mó, níos lú, nó an méid céanna fórsa ag teastáil leis an mbuidéal folamh 

agus a bhí ag teastáil leis an gceann lán? 

 

Déanaigí iniúchadh ar cad a tharlaíonn nuair a chuirtear méideanna éagsúla uisce sa 

bhuidéal. D’fhonn comparáidí níos cruinne a fháil, d’fhéadfaí rampa a bhfuil fána bheag 

air a dhéanamh as cairtpháipéar crua agus carn leabhar. Sula scaoilfidh sibh leis an 

mbuidéal, cuirigí ag barr an rampa é agus féach cé chomh fada is a rachaidh é ó bhun an 

rampa. Tomhaisigí an fad sin. 

 

An Eolaíocht don Duine Aonair – Dúshlán Cobhsaíochta  

Beidh an dá bhuidéal plaisteach lán le huisce ag teastáil (ón 

ngníomhaíocht roimhe seo nó ó ghníomhaíocht na lochán uisce), 2 

scibhéar adhmaid agus giota mór greamacháin. Tomhaisigí 2 cm 

nó 3 cm de scibhéar agus déanaigí an píosa sin a bhaint de. Sáigí 

bun amháin istigh i ngiota greamacháin. An bhfuil sibh in ann é 

sin a choinneáil cothrom ar chlár an bhuidéil phlaistigh, agus bun 

an scibhéir a bheith síos? 

 

An leid is teo: B’fhéidir gur mhaith libh a bhaint as níos mó giotaí scibhéir agus/nó as níos 

mó greamacháin a chur ar phointí difriúla ar na scibhéir. Go leor triail agus earráid a 

bheidh i gceist! 

Conas ar éirigh libh an struchtúr a choinneáil cothrom? Breacaigí síos bhur gcuid 

smaointeoireachta. Bainigí úsáid as líníochtaí anótáilte chun cabhrú leis an míniú. 

 

Íomhánna agus gníomhaíochtaí curtha in oiriúint ó 

https://pstt.org.uk/resources/curriculum-materials/Science-for-One 
 

 

 

 

 

https://pstt.org.uk/resources/curriculum-materials/Science-for-One


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ais sa seomra ranga: Gníomhaíochtaí Leantacha  

Ós rud é go raibh na daltaí ag obair ina n-aonair/i ngrúpaí aonaracha le linn an riain, tá sé 

tábhachtach go dtabharfaí an deis dóibh an taithí, na torthaí, na breathnuithe agus na 

réitigh, etc., a roinnt lena chéile. 

● Bainigí úsáid as an léarscáil ag a bhfuil amharc anuas ón spéir ó chuid 1 agus as na 

hachair ó chuid 2 chun léarscáil a bhfuil lipéid uirthi a chruthú de thailte na scoile.  

● Scríobhaigí scéal/dán nó cruthaígí píosa amharc-ealaíne ag baint úsáid as an mbata 

turais mar inspioráid an tsaothair. 

● Cruthaígí gníomhaíocht ‘Ábhair Mhistéireacha’ ag baint úsáid as na haidiachtaí a 

úsáideadh sa ghníomhaíocht i gcuid 2 inar cuireadh aidiachtaí leis na hábhair. 

● Cruthaígí gníomhaíocht ‘Fuaimeanna Mistéireacha’ ag baint úsáid as na gearrthóga a 

taifeadadh i gcuid 2 chun a úsáid leis an gcuid eile den rang. 

● Úsáidigí eochracha chun bláth/planda/feithid etc. ar bith a shainaithint nach 

ndearnadh a shainaithint roimhe seo 

i. http://www.treetoolsforschools.org.uk/activitymenu/?cat=tree_ticksheets 

ii. https://www.rbkc.gov.uk/PDF/Minbeasts%20pack.pdf 

● Breathnú agus Freagairt – trí ghrianghraif agus/nó líníochtaí de na mandalaí a 

dhéantar d’ábhair nádúrtha a úsáid. 

● Mínígí rialacha an chluiche ina n-úsáidtear an méadar cearnach chun é a imirt. Lig do 

na grúpaí cluichí de chuid grúpaí eile a imirt agus aiseolas a thabhairt. 

http://www.treetoolsforschools.org.uk/activitymenu/?cat=tree_ticksheets
https://www.rbkc.gov.uk/PDF/Minbeasts%20pack.pdf

