Curaclam Thuaisceart
Éireann Bunscolaíocht
(Gaelscolaíocht)

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)

CLÁR
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Intreoir
Curaclam Leasaithe Thuaisceart Éireann
Céimeanna an Churaclaim Bhunscolaíochta
Struchtúr an Churaclaim Bhunscolaíochta
Comhionannas Deiseanna agus Rochtana do Chách a Chur ar Fáil
Aidhmeanna agus Cuspóirí an Churaclaim Iomláin
Scileanna agus Cumais an Churaclaim Iomláin
Cur Chuige i Leith Foghlama agus Teagaisc
Ag Pleanáil don Chomhleanúnachas agus don Dul Chun Cinn
Measúnú Chun Foghlama

1
2
2
3
3
5
6
11
12
13

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

An Bhonnchéim
Teanga agus Litearthacht
Matamaitic agus Uimhearthacht
Na hEalaíona
An Domhan Thart Orainn
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint
Forbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach

15
23
31
37
47
51
57

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Eochairchéimeanna 1 agus 2
Teanga agus Litearthacht (Gaeilge)
Teanga agus Litearthacht (Béarla i nGaelscoileanna)
Matamaitic agus Uimhearthacht
Na hEalaíona
An Domhan Thart Orainn
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint
Corpoideachas

61
67
79
91
103
119
129
139

Foilseachán CCEA © 2009
Ba mhaith le CCEA buíochas a ghabháil leis na scoileanna a
chomhoibrigh go toilteanach i dtáirgeadh na ngrianghraf a
úsáideadh san fhoilseachán seo.

1.0_
INTREOIR

Intreoir

1.0

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)_Intreoir

1.1_
CURACLAM LEASAITHE THUAISCEART ÉIREANN
Leagann an doiciméad seo amach riachtanais Churaclam Leasaithe Thuaisceart
Éireann (ar a dtabharfar Curaclam Thuaisceart Éireann feasta) agus is túsphointe é do
phleanáil curaclam scoile a fhreastalaíonn ar riachtanais gach páiste. Is iad aidhmeanna
na leasuithe a rinneadh ar an churaclam, an chuid is fearr den chleachtas reatha a
choinneáil ach iarracht a dhéanamh a thuilleadh béime a chur ar ghnéithe tábhachtacha,
ar nós Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint páistí agus forbairt fhollasach Scileanna
Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta.
Tugann an doiciméad seo treoir shainiúil agus tacaíocht d’earnáil na Gaelscolaíochta. Tá
an Ghaelscolaíocht bunaithe ar mhúnla tumoideachais. Tarlaíonn sé seo nuair a thumtar
páistí agus nuair a chuirtear oideachas orthu trí theanga nach teanga an bhaile í. Is as
teaghlaigh arb é an Béarla an phríomhtheanga acu formhór na bpáistí atá ar scoileanna
Lán-Ghaeilge. Tá páistí ann fosta as teaghlaigh arb í an Ghaeilge an phríomhtheanga acu.
Ní mór do mhúinteoirí bheith ar an eolas faoi riachtanais éagsúla an dá ghrúpa seo.
Leagann Curaclam Thuaisceart Éireann amach an t-íosriachtanas ba chóir a theagasc ag
gach eochairchéim. Taobh istigh de na riachtanais seo, tá an fhreagracht ar scoileanna
curaclam leathan cothrom a chur ar fáil do gach páiste agus ba chóir go mbeadh d’aidhm
ag scoileanna deis a thabhairt do gach páiste rath a bheith ar a gcuid foghlama agus
caighdeán chomh hard agus is féidir a baint amach. Tá an-solúbthacht ag múinteoirí,
áfach, cinneadh a dhéanamh faoin dóigh is fearr leis na riachtanais a léirmhíniú agus a
chomhcheangal ionas go n-ullmhaítear an t-aos óg don domhan atá ag athrú go gasta.

1.2_
CÉIMEANNA AN CHURACLAIM BHUNSCOLAÍOCHTA
Sa bhunscolaíocht tá:
An Bhonnchéim: Blianta
Eochairchéim 1: Blianta
Eochairchéim 2: Blianta

1 agus 2
3 agus 4
5, 6 agus 7.

In earnáil na Gaelscolaíochta táthar ag dréim go mbainfidh páistí leibhéil chuí amach i
nGaeilge roimh chlárú i mbunscoil. De ghnáth, is i suíomh réamhscolaíochta a dhéantar
é seo. Tosaíonn an tumchlár ag an chéim réamhscolaíochta, leanann sé ar aghaidh i
mBliain 1 agus i mBliain 2 den oideachas bunscoile (An Bhonnchéim) agus daingnítear é
a thuilleadh in Eochairchéimeanna 1 agus 2.
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Tá Curaclam Thuaisceart Éireann do na trí chéim leagtha amach i sé Réimse Foghlama
agus méadaítear é sin go seacht Réimse Foghlama i gcomhthéacs na Gaelscolaíochta
de réir mar a théann daltaí ar aghaidh trí na céimeanna seo. Cé go leagtar amach
iad ina Réimsí Foghlama ar leith, ba chóir do mhúinteoirí, nuair is cuí, an fhoglaim a
chomhtháthú ar fud na seacht réimse le nasc ábhartha a dhéanamh do pháistí agus
Gaeilge labhartha agus scríofa na bpáistí a fhorbairt agus a shaibhriú. Tá an-solúbthacht
ag múinteoirí ábhar a roghnú as na réimsí foghlama a measann siad bheith fóirsteanach
maidir le cumas agus réimsí spéise a gcuid daltaí. Is iad seo a leanas na Réimsí:
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1.3_
STRUCHTÚR AN CHURACLAIM BHUNSCOLAÍOCHTA

1 Teanga agus Litearthacht, Gaeilge (lena n–áirítear Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt,
Léamh agus Scríobh; spreagtar scoileanna le teangacha breise a theagasc fosta);
2 Teanga agus Litearthacht, Béarla (ó Eochairchéim 1: Labhairt agus Éisteacht, Léamh
agus Scríobh);
3 Matamaitic agus Uimhearthacht (ag díriú ar fhorbairt coincheapa matamaitice agus ar
uimhearthacht trasna an churaclaim);
4 Na hEalaíona (lena n-áirítear Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht agus Ceol);
5 An Domhan Thart Orainn (ag díriú ar fhorbairt eolais, scileanna agus tuisceana sa
Tíreolaíocht, sa Stair agus san Eolaíocht agus Teicneolaíocht);
6 Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint (ag díriú ar fhorbairt mhothúchánach,
scileanna sóisialta, ar fhoghlaim i gcomhair foghlama, ar shláinte, ar oideachas
caidrimh agus gnéasachta agus ar thuiscint sa phobal áitiúil agus dhomhanda); agus
7 Corpoideachas (ag díriú ar fhorbairt eolais, scileanna agus tuisceana trí shúgradh agus
réimse de ghníomhaíochtaí fisiceacha).

1.4_
COMHIONANNAS DEISEANNA AGUS ROCHTANA DO CHÁCH A
CHUR AR FÁIL
Leagann an ráiteas inrochtaineachta seo amach dóigheanna a dtig le múinteoirí Curaclam
Thuaisceart Éireann a mhionathrú de réir mar is gá le hobair ábhartha dhúshlánach a chur ar
fáil do gach páiste.
Tá freagracht ar scoileanna curaclam leathan cothrom a chur ar fáil do gach páiste agus
ba chóir go mbeadh d’aidhm ag gach scoil deis a thabhairt do gach páiste rath a bheith ar
a gcuid foghlama agus caighdeán chomh hard agus is féidir a bhaint amach.
Is é an Curaclam Reachtúil an túsphointe do phleanáil curaclam scoile a fhreastalaíonn
ar riachtanais gach dalta. Leagann Curaclam Thuaisceart Éireann amach an
t-íosriachtanas ba chóir a theagasc ag gach eochairchéim. Cuireann an chreat Scileanna
Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta ar chumas múinteoirí an t-eolas, na
scileanna agus an tuiscint a theagasc ar dhóigheanna a fhóireann do chumas gach dalta.
Tá a fhios ag múinteoirí go mbíonn eispéiris, réimsí spéise agus láidreachtaí difriúla
ag daltaí a rachaidh i bhfeidhm ar an dóigh a bhfoghlaimíonn siad. Agus iad ag
pleanáil gníomhaíochtaí curaclaim agus measúnaithe, ba chóir do mhúinteoirí bheith
ar an eolas faoi riachtanais na reachtaíochta comhionannas deiseanna agus faoin
Ordú Sainriachtanais Oideachais agus Míchumais (SENDO) agus ba chóir go mbeadh
ardionchais acu maidir le gach dalta, lena n-áirítear daltaí a bhfuil sainriachtanais
3
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oideachais acu, a bhfuil míchumas orthu, daltaí as gach cineál cúlra shóisialta agus
chultúrtha, daltaí de chuid grúpaí difriúla eitneacha, lucht taistil san áireamh, agus iad
siúd as cúlraí éagsúla teanga.
Ba chóir go gcuirfeadh an cur chuige i leith foghlama agus teagaisc na dúshláin chuí ar
fáil do gach dalta le páirt iomlán éifeachtach a ghlacadh i gceachtanna agus ba chóir
go gcuirfí ar chumas gach dalta ardghnóthachtáil a bhaint amach. Maidir le daltaí ag a
bhfuil sainriachtanais oideachais ba chóir go gcuirfeadh an teagasc san áireamh an cineál
agus an méid deacrachta atá ag an dalta. Maidir le daltaí a bhfuil a ngnóthachtáil i bhfad
nios ísle ná na leibhéil lena mbítear ag dúil ag eochairchéim ar leith, beidh gá le difreálú
tascanna agus ábhar a fhóireann d’aois agus do riachtananais an dalta.
Is mór an dúshlán a bhaineann le suíomh tumoideachais ó thaobh na cognaíochta de
agus is timpeallacht oideachais an-fhuinniúil í. Tá ról suntasach ag forbairt inniúlacht
teanga an pháiste agus múinteoirí ag cinntiú go mbíonn daltaí spreagtha agus iad i mbun
foghlama ina n–éiríonn leo. Tá sé tábhachtach, mar sin de, go ndéantar monatóireacht
ar dhul chun cinn páistí trí leibhéil teanga. Ba chóir idirghabháil luath a chur ar fáil
nuair a mheastar gur gá. Ba chóir úsáid a bhaint as réimse straitéisí, acmhainní, agus
cur chuige solúbtha lena chinntiú go dtig le foghlaimeoirí aonair eispéiris éifeachtacha
a rochtain i ngach réimse. Maidir le daltaí a bhfuil a leibhéil ghnóthachtála i bhfad níos
airde ná a mbítear ag dúil leis le linn eochairchéime ar leith, beidh ar mhúinteoirí obair
fhóirsteanach a phleanáil lena ndúshlán a thabhairt trí leithead agus doimhneacht an
staidéir a shíneadh i ngach réimse foghlama.
Agus iad ag pleanáil chun freastal ar riachtanais gach dalta, ní mór do mhúinteoirí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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cumas reatha Gaeilge a chur san áireamh;
straitéisí a úsáid a chuireann cumas na tumtheanga chun cinn agus a dhaingníonn í;
cur chuige teagaisc a úsáid a fhóireann do stíleanna éagsúla foghlama;
réimse de chur chuige eagrúcháin a úsáid, ar nós suímh, grúpála nó oibre aonair, lena
chinntiú go ndéantar an freastal cuí ar riachtanais aonair;
ábhar agus cur i láthair éagsúil a úsáid ionas go bhfuil siad ag cur le riachtanais
foghlama daltaí ar leith;
réimse gníomhaíochtaí agus comhthéacsanna a úsáid maidir le hobair agus réimse
léirthuiscintí agus torthaí a cheadú;
go leor ama a thabhairt do pháistí le tascanna a chur i gcrích;
téacsanna agus ábhair inrochtana a úsáid a fhóireann d’aois agus do leibhéil foghlama
na bpáistí;
obair a phleanáil a dhaingníonn réimsí speise agus éagsúlacht chultúrtha;
luas na hoibre a phleanáil ionas go mbeidh deis ag gach páiste foghlaim go
héifeachtach agus rath a bheith ar a gcuid foghlama;
obair dhúshlánach a phleanáil dóibh siúd a bhfuil a gcumas agus a dtuiscint chun
tosaigh ar a bpiarghrúpa;
tacaíocht a sholáthar trí úsáid TFC, ábhar físe, closábhar, foclóirí agus áiseanna
fóirsteanacha eile; agus
an rannpháirtíocht is iomláine agus is féidir a éascú do dhaltaí ar a bhfuil míchumais,
lena n-áirítear iad siúd a bhfuil riachtanais mhíochaine orthu, le gníomhaíochtaí
fisiceacha agus seach-churaclaim a rochtan le tacaíocht, le háiseanna nó le
hoiriúnuithe cuí. Tig le cuid mhór daltaí ar a bhfuil míchumais bheith ag foghlaim i
gcuideachta a bpiaraí gan ach beagán tacaíochta maidir le hacmhainní breise seachas
na háiseanna agus an trealamh a úsáideann siad ina ngnáthshaol.

1.0

Aidhm
Is é aidhm Churaclam Thuaisceart Éireann páistí a chumasú lena n-acmhainn a fhorbairt
agus le roghanna agus cinntí eolacha agus freagracha a dhéanamh ar feadh a saoil.
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AIDHMEANNA AGUS CUSPÓIRÍ AN CHURACLAIM IOMLÁIN

Cuspóirí
Na deiseanna foghlama a chuirtear ar fáil i gCuraclam Thuaisceart Éireann, ba chóir go
gcuideodh siad le páistí forbairt mar:
Daoine Aonair

Rannpháirtithe sa tSochaí

Le linn na gcéimeanna
Le linn na gcéimeanna
bunscolaíochta ba chóir go gcuideodh bunscolaíochta ba chóir go gcuideodh
múinteoirí le páistí:
múinteoirí le páistí:
• féinmhuinín, féinmheas agus
féinsmacht a fhorbairt;
• a mothúcháin féin agus
mothúcháin daoine eile a thuiscint;
• an cumas labhairt faoin dóigh a
móthaíonn siad a fhorbairt;
• a dtiomantas chun foghlama agus
a gcumas cruthaitheach pearsanta
a fhorbairt;
• éisteacht le daoine eile agus
caidreamh dearfach a bheith acu
leo;
• mar a mhaireann daoine eile a
fhiosrú agus a thuiscint;
(Tuiscint Phearsanta agus
Comhthuscint)
• tuiscint a bheith acu ar ithe go
folláin agus ar thábhacht na
haclaíochta;
• dearcadh dearfach a fhorbairt
maidir le stíl shláintiúil
mhaireachtála, caidrimh, fás agus
athrú pearsanta;
• éirí feasach ar shaincheisteanna
a théann i bhfeidhm ar a sláinte
fhisiceach, shóisialta agus
mheabhrach féin agus daoine eile;
• feasacht a fhorbairt ar a
sábháilteacht phearsanta féin;
(Sláinte Phearsanta)
• feasacht ar cheart agus contráilte
a fhorbairt;
• feasacht a fhorbairt ar an dóigh a
dtéann a ngníomhartha i bhfeidhm
ar dhaoine eile;
• a thuiscint gur chóir luachanna,
roghanna agus cinntí bheith
bunaithe ar chiall don chothroime;
• bheith freagrach as a
ngníomhartha;
• caoinfhulaingt agus cómheas do
dhaoine eile a fhorbairt;
(Carachtar Morálta)

Rannpháirtithe sa Chóras
Eacnamaíochta agus sa Timpeallacht
Le linn na gcéimeanna
bunscolaíochta ba chóir go gcuideodh
múinteoirí le páistí:

• éirí feasach ar chuid dá gcearta
agus dá bhfreagrachtaí;
• éirí feasach ar chuid de
shaincheisteanna agus
d’fhadhbanna na sochaí;
• bheith rannpháirteach i gcruthú
domhain níos fearr do dhaoine
thart orthu;
(Saoránacht)

• scileanna litearthachta,
uimhearthachta agus TFC a
fhorbairt;
• a n-inniúlachtaí, a n-ábaltachtaí
agus a gcruthaitheacht a fhorbairt;
• bheith toilteanach a bhfoghlaim
agus a ngnóthachtáil a fhorbairt i
rith a saoil;
• obair go neamhspleách agus mar
bhall foirne;
• feasacht agus meas a fhorbairt ar:
• buanseasmhacht, tionscnaíocht
— nósanna difriúla maireachtála
agus solúbthacht a fhorbairt;
daoine eile;
• bheith toilteanach dul sa seans ach
— cosúlachtaí agus difríochtaí i
bheith cúramach nuair is gá;
dteaghlaigh agus sa phobal thart • smaoineamh criticiúil agus
orthu;
cruthaitheach a úsáid le fadhbanna
• tuiscint ar chuid dá dtraidisiúin
a réiteach agus le cinneadh a
chultúrtha féin agus daoine eile;
dhéanamh;
• ar an dóigh a bhfuilimid ag brath ar • na príomhchúiseanna a mbunaíonn
a chéile;
daoine a ngnólachtaí féin a
(Tuiscint Chultúrtha)
shainaithint;
(Infhostaitheacht)
• bheith feasach air, agus úsáid a
bhaint as, eolas atá ar fáil dúinn trí • an dóigh lena gcuid airgid a
gach cineál meán;
bhainistiú agus a choigilt a
• éirí feasach ar thionchar féideartha
fhoghlaim;
na meán dul i bhfeidhm ar ár
• eolas a léirthuiscint le roghanna
ndearcadh pearsanta, ár roghanna
eolasacha a dhéanamh mar
agus ár gcinntí;
thomhaltóirí;
(Feasacht ar na Meáin)
• tuiscint ar thábhacht úsáid
chúramach acmhainní sa seomra
• éirí feasach ar an éagothroime
ranga a fhorbairt;
sa domhan thart orainn idir an
• feasacht ar roinnt saincheisteanna
leibhéal áitiúil agus an leibhéal
timpeallachta a fhorbairt;
domhanda;
(Feasacht Eacnamaíochta)
• éirí feasach ar an tionchar
féideartha atá ag forbairtí ar shaol
• luach na timpeallachta agus a ról
daoine eile.
ina cothabháil agus ina feabhsú a
(Feasacht Eiticiúil)
thuiscint;
• mar a théann gníomhartha i
bhfeidhm ar an timpeallacht a
thuiscint.
(Oideachas don Fhorbairt
Inbhuanaithe)

• Ciall don iontas a fhorbairt maidir
leis an domhan timpeall orthu.
(Tuiscint Spioradálta)
5
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1.6_
SCILEANNA AGUS CUMAIS AN CHURACLAIM IOMLÁIN
Ag croí an churaclaim tá béim fhollasach ar fhorbairt scileanna agus cumas don
fhoghlaim fad saoil agus le feidhmiú go héifeachtach sa tsochaí. Trí dheiseanna le dul i
gceann comhthéacsanna foghlama gníomhaí i ngach réimse den churaclam ba chóir go
ndéanfadh páistí dul chun cinn agus forbairt sna gnéithe seo a leanas:
Scileanna Traschuraclaim:
• Cumarsáid
• Úsáid na Matamaitice
• Úsáid Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide
Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta:
•
•
•
•
•

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht
Féin-Bhainistiú
Ag Obair le Daoine Eile
Ag Bainistiú Eolais
Bheith Cruthaitheach

Cuirfear treoir bhreise ar fáil do scoileanna sula ndéantar dualgas reachtúil de thuairisciú
na scileanna seo sa bhliain 2009/2010.

1.6_1
CUMARSÁID trasna an churaclaim
Tá an chumarsáid mar chroílár an churaclam iomláin. Ba chóir go mbeadh páistí ábalta
cumarsáid a dhéanamh lena gcur féin in iúl ar bhonn sóisialta, mothúchánach agus
fisiceach, le forbairt mar dhaoine aonair, dul i dteagmháil le daoine eile agus bheith
rannpháirteach mar bhaill den tsochaí.
I nGaelscoileanna, is de réir a chéile a fhorbraíonn scileanna tumtheanga páistí agus
bíonn patrún inaitheanta i gceist ó scileanna glacacha ina mbíonn éisteacht agus tuiscint
na Gaeilge go scileanna giniúna ina mbíonn labhairt na Gaeilge agus méadú ar líofacht
agus ar chruinneas. Athraíonn an chothroime in úsáid an dá theanga ón Bhonnchéim a
fhad le hEochairchéimeanna 1 agus 2.
Tá na riachtanais don Chumarsáid leagtha amach thíos.
Trasna an churaclaim, ag leibhéal cuí dá gcumas, ba chóir daltaí a chumasú le scileanna
a fhorbairt i:

ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• a dtuiscint ar an Ghaeilge a fhorbairt i suímh agus i ngníomhartha ina bhfuil castacht
atá ag méadú;
• a gcumas labhartha Gaeilge a fhorbairt i suímh agus i ngníomhartha ina bhfuil castacht
atá ag méadú;
• páirt a ghlacadh i bplé, míniú, rólghlacadh agus cur i láthair agus éisteacht leo;
• barúlacha a thabhairt, ceisteanna a chur agus freagairt do dhearcadh daoine eile;
• eolas, smaointe, tuairimí, mothúcháin agus samhluithe a chur in iúl trí stór focal atá ag
méadú;
6
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• struchtúr a chur ar a gcuid cainte agus labhairt go soiléir ionas go dtig le daoine eile a
smaointe a thuiscint;
• an dóigh a labhraíonn siad a chur in oiriúint don lucht éisteachta agus don ionad nó don
chás; agus
• modhanna neamhbhriathartha a úsáid le smaointe a chur i láthair agus le dul i
dteagmháil leis an éisteoir.

LÉITHEOIREACHT
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
•
•
•
•
•

réimse téacsanna* a léamh le haghaidh eolais, smaointe agus taitnimh;
réimse straitéisí a úsáid le léamh le neamhspleáchas atá ag méadú;
eolas ó réimse foinsí a aimsiú, a roghnú agus a úsáid;
smaointe, imeachtaí agus gnéithe i dtéacsanna* a thuiscint agus a fhiosrú; agus
fianaise ó théacsanna* a úsáid le barúlacha a mhíniú.

* Is é atá i gceist le téacsanna, smaointe a eagraítear le cumarsáid a dhéanamh agus le
teachtaireacht a chur i láthair i bhfoirm scríofa, labhartha, amhairc agus shiombalach.

SCRÍBHNEOIREACHT
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• labhairt faoi obair, í a phleanáil agus eagarthóireacht a dhéanamh uirthi;
• eolas, ciall, mothúcháin, samhluithe agus smaointe a chur in iúl ar dhóigh shoiléir
eagraithe;
• smaointe a fhorbairt, a chur in iúl agus i láthair i réimse foirmeacha agus formáidí, ag
úsáid áiseanna traidisiúnta agus digiteacha do réimse lucht éisteachta agus cuspóirí;
agus
• scríobh le cruinneas agus le hoilteacht atá ag méadú.

1.6_2
ÚSÁID NA MATAMAITICE trasna an churaclaim
Is é is Úsáid na Matamaitice ann an scil a bhaineann le coincheapa, próisis agus tuiscint
na matamaitice a chur i bhfeidhm i réimse comhthéacsanna. Go hidéalach, ba chóir go
mbeadh siad seo i suímh ábhartha a bhaineann leis an ghnáthshaol ina bhfuil diminsean
matamaitice ag teastáil. Bíonn béim níos mó ar ghníomhaíochtaí praiticiúla de dhíth sa
tumoideachas agus ar thréimhse ama níos faide a bheith caite ar theanga na matamaitice
i nGaeilge a thabhairt isteach agus a dhaingniú.
Is dócha go bhfaighidh páistí a gcuid eolais, coincheap agus scileanna matamaitice taobh
istigh de Réimse Foghlama na Matamaitice agus na hUimhearthachta agus gur ansin a
dhéanfaidh siad a ndaingniú. Ba chóir, áfach, deiseanna a thabhairt dóibh a dtuiscint a
aistriú, nuair is cuí, go dtí comhthéacsanna eile trasna an churaclaim. Tig le páistí a gcuid
eolais, tuisceana agus scileanna a léiriú ar réimse dóigheanna le cumarsáid a dhéanamh,
eolas a bhainistiú, smaoineamh go criticiúil, fadhbanna a réiteach agus cinneadh a
dhéanamh.
Tá na riachtanais d’Úsáid na Matamaitice leagtha amach thíos.
Trasna an churaclaim, ag leibhéal a fhóireann dá gcumas, agus i gcomhthéacs a gcumais
sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• na hábhair, an trealamh agus an mhatamaitic chuí a roghnú le húsáid i gcásanna ar
leith;
• eolas agus coincheapa matamaitice a úsáid go cruinn;
• bheith ag obair go córasach agus a gcuid oibre a sheiceáil;
• matamaitic a úsáid le fadhbanna a réiteach agus chun cinneadh a dhéanamh;

7

Intreoir

1.0

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)_Intreoir

• modhanna agus straitéisí a fhorbairt, lena n-áirítear an mhatamaitic mheabhrach;
• smaointe a fhiosrú, tuar a dhéanamh agus a thástáil agus smaoineamh go
cruthaitheach;
• eolas a shainaithint agus a bhailiú;
• eolas a léamh, a léirthuiscint, a eagrú agus a chur i láthair i bhformáidí matamaitice;
• tuiscint agus teanga na matamaitice a úsáid le ceisteanna a chur agus a fhreagairt,
smaointe a phlé agus labhairt fúthu agus dóigheanna le hobair a dhéanamh a mhíniú;
• inniúlacht airgeadais a fhorbairt; agus
• TFC a úsáid le fadhbanna a réiteach agus/nó a gcuid oibre a chur i láthair.

1.6_3
ÚSÁID THEICNEOLAÍOCHT NA FAISNÉISE AGUS NA
CUMARSÁIDE trasna an churaclaim
Tá d’acmhainn ag Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide trasna an churaclaim
eispéiris agus timpeallachtaí foghlama daltaí a chlaochlú agus a shaibhriú. Tig léi daltaí
a chumhachtú, féinmheas a fhorbairt agus dearcadh dearfach ar an fhoghlaim a chur
chun cinn. Chomh maith leis sin, tá d’acmhainn ag úsáid chruthaitheach an TFC scileanna
smaointeoireachta daltaí a fheabhsú, trí dheiseanna a thabhairt dóibh foghlaimeoirí
neamhspleácha, féintiománta agus solúbtha a dhéanamh díobh féin.
Ba chóir do dhaltaí scileanna Úsáid TFC a fhorbairt trí dhul i gceann taighde lánbhrí agus
gníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo i gcomhthéacsanna ábhartha. Ba chóir dóibh TFC a
úsáid le heolas a láimhseáil agus a chur in iúl, fadhbanna a réiteach, ceisteanna a chur
agus dul sa seans. Ba chóir dóibh a gcuid smaointe a phróiseáil, a chur i láthair agus a
mhalartú agus torthaí cruthaitheacha a léiríonn feasacht ar lucht léite/éisteachta agus
cuspóir a dhéanamh dá gcuid smaointeoireachta. Ba choir dóibh fosta TFC a úsáid le
comhoibriú le daoine eile laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, lena gcuid oibre a
roinnt agus a mhalartú agus a gcuid foghlama a chur ar taispeáint.
Trasna an churaclaim, ag leibhéal a fhóireann dá gcumas, ba chóir do dhaltaí a gcuid
scileanna TFC a fhorbairt, ag úsáid idir Ghaeilge agus Bhéarla, le bheith ag:

Fiosrú

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• sonraí agus eolas a rochtain agus a bhainistiú;
• eolas a roghnú, a phróiseáil, a léirthuiscint agus taighde a dhéanamh air;
• fiosrú, tuar agus fadhbanna a réiteach trí idirghníomhú le huirlisí digiteacha; agus
• tuiscint a fháil ar fhanacht sábháilte agus ar iompar ar líne inghlactha a léiriú.

Cur in iúl

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• eolas agus smaointe a chruthú, a fhorbairt, a chur i láthair agus a fhoilsiú, ag úsáid
réimse meán digiteach; agus
• táirgí eolais agus ilmheáin a chruthú, ag úsáid réimse acmhainní.

Malartú

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• cumarsáid a dhéanamh, ag úsáid réimse de mhodhanna agus d’uirlisí
comhaimseartha; agus
• smaointe a roinnnt, comhoibriú orthu, iad a mhalartú agus a fhorbairt go digiteach.

Luacháil

8

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• labhairt faoi obair, í a athbhreithniú agus a fheabhsú, ag machnamh siar ar an
phróiseas agus ar an toradh; agus
• na foinsí agus na hacmhainní a úsáideadh a mheas.

1.0

I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:
• a gcuid oibre a stóráladh a bhainistiú agus a chur i láthair; agus
• a gcuid foghlama trasna an churaclaim a chur ar taispeáint.

Intreoir

Taispeáint

1.6_4
SCILEANNA SMAOINTEOIREACHTA AGUS CUMAIS
PHEARSANTA
Tugann scileanna agus cumais phearsanta buntaca do bhearta a mbíonn rath orthu
i ngach gné den saol agus is é is aidhm do Churaclam Thuaisceart Éireann iad seo a
chothú ar bhonn follasach ionas go gcuidítear le páistí scileanna féinbhainisteoireachta
agus an cumas le hidirghníomhú go héifeachtach le daoine eile a fhorbairt. Is uirlisí iad
na scileanna smaointeoireachta a chuidíonn le páistí dul níos faide ná sealbhú eolais le
ciall a chuardach, smaointe a chur i bhfeidhm, patrúin agus gaolta a anailísiú, rud éigin
nua a chruthú agus a dhearadh agus a ndul chun cinn a luacháil agus monatóireacht a
dhéanamh air.
Léiríonn torthaí taighde go bhforbraíonn páistí dátheangacha próisis meabhrach níos
solúbtha agus go dtagann siad ar thuiscint níos fearr ar nádúr teanga. Is é nádúr an
luath-thumoideachais go n-iarrtar ar pháistí éisteacht níos cúramaí agus leideanna
amhairc, closleideanna agus leideanna comhthéacs a léamh níos mine. Ar an ábhar
go mbíonn siad ag malartú idir dhá theanga bíonn ar na páistí príomhphointí eolais a
chuirtear ina láthair ó bhéal nó ó théacs i dteanga amháin a shainaithint agus an t-eolas
seo a chur i láthair athuair i dteanga eile.
Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna luath-thumtheanga i
Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta a fhorbairt trí:
•
•
•
•

bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí
ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.

Tá na Riachtanais Reachtúla do Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta
leagtha amach thíos i gcló trom. Tá moltaí i ngnáthchló.
Ba chóir eispéiris fhiúntacha trasna an churaclaim a thabhairt do pháistí a chuireann ar
a gcumas scileanna a fhorbairt iontu seo:

SMAOINTEOIREACHT, FADHBRÉITEACH AGUS CINNTEOIREACHT,
mar shampla:
•
•
•
•
•
•
•
•

seicheamh, cur in ord, rangú, déanamh comparáidí;
tuar,  scrúdú fianaise,  aithint idir fíoras agus barúil;
nasc a dhéanamh idir cúis agus iarmhairt;
modhanna, barúlacha agus conclúidi a chosaint;
réitigh fhéideartha a chruthú, cur chuige difriúil a thriail, torthaí a mheas;
roghanna a scrúdú, ag cur gnéithe ina leith agus ina n-éadan idir dhá cheann na meá;
cineálacha éagsúla ceisteanna a chur; agus
nasc a dhéanamh idir an fhoghlaim i gcomhthéacsanna éagsúla.
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FÉIN-BHAINISTIÚ, mar shampla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

feasacht ar láidreachtaí, ar laigí agus ar réimsí spéise pearsanta;
spriocanna pearsanta a leagan amach agus iad a athbhreithniú;
iompraíocht a bhainistiú i réimse cásanna;
dul i gceann tasc a eagrú agus a bheartú;
díriú agus coinneáil airde ar thasc agus bheith buanseasmhach ina cheann ;
an fhoghlaim a athbhreithniú agus gné di a fheabhsú ;
foghlaim faoi dhóigheanna lena gcuid ama féin a bhainistiú;
comhairle a iarraidh nuair is gá; agus
a gcur chuige féin a chur i gcomparáid le daoine eile agus i gcomhthéacsanna difriúla.

AG OBAIR LE DAOINE EILE, mar shampla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

éisteacht go gníomhach agus barúlacha a roinnt;
an nós le déanamh sealaíochta, le roinnt agus le comhoibriú a fhorbairt;
aiseolas a thabhairt agus freagairt dó;
mar a théann gníomhartha agus focail i bhfeidhm ar dhaoine eile a thuiscint;
iompraíocht agus teanga a chur in oiriúint do dhaoine éagsúla agus do chásanna
eagsúla;
freagracht phearsanta a ghlacadh as obair le daoine eile agus a rannpháirtíocht féin sa
ghrúpa a luacháil;
bheith cothrom;
meas a léiriú ar dhearcadh agus ar bharúlacha daoine eile, teacht ar chomhaontú trí
idirbheartaíocht agus chomhréiteach; agus
moltaí a thabhairt faoi dhóigheanna lena gcur chuige maidir le comhoibriú a fheabhsú.

Nuair a bhíonn páistí ag comhoibriú, tá ról ríthábhachtach ag an mhúinteoir go fóill,
maidir le húsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn. Cruthaíonn agus
coinníonn an múinteoir timpeallacht tumoideachais atá saibhir ó thaobh na teanga de.
Is tábhachtach, áfach, nach gcuireann an múinteoir as do na páistí agus iad ag iarraidh
bheith ag obair go neamhspleách agus go sainaithníonn an múinteoir go comhfhiosach
agus go mbeartaíonn sé/sí deiseanna do na páistí bheith ag obair i gcuideachta a chéile
gan idirghabháil daoine fásta.

BAINISTIÚ EOLAIS, mar shampla:
•
•
•
•
•
•
•

ceisteanna fócasaithe a chur;
spriocanna a bheartú agus a leagan amach, tasc a bhriseadh anuas ina fhothascanna;
a smaointe féin agus smaointe daoine eile a úsáid le teacht ar fhoinsí eolais;
eolas a roghnú, a rangú, a chur i gcomparáid agus a luacháil;
an modh is oiriúnaí a roghnú le haghaidh taisc;
réimse modhanna a úsáid le heolas a chomhordú, a chlárú agus a chur i láthair; agus
cumarsáid a dhéanamh a léiríonn ciall don lucht éisteachta agus don chuspóir.

BHEITH CRUTHAITHEACH, mar shampla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10

ceisteanna atá le fiosrú agus fadhbanna atá le réiteach a chuardach;
smaointe agus ceisteanna a thriail;
naisc nua a dhéanamh idir smaointe/eolas;
foghlaim ó smaointe daoine eile agus a luach a thabhairt dóibh;
smaointe a fhíorú trí thriail a bhaint as dearadh, gníomhartha agus torthaí difriúla;
dúshlán an ghnáthmhodha a thabhairt;
luach a thabhairt d’eachtraí a éiríonn gan choinne nó a chuireann iontas orainn;
deiseanna a fheiceáil i meancóga agus i dteipeanna; agus
dul sa seans ar son na foghlama.

1.0

Is fearr a fhoghlaimíonn páistí nuair a bhíonn an fhoghlaim idirghníomhach, praiticiúil
agus taitneamhach. Bainfidh múinteoirí feidhm as réimse leathan modhanna teagaisc
idir ghníomhaíochtaí le rang iomlán, le grúpa agus le daltaí aonair, ionas go rachaidh
páistí i gceann na foghlama go héifeachtach. Sa Bhonnchéim, ba chóir go mbeadh cuid
mhór eispéiris foghlama ag páistí trí shúgradh a bhíonn dea-bheartaithe agus a thugann
a ndúshlán. Cuidíonn súgradh féintionscanta le páistí teacht ar thuiscint fúthu féin agus
faoina dtimpeallacht. Is féidir cur leis an spreagadh nuair a bhíonn deiseanna ag páistí
rogha agus cinneadh a dhéanamh faoina gcuid foghlama, go háirithe nuair a úsáidtear a
gcuid smaointe agus a réimsí spéise fein, bíodh siad ina dtúsphointí do ghníomhaíochtaí
foghlama nó le topaic a scrúdú go mion.

Intreoir

1.7_
CUR CHUIGE I LEITH FOGHLAMA AGUS TEAGAISC

Is tábhachtach:
• go mbíonn caidrimh shábháilte ag páistí le piaraí agus le daoine fásta i dtimpeallacht
dhearfach a thacaíonn lena bhforbairt mhothúchánach agus ina bhfuil ciall ag daoine
d’fhorbairt a bhféinmheasa agus a bhféinmhuiníne;
• go mbíonn deiseanna ag páistí bheith rannpháirteach i bhfoghlaim atá praiticiúil,
dúshlánach, bunaithe ar shúgradh i dtimpeallacht spreagúil, a chuireann a gcéim/
riachtanais forbartha (lena n-áirítear páistí ag a bhfuil deacrachtaí foghlama, ó chúlraí
éagsúla teanga/eitneacha agus páistí atá sárchumasach) agus a réimsí spéise/neispéiris féin san áireamh;
• go mbíonn deiseanna acu súgradh a thionscnamh a eascraíonn as spreagadh agus as
fiosracht dúchais an pháiste;
• go mbíonn rogha ag páistí ionas go dtig leo bheith neamhspleách ina gcuid foghlama
agus go dtugtar tacaíocht dóibh agus iad ag dul sa seans ionas go n-éireoidh leo;
• go mbíonn comhionannas deiseanna ag páistí le bheith ag foghlaim ar dhóigheanna
éagsúla agus i ngrúpálacha sóisialta éagsúla;
• go mbíonn páistí rannpháirteach i bpleanáil, i gcur i gcrích agus in athbhreithniú a gcuid
oibre; agus
• go bhfaigheann páistí tacaíocht ó dhaoine gairmiúla atá oilte, díograiseach agus tiomanta
agus a oibríonn i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le cúramóirí agus, nuair is cuí,
le daoine gairmiúla i réimsí eile a bhfuil cur amach, tuiscint agus saineolas acu ar an
tumoideachas, lena chinntiú go mbaineann gach páiste barr a gcumais amach.
Le go mbaintear an cuspóir sin amach, ní mór a aithint go bhfuil tábhacht nach beag le
foghlaim atá bunaithe ar phróiseas seachas bunaithe ar tháirge nó ar thorthaí agus le
measúnú atá bunaithe ar bhreathnú, a dhéantar go neamhshonraíoch, mar chuid den
phróiseas leanúnach inmheánach foghlama agus teagaisc.
Le scileanna agus cumais páistí a fhorbairt trasna an churaclaim iomláin, ní mór do
mhúinteoirí deiseanna a sholáthar go minic do pháistí le smaoineamh agus le rudaí a
dhéanamh dóibh féin. Le cuidiú leo dea-nósanna smaointeoireachta a chothú agus le
forbairt mar fhoghlaimeoirí níos neamhspleáiche, d’fhéadfadh sé bheith ina chuidiú ag
múinteoirí próiseas simplí ‘Pleanáil, Déan, Athbhreithnigh’ a úsáid a chomhtháthaíonn
agus a chothaíonn scileanna agus cumais páistí.
Pleanáil, mar shampla:
• tascanna a shoiléiriú;
• smaointe a chruthú; agus
• dóigheanna a dhearadh le tabhairt faoi thascanna nó faoi fhadhbanna.
Déan (an plean a dhéanamh agus na torthaí a chur in iúl), mar shampla:
•
•
•
•
•

eolas ábhartha a aimsiú agus a anailísiú;
réitigh fhéideartha a chruthú, a thriail nó a thástáil;
cinntí a dhéanamh;
tátal a bhaint as torthaí; agus
smaointe, barúlacha nó torthaí a chur i láthair.
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Athbhreithnigh (idir phróiseas agus thorthaí a gcuid oibre agus a gcuid foghlama), mar
shampla:
• dul chun tosaigh a mheas síos tríd agus feabhsúcháin a dhéanamh nuair is gá;
• machnamh a dhéanamh ar a gcuid smaointeoireachta agus ar an fhoghlaim; agus
• smaointeoireacht agus foghlaim a aistriú go dtí comhthéacsanna eile.
Tá ról lárnach ag an mhúinteoir i bhforbairt inniúlacht tumtheanga an pháiste. Tá ionchur
an mhúinteora i dtumtheanga an pháiste fíorthábhachtach ó thaobh spreagadh agus chur
chun cinn úsáid na Gaeilge. Cuidíonn an t-ionchur seo, chomh maith le hionchur daoine
fásta eile, leis na páistí a gcuid smaointe, mothúchán agus riachtanas a chur in iúl agus
ba chóir go spreagfadh sé freagraí sínte.

1.8_
AG PLEANÁIL DON CHOMHLEANÚNACHAS AGUS DON DUL
CHUN CINN
Is fearr a fhoghlaimíonn páistí nuair a bhíonn an fhoghlaim ceangailte. Cé go bhfuil an
curaclam leagtha amach ina seacht Réimse Foghlama, moltar tuilleadh den chomhtháthú
le cuidiú le páistí tuiscint níos fearr a bheith acu ar na naisc idir gnéithe difriúla den
fhoghlaim.
Sa Bhonnchéim, is mó an tsolúbthacht atá ag múinteoirí na Réimsí Foghlama a
léirthuiscint lena gcur in oiriúint do riachtanais, do réimsí spéise agus do chumais na
bpáistí. I rith na Bonnchéime ní mór na páistí a bhreathnú go cúramach ionas:
•
•
•
•
•
•

go dtógann an teagasc ón áit a bhfuil na páistí faoi láthair;
gurb iad riachtanais agus réimsí spéise na bpáistí atá ag stiúradh na foghlama;
go dtugtar an tacaíocht chuí do na páistí a bhfuil sí de dhíth orthu;
go mbíonn páistí tiomanta agus go dtugtar a ndúshlán le linn na foghlama;
go mbíonn páistí ag dúil le cuid mhór uathu féin; agus
gur féidir eolas a roinnt le tuismitheoirí agus gur féidir cuidiú le tuismitheoirí tacú le
sealbhú Gaeilge a gcuid páistí sa bhaile.

Ag Eochairchéimeanna 1 agus 2, le cuidiú le múinteoirí naisc a dhéanamh agus a
bhainistiú, tá paragraf i ngach Réimse Foghlama a léiríonn na naisc leis an chuid eile den
churaclam. Tá sraith Smaointe ar an Fhoghlaim Cheangailte (ICL i mBéarla) á bhforbairt
mar eiseamláirí ar an dóigh ar féidir na riachtanais reachtúla a chomhlíonadh trí chur
chuige traschuraclaim a úsáid. Leagann gach Réimse Foghlama amach fosta an dóigh ar
chóir do mhúinteoirí féachaint le tógáil ar a bhfuil foghlamtha cheana ag páistí. Ba chóir
do mhúinteoirí bheith ag obair as lámha a chéile ag leibhéal scoile iomláine lena chinntiú:
• go bhfuil leanúnachas agus dul chun cinn i bhfoghlaim na bpáistí;
• go bhfuil an clár iomlán foghlama in aon bhliainghrúpa agus trasna na
n-eochairchéimeanna leathan agus cothromaithe;
• go bhfuil leanúnachas agus dul chun cinn i sealbhú Gaeilge na bpáistí;
• go sainíonn an phleanáil go soiléir an t-eolas, na scileanna, agus an tuiscint a
bhfuiltear ag dúil leis na páistí a fháil;
• go ndéantar an curaclam a phleanáil le céimeanna difriúla forbartha, cumas agus
gnóthachtála na bpáistí a chur san áireamh lena chinntiú go ndéantar freastal ar
riachtanais gach dalta; agus
• go ndéantar measúnú ar dhul chun cinn na bpáistí agus go ndéantar luacháil ar
fhreagraí páistí le cuidiú le pleanáil don am atá le teacht.
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Tá creataí dul chun cinn do Scileanna agus Cumais an Churaclaim Iomláin á bhforbairt
le cuidiú le múinteoirí ina gcuid pleanála agus ina mbreitheanna ar dhul chun cinn na
bpáistí. D’fhéadfadh múinteoirí na creataí dul chun cinn seo a úsáid mar uirlis ghairmiúil
le dul chun cinn ar bhonn leathan a phleanáil, a stiúradh, a thuairisciú agus le cur síos a
dhéanamh air.

1.0

Is cuid dhílis den phróiseas foghlama é an measúnú. Tríd an mheasúnú leanúnach
chomhtháite, tagann múinteoirí ar léargas cuimsitheach ar an dul chun cinn agus
ar riachtanais foghlama gach páiste le hobair atá le déanamh san am ata le teacht a
phleanáil agus, sa deireadh thiar, an fhoghlaim a fheabhsú. Cuirtear leis an fheabhsú san
fhoghlaim trí eolas ar bith atá ar fáil faoi dhul chun cinn an pháiste go dtí sin a chur san
áireamh.

Intreoir

1.9_
MEASÚNÚ CHUN FOGHLAMA

Nuair a chuirtear san áireamh eispéiris na bpáistí agus a dteagmháil leis an tumtheanga,
ba chóir go mbeadh ionchais ar ghnóthachtáil na bpáistí ard ach réadúil san am céanna.
Ba chóir do mhúinteoirí idirdhealú a dhéanamh idir ceisteanna teanga agus ceisteanna
cognaíocha. Caithfear plé go híogair le malartú teanga agus/nó le míchruinneas sa
tumtheanga.
Spreagann Measúnú chun Foghlama:
• rannpháirtíocht ghníomhach na bpáistí ina gcuid foghlama trí:
- ábhar agus spriocanna foghlama teanga a roinnt leis na páistí;
- a bhfeasacht ar na scileanna, ar an eolas agus ar an teanga a fhorbairt; agus
- a bhfeasacht ar na straitéisí a úsáideann siad ina gcuid foghlama a fhorbairt;
• aiseolas éifeachtach bheith dá thabhairt do pháistí (ag aithint an tionchair ollmhóir a
thig leis a imirt ar spreagadh agus ar fhéinmheas, dhá rud a théann i bhfeidhm go mór
ar an fhoghlaim);
• forbairt chumas na bpáistí maidir le piarmheasúnú agus féinmheasúnú trí chuidiú leo:
- a gcuid oibre féin agus obair daoine eile a athbhreithniú agus a luacháil;
- a spriocanna féin a leagan amach i ngeall ar cheistiú éifeachtach agus aiseolas
éifeachtach; agus
- tuiscint a bheith acu ar an dóigh le feabhsú; agus
• úsáid torthaí measúnaithe le heolas a thabhairt ar theagasc agus foghlaim san am atá
le teacht.
Ba chóir réimse éagsúil teicnící a úsáid mar chuid dhílis den phróiseas foghlama
agus teagaisc, ní go díreach ag deireadh ceachta nó topaice. Ba chóir do mhúinteoirí
teicnící a roghnú atá oiriúnach do nádúr na hoibre atá á measúnú agus do chuspóir an
mheasúnaithe ag an am, mar shampla:
•
•
•
•
•
•
•

breathnóireacht;
plé ranga;
cur i láthair labhartha, scríofa nó amhairc nó taispeántais fhisiceacha;
tascanna neamhspleácha agus/nó i ngrúpaí;
obair thionscadail;
obair bhaile; agus
teisteanna diagnóiseacha agus/nó caighdeánaithe.

Ba chóir fianaise ó na gníomhaíochtaí seo a úsáid le cuidiú le múinteoirí:
• láidreachtaí agus réimsí le haghaidh feabhsúcháin a shainaithint;
• na chéad chéimeanna eile den fhoghlaim a phleanáil; agus
• breith shuimitheach a dhéanamh ag am ar leith, mar shampla agus deireadh á chur le
topaic, nó le haonad oibre nó ag deireadh gach bliana.
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INTREOIR
Is ó réimse cúlraí difriúla a thagann páistí óga chun na scoile agus bíonn réimse
eispéireas difriúil foghlama sa baile acu. Is ó chúlraí difriúla teanga a thagann siad
fosta, agus seans nach ionann teanga an bhaile agus teanga na scoile. Bíonn tréimhse
d’eispéiris réamhscolaíochta trí mheán na Gaeilge ag a bhformhór. Is é is aidhm don
Bhonnchéim tógáil ar na heispéiris foghlama seo trí chlár fóirsteanach foghlama a
chur ar fáil do na páistí lena meon foghlama a fhorbairt agus leis na scileanna agus
na hinniúlachtaí a bheidh de dhíth orthu le go n-éireoidh leo ar scoil agus ina saol
amach anseo a thabhairt dóibh. Mar chroílár chuige seo sa suíomh tumoideachais tá
forbairt scileanna teanga na bpáistí. Molann an Bhonnchéim fosta dea-chleachtas sna
luathbhlianta mar a mbíonn níos mó solúbthachta ag múinteoirí ó thaobh na nithe a
theagascann siad. Cuireann an tsolúbthacht seo ar chumas na múinteoirí réimsí spéise
na bpáistí a leanúint, á spreagadh le naisc a fheiceáil ina gcuid foghlama agus lena
thuiscint gur féidir scileanna a fhoghlaimíonn siad i réimse amháin a chur i bhfeidhm i
réimse eile.

TRÉITHE NA BONNCHÉIME
Ón tús, is tábhachtach go gcuirtear béim ar an bhaint atá ag an Bhonnchéim leis an
dea-chleachtas atá go forleitheadach le blianta fada i scoileanna Thuaisceart Éireann.
Leag an Clár Staidéir (1996) amach Tréithe an Churaclaim ag Eochairchéim 1 agus is
é is aidhm don Bhonnchéim tacú leis na gnéithe seo de dhea-chleachtas oideachais trí
thimpeallacht foghlama a chur ar fáil arb í is fearr a fhreastalaíonn ar riachtanais an aosa
óig.
Dúradh sa Chlár Staidéir (1996) gur chóir do mhúinteoirí Eochairchéim 1:
‘deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí na scileanna a bheidh de dhíth orthu le héirí muiníneach
agus neamhspleách a fhorbairt’,
mar sin de;
‘Ba chóir go léireodh na heispéiris foghlama réimse spéise na ndaltaí agus na dóigheanna
praiticiúla agus neamhfhoirmiúla a mbíonn daltaí den aois seo ag foghlaim. Ba chóir go
mbeadh na heispéiris seo taitneamhach agus dúshlánach, agus ba chóir go spreagfadh siad
daltaí chun dearcadh dearfach a bheith acu ar an scoil agus ar an fhoghlaim.’
Ba chóir do na comhthéacsanna foghlama:
‘baint a bheith acu leis an timpeallacht atá thart ar an dalta a bhfuil eolas aige/aici uirthi
agus ba chóir go léireodh sé nach bhfeiceann daltaí den aois seo go mbaineann eolas agus
scileanna le catagóirí nó le hábhair ar leith.’
Deir sé fosta gur chóir don oideachas ag Eochairchéim 1, forbairt intleachtach, shóisialta,
mhothúchánach, fhisiceach, mhorálta agus spioradálta na ndaltaí a chothú mar seo:
•
•
•
•
•
•
•
•
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iad a chumasú le hobair agus le súgradh go sásta i gcuideachta a chéile;
dearcadh dearfach ar an scoil agus ar an fhoghlaim a chur chun cinn;
deiseanna a chur ar fáil dóibh bheith ag foghlaim ar dhóigh phraiticiúil;
úsáid iomlán a bhaint as deiseanna a chuireann an súgradh ar fáil dá bhforbairt, idir
shóisialta agus acadúil;
réimse leathan deiseanna a chur ar fáil le gluaiseacht agus scileanna láimhsithe a
fhorbairt;
a bhfiosracht dhúchasach a fhorbairt agus a samhlaíocht a spreagadh;
deiseanna a chur ar fáil le fiosrú, le fadhbanna a réiteach agus le cinneadh a
dhéanamh;
bunscileanna na litearthachta, na huimhearthachta agus na cumarsáide béil a
fhorbairt ag úsáid idir theagasc díreach agus dheiseanna a chuirtear ar fáil trí ábhair
agus trí ghníomhaíochtaí eile;

2.0

Ba chóir an treoir seo a úsáid i gcomhar le:
Together Towards Improvement and Improvement through Self-evaluation (ETI, 2003)
The Reflective Teacher (ETI, 2005)
The Characteristics of the Curriculum at the Foundation Stage (The Revised N.I. Primary
Curriculum, 2006/07)
Key Stages 1 and 2 – The Northern Ireland Curriculum Programmes of Study and Attainment
Targets. (DENI 1996).
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• deiseanna a chur ar fáil dóibh le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt trí réimse
comhthéacsanna trasna gach ábhair curaclaim; agus
• comhthéacsanna saibhre éagsúla a chur ar fáil le scileanna amhail breathnú, fiosrú,
eagrú, clárú, taifeadadh, léirthuiscint agus tuar atá riachtanach don foghlaim i ngach
ábhar curaclaim.

AIDHMEANNA NA BONNCHÉIME
Is é aidhm Churaclam Thuaisceart Éireann daoine óga a chumhachtú lena gcumas a
fhorbairt agus roghanna agus cinntí eolasacha freagracha a dhéanamh i rith a saoil. Is é
aidhm na Bonnchéime clár foghlama a chur ar fáil:
• a chuireann chun cinn forbairt scileanna teanga luath-thumtha;
• a chuireann chun cinn forbairt phearsanta páistí;
• a chuireann chun cinn dearcadh dearfach agus meon dhearfach maidir leis an
fhoghlaim;
• a chuireann chun cinn Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta páistí;
• a spreagann cruthaitheacht agus samhlaíocht;
• a chumasaíonn páistí le muinín agus inniúlacht fhisiceach a fhorbairt;
• a fhorbraíonn fiosracht agus spéis páistí sa domhan thart orthu;
• a chumasaíonn páistí le cumarsáid a dhéanamh ar dhóigheanna éagsúla; agus
• a spreagann páistí le scileanna litearthachta agus uimhearthachta a fhorbairt i
gcomhthéacsanna a bhfuil ciall leo.

NA PRIONSABAIL ATÁ MAR BHONN AGUS THACA AG AN
BHONNCHÉIM
Is fearr a fhoghlaimíonn páistí óga nuair a bhíonn an fhoghlaim idirghníomhach, praiticiúil
agus taitneamhach ag páistí agus ag múinteoirí araon.
Is fearr a fhoghlaimíonn páistí nuair:
• a bhíonn deiseanna acu bheith rannpháirteach in eispéiris foghlama a bhíonn
praiticiúil, ceannoscailte agus dúshlánach a spreagann cruthaitheacht;
• a bhíonn deiseanna acu eispéiris a thionscnamh a bhaineann an úsáid is fearr as a
réimsí spéise agus as a bhfiosracht aonair;
• a bhíonn siad rannpháirteach i bpleanáil, in athbhreithniú agus in athmhachnamh ar a
bhfuil déanta acu;
• a chuirtear ar a gcumas iad féin a chur in iúl trí íomhánna, fuaimeanna, gluaiseachtaí,
struchtúir agus scéalta a chruthú;
• a bhíonn siad páirteach i súgradh atá dúshlánach, a chuireann a gcéim forbartha san
áireamh agus a thógann ar a réimsí spéise agus ar a n-eispéiris féin;
• a bhíonn siad páirteach in eispéiris foghlama atá praiticiúil, taitneamhach agus a
thacaíonn le forbairt inniúlacht tumtheanga;
17
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• a oibríonn siad i dtimpeallachtaí spreagúla agus fáil acu ar réimse áiseanna;
• a fhorbraíonn siad caidrimh shábháilte le piaraí agus le daoine fásta; agus
• a bhíonn roghanna acu, nuair a chleachtann siad neamhspleáchas ina gcuid foghlama
agus nuair a spreagtar iad le dul sa seans.
Tacaíonn daoine fásta leis an fhoghlaim nuair:
• a bhíonn cleachtóirí luathbhlianta tiomanta, íogair, díograiseach agus nuair a bhíonn
idirghníomhú éifeachtach idir iad agus na páistí ionas go dtugtar dúshlán a gcuid
smaointeoireachta agus a gcuid foghlama;
• a bhíonn tuiscint ag cleachtóirí luathbhlianta ar phróisis an tumoideachais;
• a bhíonn an phleanáil comhoibríoch, iomlánaíoch, dírithe ar pháistí agus bunaithe ar
eolas a bailíodh trí bhreathnú ar fhoghlaim;
• a bhíonn an measúnú leanúnach, múnlaitheach agus mar chroílár na foghlama
agus an teagaisc. Nuair a bhíonn sé bunaithe ar bhreathnú agus bunaithe ar eolas a
úsáidtear sa phleanáil agus nuair a dhéantar é go neamhshonraíoch;
• a dhéanann cleachtóirí tabhairt isteach agus úsáid éifeachtach acmhainní a bhainistiú;
• a chruthaítear timpeallachtaí dearfacha a thacaíonn le forbairt mhothúchánach,
shóisialta agus fhisiceach na bpáistí;
• a aithnítear tábhacht na foghlama atá bunaithe ar phróiseas seachas ar thorthaí;
• a oibríonn cleachtóirí agus tuismitheoirí/cúramóirí i bpáirt lena chéile lena chinntiú go
mbaineann páistí barr a gcumais amach;
• a bhíonn cur chuige ilghairme i gceist agus nuair a bhíonn teacht ag cleachtóirí ar
shaineolas gairmithe eile;
• a chuirtear páistí ar an eolas faoina ndul chun cinn trí aiseolas dearfach agus moltaí
feabhsúcháin a thabhairt dóibh; agus
• a dhéantar athmhachnamh ar a gcleachtas agus nuair a bhíonn siad i mbun na
forbartha gairmiúla.

AN CURACLAM SA BHONNCHÉIM
Chun tabhairt faoina riachtanais reachtúla, caithfidh scoileanna deiseanna foghlama a
sholáthar i dtaca le hOideachas Reiligiúnach agus leis na Réimsí Foghlama a leanas:
• Teanga agus Litearthacht na Gaeilge, ag tógáil ar na cumais teanga ar tosaíodh sa
bhaile orthu agus lena n-áirítear Éisteacht agus Tuiscint agus Labhairt, Léitheoireacht
agus Scríbhneoireacht;
• Matamaitic agus Uimhearthacht, lena n-áirítear Uimhreas, Tomhais, Cruth agus Spás,
Sórtáil, agus Patrún agus Gaolta;
• Na hEalaíona, lena n-áirítear Ealaíon agus Dearadh, Ceol agus Drámaíocht;
• An Domhan Thart Orainn, lena n-áirítear Tíreolaíocht, Stair agus Eolaíocht agus
Teicneolaíocht;
• Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint, lena n-áirítear Tuiscint Phearsanta agus
Sláinte agus Comhthuiscint sa Phobal Áitiúil agus sa Phobal is Leithne; agus
• Forbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach, lena n-áirítear Lúthchleasaíocht, Damhsa,
Cluichí agus Gleacaíocht.
Aire
Cé go bhfuil na Réimsí Foghlama leagtha amach ina n-aonair, ba chóir do mhúinteoirí an
fhoghlaim a chomhthathú le cur ar chumas na bpáistí na naisc chuí a dhéanamh.
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Tá an Ghaelscolaíocht bunaithe ar mhúnla tumoideachais. Tarlaíonn sé seo nuair a
thumtar páistí agus nuair a chuirtear oideachas orthu trí theanga nach teanga an
bhaile í. Is as teaghlaigh arb é an Béarla an phríomhtheanga acu formhór na bpáistí
atá ar scoileanna Lán-Ghaeilge. Tá páistí ann fosta as teaghlaigh arb í an Ghaeilge
an phríomhtheanga acu. Cé go dtagraíonn an doiciméad seo do riachtanais an
tumoideachais, ní mór do mhúinteoirí bheith ar an eolas faoi riachtanais na bpáistí arb í
an Ghaeilge an teanga theaghlaigh acu.

An Bhonnchéim

2.0_1
AN BHONNCHÉIM SA GHAELSCOLAÍOCHT

Tá cur i bhfeidhm éifeachtach na Bonnchéime bunaithe ar eolas faoi:
•
•
•
•
•
•

tuiscint ar an tumoideachas;
tuiscint ar phróisis shealbhú na tumtheanga;
an dinimic theanga laistigh de thimpeallacht an tseomra ranga;
cruthú agus coinneáil timpeallachta atá saibhír ó thaobh teanga de;
comhthathú pleanáilte shealbhú na tumtheanga i ngach Réimse Foghlama; agus
Forbairt i sealbhú na tumtheanga.

TUISCINT AR AN TUMOIDEACHAS
Tumtar páistí sa chlár tumtha agus tugtar oideachas dóibh trí theanga nach í, den chuid
is mó, teanga an teaghlaigh í. Is mór idir na dálaí inar fhoghlaim siad an chéad teanga
acu agus an dóigh a dtarlaíonn sealbhú na tumtheanga. Is iad na múinteoirí ranga
príomhfhoinse teagmhála na sprioctheanga. Is dúshlán suntasach oideolaíoch é mar sin,
teagmháil na bpáistí ar an sprioctheanga sa seomra ranga a uasmhéadú.

TUISCINT AR PHRÓISIS I SEALBHÚ NA TUMTHEANGA
Téann daltaí trí chéimeanna atá sainithe go soiléir i sealbhú na tumtheanga. Baineann an
chéad chéim le forbairt scileanna glacacha nuair a bhíonn daltaí:
• ag éisteacht leis an tumtheanga agus ag éirí cleachta lena fuaimeanna agus lena
rithimí; agus
• ag éisteacht leis an tumtheanga agus ag tosú a thuiscint a bhfuil á rá.
Baineann an dara céim le forbairt scileanna giniúna nuair a thosaíonn daltaí a úsáid na
teanga trí:
• aithris a dhéanamh ar a gcluineann siad;
• focail agus frásaí atá ar eolas a úsáid  go spontáineach; agus
• tosú a úsáid teanga go marthanach.  
Ní hamháin go leanann scileanna giniúna forbairt scileanna glacacha ach in amanna
bíonn an dá chineál scile i gceist ag an am céanna.
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AN DINIMIC THEANGA I dTIMPEALLACHT
AN tSEOMRA RANGA
Bíonn ‘tréimhse thostach’ ag formhór na ndaltaí nuair nach dtugann siad freagra sa
tumtheanga ach léiríonn tuiscint trí ghníomhartha nó freagraí sa chéad teanga. Ní
hionann fad na ‘tréimhse tostaí’ ag gach dalta. Le linn na Bonnchéime bíonn, dáiríre, dhá
theanga in úsáid i nGaelscoil. Úsáideann an múinteoir Gaeilge leis na páistí. Gach seans
go n–úsáideann na páistí Béarla leis an mhúínteoir agus lena bpiaraí. Ag an phointe
seo, bíonn na páistí ag feidhmiú mar éisteoirí i dtaca leis an tumtheanga de, is é sin an
Ghaeilge, agus mar éisteoirí agus mar chainteoirí i dtaca leis an Bhearla de. Le linn na
tréimhse seo, go dtí go mbaineann a gcuid Gaeilge labhartha an caighdeán cuí amach,
léirítear tuiscint Gaeilge na bpáistí, agus iad i mbun scéalta, cluichí, gníomhaíochtaí
matamaitice agus eolaíochta agus eispéiris eile trí fhreagraí a thugann siad, den chuid
is mó , i mBéarla nó trína gcuid gníomhartha. Is cuid dhosheachanta í seo den phróiseas
foghlama teanga. Dé réir mar a mhéadaíonn a gcumas Gaeilge, is amhlaidh a laghdaíonn
a spleáchas ar an Bhéarla.

CRUTHÚ AGUS COINNEÁIL TIMPEALLACHTA ATÁ
SAIBHIR Ó THAOBH TEANGA DE
Le linn na Bonnchéime, má tá an curaclam le cur i bhfeidhm, tá gá le tréimhse shínte
ama a sholáthar atá dírithe go hiomlán, beagnach, ar fhorbairt na teanga labhartha
i nGaeilge. Mar chuid de seo, tá gníomhaíochtaí ina bhfuil an bhéim go príomha ar
shealbhú bunúsach na Gaeilge seachas ar shaibhriú agus ar shíneadh teanga atá
forbartha go maith cheana féin. Is tábhachtach go ndéantar riachtanais teanga na
bpáistí arb í an Ghaeilge teanga an teaghlaigh a phleanáil. Tá cruthú agus coinneáil
timpeallachta atá saibhir ó thaobh teanga de riachtanach má tá rath le bheith ar an
Bhonnchéim.
Áirítear ar na fachtóirí a chuireann cruthú agus coinneáil timpeallachta atá saibhir ó
thaobh teanga de chun cinn:
• úsáid leanúnach na Gaeilge le linn gach gníomhaíochta;
• leibhéal ard idirghníomhaíochta béil le daltaí;
• úsáid fhorleitheadach leideanna neamhlabhartha .i. comharthaíocht choirp, gothaí lena
n-áirítear gothaí gnúise srl;
• ráta urlabhra atá beagán níos fadálaí agus tuin chainte áibhéileach;
• gníomhaíochtaí teanga atá daingnithe i gcomhthéacs;
• leibhéal ard athrá agus athráiteas ar chroíghnéithe teanga;
• úsáid réim chuí arb ionann í agus na patrúin teagmhála teanga in eispéiris shealbhú na
chéad teanga;
• monatóireacht a dhéanamh ar thuiscint na bpáistí agus teanga agus leideanna
neamhlabhartha a choigeartú de réir mar is cuí;
• teagmháil le foinsí difriúla tumtheanga a chinntiú, mar shampla, CDanna, DVDanna,
físeáin srl; agus
• Pleanáil i gcomhair cruinneas teanga bunaithe ar phatrúin shainaitheanta i bhfoghlaim
agus i nginiúint na tumtheanga.
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Díríonn an phleanáil éifeachtach go comhfhiosach ar fhorbairt ar bhunchumas teanga
i ngach Réimse Foghlama. Is dúshlán mór é seo óir bíonn gá le pleanáil chórasach,
chomhfhiosach i rith ama. Ní mór fócas sainiúil pleanáilte a bheith ag gníomhaíochtaí
teanga, fiú nuair a bhíonn an múinteoir páirteach i bhforbairt gníomhaíochtaí eile
foghlama.

An Bhonnchéim

COMHTHÁTHÚ PLEANÁILTE SHEALBHÚ NA TUMTHEANGA I
nGACH RÉIMSE FOGHLAMA

Le go n-éireoidh leis an phleanáil tá gá le:
• pleanáil i gcomhair foghlaim ábhair agus teanga;
• cinntiú leibhéal ard gníomhaíochtaí praiticiúla teagmhálacha;
• líon cothrom de ghníomhaíochtaí a thionscnaíonn páistí agus a threoraíonn daoine
fásta;
• suim agus sult na bpáistí a spreagadh agus an spreagadh sin a choinneáil;
• dul chun tosaigh a spreagadh trí gach céim de phróiseas shealbhú na tumtheanga;
• eispéiris teanga na bpáistí go nuige seo a fhorbairt agus a dhaingniú;
• deiseanna don saibhriú teanga a sholáthar;
• tacú le teacht chun cinn na tumtheanga; agus
• monatóireacht a dhéanamh ar chumas méadaitheach na bpáistí.
Ar na tréithe is tábhachtaí a bhaineann le timpeallacht tumtheanga sa Bhonnchéim, tá
ráta níos airde de chaint ag an mhúinteoir agus céatadán níos airde de ghníomhaíochtaí
faoi threoir múinteoirí ná mar a bhíonn de ghnáth i suíomh aonteangach. Ba chóir
deiseanna a thabhairt do pháistí, áfach, plé a thionscnamh agus bheith rannpháirteach
ann, tríd an tumtheanga, lena gcuid piaraí agus lena múinteoirí.

FORBAIRT I SEALBHÚ NA TUMTHEANGA
Le linn na Bonnchéime is dinimic dhá theanga, den chuid is mó, atá ar siúl. Cé gur minic
na páistí ag tabhairt freagra i mBéarla, forbróidh a leibhéil thuisceana, a gcumas cuimhne
agus a gcumas le freagra a thabhairt sa tumtheanga le himeacht ama.
Sa Ghaelscoil bíonn dul chun cinn cinnte le feiceáil i gcineál agus i gcastacht na teanga
dá bhfreagraíonn na páistí. Le linn na Bonnchéime, den chuid is mó, bíonn réim chuí,
cuid mhór athrá ag baint leis an teanga a dhírítear ar pháistí agus bítear ag brath go mór
ar leideanna amhairc agus comhthéacs. Tagann scileanna giniúna teanga chun cinn de
réir a chéile ón chéad fhocal nó ón chéad fhrása simplí mar chuid d’abairtí Béarla go dtí
meascán cothrom de Ghaeilge agus de Bhéarla, go dtí gnáthúsáid na Gaeilge ag deireadh
na céime seo. Ní mór teacht ar dheiseanna ar dhóigh íogair le freagraí i nGaeilge a
spreagadh.
Laistigh de chomhthéacs a ngníomhaíochtaí teanga, rachaidh páistí chun cinn ó:
• éisteacht le Gaeilge agus í a thuiscint go dtí éisteacht le Gaeilge, í a thuiscint agus í a
labhairt laistigh den seomra ranga;
• Béarla a úsáid agus bunfhocail, bunfhrásaí agus bunabairtí Gaeilge tríd go dtí Gaeilge
a úsáid le múinteoirí agus le piaraí sa seomra ranga agus ansin i ngníomhaíochtaí
spontáineacha;
• Gaeilge shimplí a úsáid i suímh struchtúrtha go dtí réimse de phatrúin abairtí agus
aimsirí a úsáid;
• bunfhuaimniú inaitheanta Gaeilge a úsáid go dtí eolas a chur ar na tréithe fuaimnithe
Gaeilge is coitianta; agus
• labhairt faoi chúrsaí simplí agus mothúcháin go dtí ceisteanna cuí a chur agus cur síos
a dhéanamh ar imeachtaí ranga.
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2.1_
TEANGA agus
LITEARTHACHT
AN TÁBHACHT ATÁ LE TEANGA AGUS LITEARTHACHT
Díríonn litearthacht ar fhorbairt chumas gach páiste teanga, idir labhartha
agus scríofa, a thuiscint agus a úsáid mar chuid dhílis den fhoghlaim i ngach
réimse. Cuireann forbairt na scileanna seo ar a gcumas ag páistí bheith ag
idirghníomhú go héifeachtach leis an domhan thart orthu, lena gcur féin in
iúl go cruthaitheach agus le cumarsáid mhuiníneach a dhéanamh, ag úsáid
cúig mhodh na cumarsáide (Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt, Léitheoireacht
agus Scríbhneoireacht) agus réimse scileanna agus meán.
Is é is aidhm don tumoideachas cur ar a gcumas ag páistí iad féin a chur
in iúl i nGaeilge agus i mBéarla araon le go dtig leo idirghníomhú go
héifeachtach. Tá gá le sealbhú daingean na tumtheanga le go dtig le páistí
réimsí eile den churaclam a rochtain. Is Réimse Foghlama dúshlánach é
Teanga agus Litearthacht, mar a mbíonn láithreacht ag dhá theanga sa
seomra ranga. Aistríonn scileanna Teanga agus Litearthachta, áfach, ó
theanga go chéile.
Ba chóir plé le Teanga agus Litearthacht go hiomlánaíoch, ag cur san
áireamh an bhun-nádúir atá san Éisteacht, sa Tuiscint agus Labhairt agus sa
Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht atá le fáil i ngach Réimse Foghlama.
Tagann páistí ar scoil lena n-eispéiris féin ar theanga, idir labhartha agus
scríofa, a úsáid sa bhaile, san ionad réamhscolaíochta agus sa phobal áitiúil.
Sa suíomh tumoideachais, forbraítear na heispéiris seo tríd an Bhéarla i
mbunús gach cáis. Ba chóir a luach a chur ar na scileanna seo agus iad a
úsáid mar thúsphointe do thuilleadh forbartha. Is é ról an duine fhásta in
eispéiris foghlama ina dhiaidh sin:
• timpeallacht atá saibhir ó thaobh teanga de a sholáthar leis an Ghaeilge a
fhorbairt mar ghléas cumarsáide agus foghlama; agus
• idirghníomhaíocht a spreagadh agus cumarsáid a chur chun cinn mar
ghléas foghlama.
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Spreagtar scoileanna le teangacha breise a theagasc. D’fhéadfadh buntáiste a bheith
ag páistí atá ag foghlaim i gcomhthéacs Gaelscolaíochta teangacha eile a fhoghlaim.
Feabhsaíonn foghlaim na tumtheanga scileanna cumarsáide agus litearthachta na bpáistí
agus cuireann sí ar a gcumas a gcuimhne éisteachta agus amhairc a fhorbairt agus
spreagann sí iad le bheith ina gcainteoirí soiléire muiníneacha chomh maith le bheith
ina n-éisteoirí cúramacha. Cuidítear le páistí tuiscint níos fearr a bheith acu ar an dóigh
a n-oibríonn teanga trí chosúlachtaí agus difríochtaí idir a dteanga bhaile agus an dara
teanga a fhiosrú.

ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT
Is cuid lárnach í forbairt na teanga labhartha d’fhorbairt an pháiste agus tá níos mó i
gceist ná forbairt stór focal. Úsáidtear an teanga labhartha le cumarsáid a dhéanamh le
daoine, le mothúcháin a roinnt agus a chur in iúl, le heolas a thabhairt agus a fháil agus
le smaointe a thuiscint agus a fhorbairt.
Ba chóir a luach a chur ar an teanga a thugann na páistí chun na scoile leo agus í a úsáid
mar thúsphointe le haghaidh a thuilleadh forbartha ionas gur féidir cuidiú leo cumarsáid
mhuiníneach a dhéanamh le daoine fásta agus le páistí eile, ag cur a riachtanas, a
smaointe agus a mothúchán in iúl.
Go dtí go mbíonn cumas na bpáistí sa tumtheanga ard go leor lena gcur féin in iúl is
minic gurb é úsáid Béarla na bpáistí a thugann eolas faoi ghnéithe d’fhorbairt teanga
a bhaineann le pearsantacht, muinín, scileanna sóisialta agus idirghníomhú sóisialta
le daoine eile. Tacaíonn an Béarla fosta lena gcumas chun athmhachnamh agus
smaoineamh ar eispéiris agus ar ghníomhaíochtaí a raibh baint acu leo agus na smaointe
sin a chur in iúl.
I gcomhthéacs na scoile cothaítear scileanna éisteachta agus cumarsáide na bpáistí
agus iad ag caint le daoine fásta agus nuair a bhíonn siad ag súgradh agus ag obair i
gcuideachta páistí eile. Tugtar eispéiris i nGaeilge isteach de réir a chéile agus síntear
iad agus iad ag caint le daoine fásta. Leanann siad orthu ag úsáid Béarla agus iad ag
idirghníomhú le piaraí agus in eispéiris taobh amuigh den scoil. Trí ráitis a roghnaítear
go cúramach agus ceisteanna oscailte a úsáid agus trí éisteacht go cúramach le páistí ag
caint lena chéile, tig le daoine fasta cuidiú le páistí ina gcuid smaointeoireachta agus cur
lena muinín, cumas agus inniúlacht in úsáid na tumtheanga. Trí fheasacht na bpáistí ar
fhuaimeanna sa timpeallacht agus patrúin laistigh d’fhocail a fhorbairt, cuireann daoine
fásta gléas ar fáil do pháistí a rachaidh chun sochair dóibh agus iad ag léamh agus ag
scríobh amach anseo.
Éiríonn le páistí an tumtheanga a shealbhú nuair a bhíonn siad i mbun gníomhaíochtaí
praiticiúla a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs saibhir. Ba chóir go
mbeadh deiseanna ag páistí, ag teacht as a gcuid eispéireas sa seomra ranga nó a
gcuid eispéireas pearsanta, Eisteacht, Tuiscint agus Labhairt a fhorbairt i réimse
comhthéacsanna agus ar réimse cúiseanna, mar shampla, le cur síos ar a riachtanais
agus ar a n-eispéiris, le ceisteanna a chur agus a fhreagairt, le bheith páirteach i
gcomhrá, le labhairt faoi scéalta, dánta nó rímeanna, le míniú a thabhairt agus le tuar
a dhéanamh. Ba chóir iad a spreagadh le héisteacht agus le labhairt le piaraí agus le
daoine fásta agus iad ag súgradh agus nuair a bhíonn siad ag gabháil do ghníomhaíochtaí
i ngach Réimse Foghlama. Ba chóir go mbeadh deiseanna acu a gcuid smaointe agus
mothúchán a chur in iúl agus eolas agus smaointe a chur i láthair daoine eile i ngrúpa
nó mar rang iomlán. Cuireann rólghlacadh agus drámaíocht deiseanna ar fáil do pháistí
eolas a chur ar fhoirmeacha eile cumarsáide, lena n-áirítear comharthaíocht choirp nó
gotha gnúise, agus iad a úsáid.
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Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt in
Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla d’Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt leagtha amach thíos i gcló
trom.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt,
le húsáid mhéadaitheach Gaeilge ag na páistí agus idirghabháil agus tacaíocht
leanúnach de chuid an mhúinteora:

SCILEANNA AIRDE AGUS ÉISTEACHTA trí:
•
•
•
•
•

éisteacht le réimse leathan scéalta, dánta agus ceoil;
treoracha a leanúint;
fuaimeanna sa timpeallacht a shainaithint;
frásaí atá ar eolas/seichimh fuaime a athrá; agus
seicheamh agus mionsonraí a athghlaoch;

An Bhonnchéim Teanga agus Litearthacht

Ní mór aschur leanúnach sa tumtheanga a bheith ar siúl ag an mhúinteoir agus ag
daoine fásta eile. Le linn na Bonnchéime, is dinimic dhá theanga, den chuid is mó, a
bhíonn i gceist. Cé gur minic a bhíonn na páistí ag tabhairt freagra i mBéarla, ní mór
teacht ar dheiseanna le freagraí Gaeilge a spreagadh go híogair.

FEASACHT FHÓINEOLAÍOCH trí:
•
•
•
•
•

freagairt do bhuille réidh cothrom;
focail i bhfrásaí agus in abairtí a shainaithint;
siollaí a shainaithint;
rímeanna a shainaithint agus a chruthú; agus
fóinéimí a shainaithint agus a láimhseáil;

ÚSÁID SHÓISIALTA TEANGA trí:
•
•
•
•
•
•

iompraíochtaí múnlaithe a bhreathnú;
comharthaí neamhlabhartha a thuiscint;
labhairt le daoine fásta agus le páistí eile;
comhrá a thionscnamh agus bheith páirteach ann i bpéirí nó i ngrúpaí;
obair i ngrúpaí difriúla; agus
ról a ghlacadh a bhaineann le comhthéacs ar leith;
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TEANGA AGUS SMAOINTEOIREACHT trí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

labhairt faoi eispéiris, pictiúir agus scéalta;
labhairt faoina gcuid oibre, súgradh agus rudaí atá déanta acu;
ainmniú;
athghlaoch;
seicheamh;
tuar;
ceisteanna a chur agus a fhreagairt;
cur síos;
míniú;
smaointe agus mothúcháin a roinnt le lucht éisteachta éagsúil; agus
bheith rannpháirteach/baint a bheith acu le gníomhaíochtaí 			
teanga labhartha;

SÍNEADH STÓR FOCAL trí:
• éisteacht le daoine fásta agus le piaraí agus freagairt dóibh;
• tumadh i dteanga na leabhar, idir fhicsean agus neamhfhicsean; agus
• eispéiris dhírithe le stór focal a thabhairt isteach nó a chruthú.

DUL CHUN CINN
Agus páistí ag dul chun cinn tríd an Bhonnchéim, agus i gcomhthéacs a gcumais
sa tumtheanga, ba chóir iad a chumasú le:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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éisteacht le haird mhéadaitheach agus ar feadh tréimhsí ama níos faide;
tuiscint ar an Ghaeilge a fhorbairt i réimse gníomhaíochtaí agus eispéireas
atá ag dul i gcastacht;
éisteacht le treoracha atá ag dul i gcastacht agus iad a chur i gcrích;
Gaeilge a úsáid i réimse gníomhaíochtaí agus eispéireas atá ag dul i
gcastacht;
iad féin a chur in iúl níos soiléire agus níos muiníní, ag úsáid stór focal níos
mó agus struchtúir abairtí níos casta;
coinbhinsiúin shóisialta a thuiscint agus a úsáid le linn comhrá agus
idirghníomhú a thionscnaíonn páistí;
comhrá a thionscnamh agus a choinneáil le daoine fásta agus le piaraí sa
seomra ranga;
scéalta, imeachtaí nó eispéiris phearsanta a athinsint go seicheamhach
agus le measarthacht mionsonraí;
ceisteanna a fhreagairt le heolas a thabhairt agus le tuiscint a léiriú;
ceisteanna a chur le heolas a fháil nó le míniú a iarraidh; agus
fáthanna a thairiscint le tacú agus le barúlacha a léiríodh.

2.1

Ba chóir páistí a spreagadh le grá do leabhair agus claonadh chun léitheoireachta a
bheith acu. Agus scéalta á léamh dóibh ag daoine fásta agus ag páistí is sine, ba chóir
dóibh an léitheoir a fheiceáil mar rólchuspa. Is straitéis shuntasach í insint agus roinnt
scéalta i gcur chun cinn sealbhú na tumtheanga agus i ndaingniú teagmhála teanga.
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí éisteacht le réimse ficsin agus neamhfhicsin,
le filíocht agus rímeanna atá suimiúil, scéalta atá ar eolas acu a athinsint agus réimse
leathan leabhar a roinnt le daoine fásta agus le páistí is sine. Ba chóir go dtabharfaí
deiseannna dóibh breathnú i gcoirnéal na leabhar ar a suaimhneas agus leabhair a úsáid
le teacht ar eolas. De réir mar a thuigeann páistí go bhfuil ciall le cló agus go léiríonn
an léitheoireacht an chiall atá leis an chló sin, ba chóir iad a spreagadh le fiosracht
faoi fhocail a fhorbairt, an fhuaim atá leo, na patrúin laistigh d’fhocail agus an dóigh a
gcumtar iad. Trí leabhair a roinnt agus a úsáid, ba chóir go gcuirfeadh páistí eolas ar
litreacha, ar an chruth atá orthu agus an fhuaim atá leo.
Is teoranta an teagmháil a bhí ag daltaí sa Ghaelscolaíocht leis an tumtheanga agus
ba cheart mar sin go dtabharfaí am agus tacaíocht a theastaíonn dóibh leis an teanga
labhartha a fhorbairt agus iad ag ullmhú don léitheoireacht. Agus iad ag cuidiú le daltaí a
smaointe a chur in iúl in abairtí simplí, labhróidh na múinteoirí i nGaeilge. Déanfaidh siad
fosta athmhúnlú ar intinní an dalta agus é/í ag plé agus ag freagairt do théacs i nGaeilge.
Is den tábhacht go léiríonn múinteoirí íogaireacht agus ag iad ag freagairt do fhreagairtí
daltaí d’ábhar léitheoireachta.
Ba chóir go mbeadh eispéiris léitheoireachta neamhfhoirmiúil agus taitneamhach, i
gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, agus páistí ag foghlaim i dtimpeallacht ina bhfuil
cló timpeall orthu, mar shampla, i gceannteidil, ar lipéid agus ar threoracha. Ba chóir go
mbeadh fáil ag páistí ar réimse leathan ábhar léitheoireachta ó thús deireadh an lae, mar
shampla, cláir bhia, catalóga, ficsean, neamhfhicsean, greannáin, irisleabhair, téacs ar
scáileán, leabhair fhéinoiriúnaithe, leabhair ranga, leabhair mhóra, pictiúrleabhair, agus
leabhair a bhaineann le hachair súgartha. Ba chóir go mbeadh deiseanna rialta acu mar
rang iomlán, i ngrúpaí beaga agus go haonarach léitheoireacht mhúnlaithe a fheiceáil
agus bheith páirteach i léitheoireacht i gcomhpháirt. De réir mar a théann siad chun
tosaigh tríd an Bhonnchéim ba chóir go mbeadh deiseanna acu léamh go haonarach nó i
ngrúpaí beaga faoi threoir an mhúinteora.

An Bhonnchéim Teanga agus Litearthacht

LÉITHEOIREACHT

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt sa
Léitheoireacht trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

27

Teanga agus Litearthacht An Bhonnchéim

2.1

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)_An Bhonnchéim

Tá na riachtanais reachtúla don Léitheoireacht leagtha amach thíos i gcló trom.
Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.

LÉITHEOIREACHT
Trí sheisiúin sa léitheoireacht mhúnlaithe, i gcomhpháirt agus faoi threoir agus i
gcomhthéacs a scileanna sealbhaithe teanga labhartha ba chóir páistí a chumasú le:
• léamh le roinnt neamhspleáchais;
• réimse téacsanna a léamh lena n-áirítear téacsanna digiteacha agus téacsanna a
chum siad féin nó daoine eile;
• scéalta a chur in ord seichimh le measarthacht mionsonraí agus teanga chuí á
húsáid;
• struchtúr focal a úsáid le léitheoireacht a fhorbairt;
• idirdhealú agus cuimhne éistitheach a fhorbairt;
• idirdhealú agus cuimhne amhairc a fhorbairt;
• réimse leabhar a roinnt le daoine fásta/daltaí eile;
• bheith eolach ar an dóigh le leabhair a láimhseáil agus le haire a thabhairt dóibh;
• roinnt den teanga a bhaineann le leabhair a thuiscint agus a úsáid, mar shampla,
clúdach, leathanach, údar, teideal;
• leabhair a roghnú agus a úsáid i gcomhar cúiseanna sainiúla;
• coincheapa cló a fhorbairt; agus
• éisteacht le réimse scéalta, dánta agus téacsanna neamhfhicsin a léann daoine
fásta/daltaí eile leo.

DUL CHUN CINN
De réir mar a théann daltaí tríd an Bhonnchéim ba chóir, i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• tuiscint go bhfuil focail déanta d’fhuaimeanna agus de shiollaí agus go seasann
fuaimeanna do litreacha (feasacht fóinéime/graiféime);
• cineálacha difriúla téacs a aithint agus sainghnéithe roinnt seánraí a
shainaithint;
• treoracha simplí a léamh agus a leanúint;
• réimse leideanna léitheoireachta a úsáid le neamhspleáchas méadaitheach
agus tús a chur le féincheartú;
• bheith ábalta roinnt focal a léamh nuair a fheictear iad agus iad i
gcomhthéacsanna réadúla;
• tosú a léamh le léiriú mothúchán mar fhreagairt d’éagsúlacht cló agus do
phoncaíocht, mar shampla, ag léiriú iontais, feirge, ag stopadh ag lánstad;
• stór focal atá ag teacht chun cinn a úsáid nuair a bhíonn téacs á phlé, scéalta á
n-athinsint nó ina gcuid luathscríbhneoireachta;
• naisc a dhéanamh idir eispéireas pearsanta agus an téacs, mar shampla, ‘Bhris
mo chara mo rothar’;
• tuar a dhéanamh agus na fáthanna atá leis a thabhairt;
• an fheidhm atá le cló sa timpeallacht a thuiscint agus é a úsáid; agus
• leabhair a bhrabhsáil agus a roghnú i gcomhair cúis ar leith.
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2.1

Le linn na Bonnchéime ba chóir gur eispéireas taitneamhach í an scríbhneoireacht. Leis
an ghné seo den scríbhneoireacht a chothú, ba chóir atmaisféar seomra ranga a chruthú
ina mothaíonn páistí ar a suaimhneas, go bhfuil glacadh iomlán leo agus go n-éiríonn leo
mar scríbhneoirí.
Le cuidiú le páistí eispéireas agus feidhmeanna na scríbhneoireachta a thuiscint, ba
chóir go mbeadh deiseanna acu labhairt faoi na fáthanna a mbíonn daoine ag scríobh
agus triail a bhaint as cumarsáid scríofa dá gcuid féin (scríbhneoireacht éiritheach/
trialach). Ba chóir go mbeadh deiseanna acu ó thús direadh an lae bheith ag scríobh
da gcúiseanna féin agus iad ag úsáid réimse trealamh scríbhneoireachta amhail pinn,
pinn luaidhe, criáin agus péint. Ba chóir iad a spreagadh lena gcuid scríbhneoirechta
féin a ‘léamh’ agus ba chóir a luach a chur ar an scríbhneoireacht seo. I gcomhthéacs
na Gaelscolaíochta, tá tacaíocht de dhíth ar pháistí lena gcuid smaointe a chur in iúl i
nGaeilge. Ós rud é go scríobhann an múinteoir i réimse cásanna agus suíomh, ba chóir go
bhfeicfeadh na páistí é/í mar rólchuspa.
Ba chóir go bhforbródh an scríbhneoireacht de réir a cheile thar thréimse ama agus páistí
ag teacht ar thuiscint ar thábhacht na scríbhneoireachta mar mheán cumarsáide. Ba
choír go mbeadh an bhéim i dtús báire ar smaointe a chur in iúl agus ba chóir go mbeadh
obair scríofa bunaithe ar réimsí spéise na bpáistí agus ar spreagthaigh sa seomra ranga
agus sa saol mór. Ba chóir íogaireacht a léiriú i dtaca le forbairt mhuinín na bpáistí le
bheith ag scríobh sa tumtheanga.

An Bhonnchéim Teanga agus Litearthacht

SCRÍBHNEOIREACHT

Nuair a fheictear do mhúinteoirí go bhfuil páistí ag an chéim chuí forbartha agus go bhfuil
roghnaithe acu scríbhneoireacht daoine fásta a úsáid mar mhúnla, ba chóir cuidiú a
thabhairt do na páistí sin litreacha a mhúnlú. De réir mar a mhéadaíonn a gcumas agus a
muinín teanga ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí éagsúlacht teanga scríofa a úsáid
agus a dtascanna agus a suímh scríbhneoireachta a mhéadú.
Tá teorainn leis an teagmháil a bhíonn ag páistí Gaelscolaíochta leis an tumtheanga agus,
mar sin de, ba chóir an t-am agus an tacaíocht atá de dhíth orthu lena dteanga labhartha
a fhorbairt a thabhairt dóibh lena n-ullmhú don scríbhneoireacht. D’fhéadfadh roinnt
páistí an Béarla a roghnú ag an chéim seo le cumarsáid a dhéanamh agus ba chóir tacú
leo agus a n-ábaltacht cumadóireachta a spreagadh trí chead a thabhairt dóibh an rud
atá siad ag iarraidh a scríobh a insint don mhúinteoir. Labhraíonn an múinteoir Gaeilge
leo le cuidiú leis na páistí a gcuid smaointe a chur in iúl in abairtí simplí. Déanann siad
intinní scríofa na bpáistí a athmhúnlú go Gaeilge. Is tábhachtach go léiríonn múinteoirí
íogaireacht agus iad ag freagairt d’obair na bpáistí.
De réir mar a mhéadaíonn cumas scríbhneoireachta na bpáistí, ba chóir cuidiú a
thabhairt dóibh a gcuid smaointe a chur in iúl go soiléir trína stór focal agus a gcur
amach ar struchtúr abairtí a mhéadú. Ba chóir do mhúinteoirí múnlú sainiúil ar an
phróiseas scríbhneoireachta a chur ar fáil trí réimse foirmeacha scríbhneoireachta i
gcomhair feidhmeanna agus lucht léitheoireachta éagsúla. Tríd an scríbhneoireacht
i gcomhpháirt agus le tacaíocht múinteoirí do pháistí aonaracha, bíonn deis ag páistí
bheith ag scríobh ar dhóigh a chloíonn níos mó agus níos mó le gnáthchoinbhinsiúin. Ba
chóir go bhfeicfeadh páistí a múinteoir ag scríobh, ag roinnt an phróisis agus thoradh na
scríbhneoireachta. Ba chóir go mbeadh eispéiris ag páistí ina bhfaigheann siad aiseolas
dearfach ar a gcuid scríbhneoireachta roimh scríobh dóibh, lena linn agus ina dhiaidh. Ba
chóir don mhúinteoir tacú leo trí spreagadh agus trí chomhairle.
I rith an lá scoile, ba chóir go mbeadh fáil ag páistí ar ionad spreagúil scríbhneoireachta
ina bhfuil réimse uirlisí agus meán. Ba chóir go mbeadh deiseanna acu meáin
dhigiteacha a úsáid lena gcuid smaointe a chur in iúl. Ba chóir iad a spreagadh le
‘scríobh’ agus iad ag súgradh agus i ngach Réimse Foghlama. Ba chóir go mbeadh
deiseanna rialta acu, mar rang iomlán, i ngrúpaí beaga agus ar bhonn aonair,
scríbhneoireacht mhúnlaithe a fheiceáil agus bheith bainteach le scríbhneoireacht
i gcomhpháirt. I gcomhthéacs na tumtheanga, is mó an gá atá le scríbhneoireacht
mhúnlaithe ná már a bhíonn sa chomhthéacs aonteangach.
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Agus iad ag dul chun cinn, ba chóir go mbeadh deiseanna acu agus ba chóir iad a
spreagadh le scríobh go haonarach, nó i ngrúpaí beaga faoi threoir an mhúinteora.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt sa
Scríbhneoireacht trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla don Scríbhneoireacht leagtha amach thíos i gcló trom.
Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.

SCRÍBHNEOIREACHT
Trí sheisiúin scríbhneoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt agus faoi treoir ba chóir, i
gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, páistí a chumasú le:
• idirdhealú idir líníocht agus scríbhneoireacht;
• labhairt faoi na smaointe a léirítear ina gcuid líníochtaí;
• tuiscint gur meán cumarsáide í an scríbhneoireacht agus gur féidir i a úsáid i
gcomhair feidhmeanna difriúla, mar shampla, teachtaireachtaí a scríobh a léann
daoine eile;
• a gcuid scríbhneoireachta a roinnt le daoine eile;
• iad féin agus múinteoirí a fheiceáil mar ‘scríbhneoirí’;
• an múinteoir a bhreathnú ag múnlú straitéisí sainiúla scríbhneoireachta; agus
• TFC a úsáid lena gcuid smaointe a chur in iúl agus i láthair.

DUL CHUN CINN
De réir mar a théann páistí chun cinn tríd an Bhonnchéim ba chóir, i gcomhthéacs
a gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• scríobh le leideanna agus gan iad, ag brath ar an staid ina bhfuil siad i sealbhú
teanga, agus cinneadh a dhéanamh faoin dóigh agus faoin ábhar a scríobhann
siad, mar shampla, ceannteideal scéil ar mhionsamhail, lipéad ar phictiúr, ordú i
gcaife, abairt faoi thopaic nó liostaí siopadóireachta;
• rímeanna, dánta, agus scéalta ina bhfuil patrúin a úsáid mar mhúnlaí lena
scríbhneoireacht féin a struchtúrú;
• scríobh i réimse seánraí faoi threoir an mhúinteora, mar shampla, tuairisc
shimplí ar ainmhí i ndiaidh bheith ar cuairt ar fheirm, scéal nó dán;
• tosú a réiteach fadhbanna, maidir le scríobh, tríd an cheangal idir fuaim agus
siombail a úsáid mar an chéad straitéis;
• tosú a léiriú fianaise den seicheamh agus iad ag athinsint nó ag tabhairt
treoracha;
• stór focal méadaitheach a léiriú ina gcuid scríbhneoireachta;
• tosú a bhriseadh abairtí anuas ina gcodanna;
• tosú a úsáid ceannlitreacha ar ainmneacha agus ag tús abairte; agus
• smacht méadaitheach a léiriú ar fhoirmiú litreacha maidir le cás íochtair agus
uachtair, méid agus spásáil.
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MATAMAITIC
agus
UIMHEARTHACHT
AN TÁBHACHT ATÁ LE MATAMAITIC AGUS
UIMHEARTHACHT
Tiocfaidh páistí ar choincheapa luatha matamaitice trí ghníomhaíochtaí ina
mbíonn sórtáil, meaitseáil, déanamh comparáide, rangú, agus déanamh
patrún agus seicheamh i réimse comhthéacsanna. Sna gníomhaíochtaí
seo ba chóir do pháistí bheith ag súgradh, ag fiosrú, ag déanamh agus ag
breathnú, ag caint agus ag éisteacht, ag cur agus ag freagairt ceisteanna.
Is den bhuntábhacht forbairt theanga na matamaitice agus, mar sin de, tá
ardtosaíocht ag baint le gníomhaíochtaí praiticiúla agus le tascanna a phlé
sna luathbhlianta. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo sa Ghaelscolaíocht
nuair a thosaíonn páistí a fhorbairt a gcuid scileanna éisteachta agus
cumarsáide i nGaeilge. Tá gá le teagmháil le teanga na matamaitice i
nGaeilge ag an chéim seo le tuiscint ar choincheapa matamaitice a éascú.
Ní mór stíl teagaisc a bheith ag múinteoirí a dhíríonn ar an pháiste teanga na
matamaitice a shealbhú i nGaeilge chomh maith leis an ábhar matamaitice
féin. Sa Ghaelscolaíocht ba chóir gur mhó an fheasacht ag múinteoirí ar na
dúshláin teanga a bhíonn ag páistí a bhaineann le coincheapa matamaitice.
Ní mór do mhúinteoirí fios a bheith acu gur lú i bhfad na deiseanna
daingnithe teanga lasmuigh den seomra ranga ná mar a bhíonn sa
chomhthéacs oideachais trí mheán an Bhéarla.
Tá cuid de theanga na matamaitice i nGaeilge casta go leor i gcomparáid
lena comhionann i mBéarla a bhfuil eolas ag páistí uirthi, mar shampla,
séimhithe/uruithe roimh uimhreacha, comhionannú aidiachtach,
réamhfhocail chomhshuite agus ainmfhocail sa tuiseal ginideach ag teacht
ina ndiaidh agus an teanga a bhaineann le treonna.
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Ní mór do mhúinteoirí cuspóirí foghlama teanga chomh maith le cuspóirí foghlama
matamaitice agus uimhearthachta a phleanáil, a eiseamláiriú agus a dhaingniú.
Ní mór do mhúinteoirí cuspóirí foghlama teanga chomh maith le cuspóirí foghlama
matamaitice agus uimhearthachta a phleanáil, a eiseamláiriú agus a dhaingniú.
Ba chóir, ar bhonn leanúnach, deiseanna a thabhairt do pháistí míniúcháin agus freagairtí
sínte a thabhairt le linn gníomhaíochtaí matamaitice agus uimhearthachta. Léireoidh
siad seo an dul chun cinn atá déanta acu agus a sealbhú coincheapa agus scileanna
matamaitice chomh maith leis an mhuinín atá acu astu féin agus iad ag úsáid teanga
na matamaitice i nGaeilge. Ba chóir go mbeadh an bhéim, áfach, nuair a bhítear ag
meas a gcuid freagairtí, ar thuiscint na bpáistí ar choincheapa matamaitice seachas ar
chruinneas Gaeilge.
Trí bheith páirteach i réimse leathan gníomhaíochtaí, ba chóir go dtuigfeadh páistí teanga
na matamaitice agus an teanga a úsáid le labhairt faoina gcuid oibre. Ba chóir go dtosódh
páistí a fhorbairt a gcuid scileanna sa mhatamaitic ó mheabhair le linn gníomhaíochtaí
cuntais, trí imirt cluichí agus trí ghnáthaimh laethúla seomra ranga. Ba chóir dóibh
tosú a mheas agus a dhéanamh tuar simplí i ngach achar sa mhatamaitic. Ba chóir do
mhúinteoirí dul chun cinn na bpáistí a bhreathnú agus an t-eolas a bhailíonn siad a úsáid
le heispéiris foghlama a phleanáil don am atá le teacht.
Ba chóir fios a bheith ag múinteoirí go bhféadfaí nach ionann teanga na matamaitice
sa bhaile agus sa seomra ranga tumoideachais agus ba chóir dóibh deiseanna breise
a sholáthar do pháistí a stór focal matamaitice a fhorbairt. Ba chóir gníomhaíochtaí
matamaitice a chur i láthair trí chomhthéacsanna atá réadúil ag páistí agus a chuireann
deiseanna ar fáil dóibh a gcuid smaointe a fhiosrú. Ba chóir go mbeadh deiseanna ag
páistí a dtuiscint a fhorbairt trí ghníomhaíochtaí treoraithe matamaitice, lena n–áirítear
tascanna ceannoscailte, chomh maith le gníomhaíochtaí i Réimsí Foghlama eile, a
ngnáthaimh laethúla agus a gcuid eispéireas sa seomra ranga, sa bhaile agus sa domhan
thart orthu. Ba chóir go bhforbródh siad cuid mhór dá dtuiscint luath ar an mhatamaitic
le linn súgartha, mar a mbíonn gníomhaíochtaí acu a thugann deiseanna dóibh
meastachán a dhéanamh ar mhéid, meáchan, toilleadh, fad agus líon agus a chuireann
ar a gcumas smaointe a fhiosrú a bhaineann le huimhreas, cruth, patrún, méid, ord agus
cuibhnis. Ba chóir deiseanna a bheith acu uimhreacha a aithint agus a úsáid a fheiceann
siad ina ngnáthshaol agus i gcluichí cuntais, in amhráin agus i rímeanna agus scéalta.
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí réimse leathan ábhar a fhiosrú lena n–áirítear,
ábhar nádúrtha, ábhar de dhéantús an duine, dramhábhar agus ábhar ag a bhfuil aon/
dó/trí d’airíonna. Trí na hábhair seo a láimhseáil, ba chóir go gcuirfí lena muinín le hiad
a úsáid agus go dtuigfeadh siad a dtréithe ar leith. Ba chóir do pháistí réimse pacáistí
ríomhaireachta a fhiosrú le cur lena dtuiscint mhatamaitice.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt i
Matamaitic agus Uimhearthacht trí:
•
•
•
•
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béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
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leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
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2.2

Ba chóir do mhúinteoirí, páistí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, le
heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:

UIMHIR
TUISCINT AR UIMHIR
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
• réimse nithe a chuntas, mar shampla, líon cupán, úll, crián;
• tuiscint a fhorbairt ar chomhfhreagairt aon-le-haon agus teacht ar an tuiscint gurb í
an uimhir dheireanach sa chuntas a thugann méid an tacair;
• bealaí difriúla a fhiosrú le tacair a dhéanamh d’uimhir idir 5/10 a thugtar;
• uimhreacha a mheaitseáil le tacair;
• uimhreacha agus tacair idir 5/10 a chur in ord;
• tuiscint a fhorbairt ar neamhathraitheacht uimhreacha idir 5/10;
• go seasann nialas do ‘náid’ i ngníomhaíochtaí cuntais a thuiscint;
• orduimhreacha a fhiosrú, mar shampla, chéad, dara, tríú, deireanach, idir, trí
ghníomhaíochtaí praiticiúla a chomhlánú;
• an uimhir a thagann roimh nó idir uimhir a thugtar nó ina diaidh a fhiosrú;
• áirimh shimplí ó mheabhair a dhéanamh, mar shampla, 1 níos mó ná/níos lú ná
laistigh de 10; 2 níos mó ná/níos lú ná laistigh de 10; agus
• an tuiscint ar uimhreas níos mó na 10 a shíneadh, nuair is cuí.

An Bhonnchéim Matamaitic agus Uimhearthacht

Tá na riachtanais reachtúla do Mhatamaitic agus Uimhearthacht leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.

CUNTAS AGUS AITHINT UIMHREACHA
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
•
•
•
•
•
•
•

cuntas i gcomhthéacs rímeanna, deilíní agus scéalta uimhreacha;
cuntas ar aghaidh in aonta laistigh de 5/10 ó thúsphointí difriúla;
cuntas siar in aonta laistigh de 5/10 ó thúsphointí difriúla;
uimhreacha suas go dtí 5/10 a aithint;
cainníochtaí laistigh de 5 a ainmniú gan iad a chuntas;
meastachán ciallmhar a dhéanamh ar chainníochtaí laistigh de 10;
uimhreacha a bhaineann lena ngnáthshaol a fhiosrú, mar shampla, an líon páistí a
bhfuil cead acu súgradh sa ghaineamh, uimhreacha teileafóin, uimhir thí;
• cuntas in aonta agus aithint uimhreacha a shíneadh, nuair is cuí, níos faide ná 10;
agus
• gníomhaíochtaí a shíneadh a fhad le cuntas in 2anna, 5anna agus 10anna.
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AIRGEAD A THUISCINT
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
• airgead a úsáid i gcomhthéacsanna eagsúla;
• labhairt faoi nithe ar mian leo airgead a chaitheamh orthu;
• an gá atá le híoc as earraí a thuiscint;
• boinn atá in úsáid ar bhonn laethúil a bheith ar eolas;
labhairt faoi dhóigheanna difriúla a dtig linn íoc as earraí, mar shampla, airgead
tirim, seic, cárta creidmheasa/dochair; agus
• a gcuid scileanna uimhris a úsáid i ngníomhaíochtaí siopadóireachta.

TOMHAIS
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
• dhá rud ina bhfuil fad/meáchan/toilleadh/achar difriúil a chur i gcomparáid; teanga
na comparáide a thuiscint agus a úsáid, mar shampla, is faide/is giorra, is troime/
éadroime coinníonn níos mó/níos lú, cumhdaíonn níos mó/níos lú, cumhdaíonn níos mó/
níos lú dromchla;
• trí rud ina bhfuil fad, meáchan, toilleadh, achar difriúil a chur in ord; labhairt faoin
chur in ord ag úsáid teanga chuí, mar shampla, is troime/is éadroime, cumhdaíonn an
dromchla is mó/is lú;
• rud a fháil ina bhfuil fad, meáchan, toilleadh, achar cosúil leis; labhairt faoi thorthaí
a gcuid oibre i dtéarmaí ‘ní mó na gurb ionann’ an fad, an meáchan, an toilleadh, an
t-achar;
• tosú a fhiosrú choincheap na neamhathraitheachta maidir le fad, meáchan,
toilleadh i gcásanna praiticiúla, a gcuid breathnuithe a phlé;
• aonaid neamhchaighdeánacha a roghnú agus a úsáid faoi threoir le fad/toilleadh/
meáchan a thomhas; labhairt faoina gcuid oibre;
• a dhó nó a thrí d’imeachtaí atá ar eolas a chur in ord seichimh, mar shampla,
imeachtaí a bhaineann le gnáthaimh scoileanna;
• labhairt faoi amanna suntasacha ar an chlog, mar shampla, am lóin, am baile;
• dhá eatramh ama a chur i gcomparáid, labhairt faoina gcuid breathnuithe i dtéarmaí
am níos faide/giorra a ghlacadh;
• patrúin ama a fhiosrú, mar shampla, maidin, iarnóin, tráthnóna, laethanta na
seachtaine; agus
• aonaid neamhchaighdeánacha a roghnú agus a úsáid faoi threoir le ham a thomhas;
labhairt faoina gcuid oibre.

2.2

Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
• cruthanna sa timpeallacht a fhiosrú agus labhairt fúthu, mar shampla, cruthanna
duilleog, coiméadán, fuinneog;
• mionsamhlacha a thógáil agus a dhéanamh le cruthanna 3T; pictiúir agus patrúin a
chruthú le cruthanna 2T;
• airíonna cruthanna a fhiosrú agus labhairt fúthu, mar shampla, cruthanna a rollann/
nach rollann, ar a bhfuil faobhar díreach/cuartha;
• cnuasaigh cruthanna a shórtáil ar an iomad bealaí; cur síos ar na socruithe sórtála;
• cruthanna coitianta 3T agus 2T a ainmniú agus cur síos orthu;
• spás coirp a fhiosrú trí chineálacha difriúla gluaiseachta, mar shampla,
soipriú agus síneadh, ag titim chun tosaigh/ar gcúl;
• gluaiseacht a fhiosrú trí spás le linn súgartha istigh agus faoin spéir;
• réimse focal a bhaineann le hionad a thuiscint agus a úsáid, mar shampla, os
comhair, ar chúl, trasna, taobh le, idir;
• gluaiseacht a fhiosrú trí úsáid fearas in-ríomhchláraithe, mar shampla, Pixie; agus
• treoracha a leanúint/thabhairt ó/do pháirtí a bhaineann le gluaiseachtaí simplí, mar
shampla, dhá chéim chun tosaigh, céim ar gcúl.

SÓRTÁIL
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
• airíonna réimse ábhar agus aon/dó/trí de chnuasaigh airíonna a fhiosrú go réidh;
freagra a thabhairt ar cheisteanna faoi na socruithe sórtála;
• cnuasaigh d’ábhair randamacha a shórtáil, mar shampla, sceanra, cnuasach de
thorthaí fómhair, boscaí sórtála agus labhairt faoi na socruithe sórtála;
• sórtáil faoi réir critéar amháin ag úsáid ábhair aon airí; labhairt faoin socrú sórtála;
• sórtáil faoi réir critéar amháin ag úsáid cnuasaigh dhá airí; athshórtáil don dara
critéar; a gcuid oibre a mhíniú;
• sórtáil faoi réir critéar amháin ag úsáid cnuasaigh trí/ceithre airí; teacht ar na
féidearthachtaí éagsúla; a gcuid oibre a mhíniú; agus
• tacair a roinnt ina bhfothacair mar ullmhúcháin i gcomhar comhpháirteanna
uimhreacha a fhiosrú.

An Bhonnchéim Matamaitic agus Uimhearthacht

CRUTH AGUS SPÁS
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PATRÚIN AGUS GAOLTA
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:
• patrún sa timpeallacht a fhiosrú agus labhairt faoi, mar shampla, tíleanna,
fuinneoga, páipéar balla, clónna ealaíne, éadaí, balla brící;
• patrún simplí a chóipeáil, mar shampla, ciúb glas, ciúb gorm, ciúb glas… sliogán,
cloch, sliogán ...;
• leanúint de phatrún simplí;
• patrúin a chruthú, mar shampla, agus muince á déanamh do theidí, le linn
clódóireachta;
• patrún in uimhreacha a fhiosrú, mar shampla, roinnt rudaí a leagan amach ina
ndónna;
• teacht ar na comhpháirteanna d’uimhreacha idir 5/10 trí bhealaí difriúla praiticiúla
roinnte tacar ina bhfothacair a fhiosrú; labhairt faoi na torthaí;
• coincheap an tsuimithe a thuiscint trí thacair rudaí a chomhcheangal le ‘cá mhéad’
a fháil amach;
• rudaí a mheaitseáil i bhfíorchomhthéacsanna, mar shampla, cupán le fochupán, scian
le forc;
• tacair a chur i gcomparáid trí rudaí a mheaitseáil/a chuntas leis na téarmaí ‘níos mó
ná’, ‘níos lú ná’, ‘mar an gcéanna le’ a thuiscint; agus
• an gaol idir suimiú agus dealú a fhiosrú i gcásanna praiticiúla.

DUL CHUN CINN
De réir mar a théann páistí chun cinn tríd an Bhonnchéim ba chóir, i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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teanga agus siombailí cuí matamaitice a úsáid;
ábhair a shórtáil agus a athshórtáil, ag clárú na dtorthaí ar réimse bealaí;
labhairt faoi shonraí a léirítear i mblocghraif shimplí, i dtáblaí agus i léaráidí;
caomhnú uimhreacha a thuiscint;
cuntas chun tosaigh agus ar gcúl ó thúsphointí difriúla;
uimhreacha suas go dtí 20 ar a laghad a aithint;
áirimh ó mheabhair a dhéanamh amhail 1 níos mó/lú ná suas go dtí 20, dúbailtí
suas go dtí 10 agus suimiú agus dealú ó mheabhair laistigh de 10;
a thuiscint gurb é atá i gceist le huimhreacha sna ‘déaga’ 10 móide uimhir eile;
tosú a thomhas ag úsáid aonaid neamhchaighdeánacha;
labhairt faoi airíonna cruthanna 3T agus 2T ag úsáid teanga chuí matamaitice;
agus
bheith páirteach i réiteach fadhbanna praiticiúla.

2.3_
NA hEALAÍONA
AN TÁBHACHT ATÁ LEIS NA hEALAÍONA
Tá gaol gairid idir forbairt chruthaitheach, léiritheach agus chorpartha
páistí agus gach gné dá gcuid foghlama. Ba chóir deis a thabhairt do pháistí
a smaointe agus mothúcháin a fhiosrú agus a chomhroinnt trí réimse
gníomhaíochtaí ealaíne agus deartha, ceoil, gluaiseachta, damhsa agus
drámata agus rólghlactha. Trí bheith páirteach i réimse gníomhaíochtaí deaphleanáilte, forbróidh scileanna mín- agus oll-luaileacha páistí, beidh muinín
acu as a dtig leo a dhéanamh agus cuidíonn sé sin lena bhféinmheas a ardú.
Trí chruthaitheacht páistí a fhorbairt i ngach gné de na hEalaíona, ba chóir an
bhéim a chur ar an phróiseas, ar shult na bpáistí agus ar an fhoghlaim atá ar
siúl, seachas ar an táirge críochnaithe. Ba chóir do mhúinteoirí forbairt páistí
a bhreathnú agus an t-eolas a bhailítear a úsáid le heispéiris san am atá le
teacht a phleanáil.
Cuireann na hEalaíona deis ar dóigh ar fáil teagmháil a dhéanamh le stór
focal nua Gaeilge agus le teanga atá sealbhaithe le tamall agus a sealbhaíodh
ar na mallaibh a dhaingniú. Ba chóir fios a bheith ag múinteoirí gur lú i bhfad
na deiseanna daingnithe teanga taobh amuigh den seomra ranga ná mar
a bheadh sa chomhthéacs oideachais trí mheán an Bhéarla. Ní mór don
stíl teagaisc díriú ar an pháiste an Ghaeilge shainiúil a bhaineann leis na
hEalaíona a shealbhú. Ba chóir deiseanna leanúnacha a chur ar fáil do na
páistí le míniúcháin agus freagairtí sínte a thabhairt le linn gníomhaíochtaí
sna hEalaíona. Is féidir iad seo a úsáid lena bhforbairt agus a sealbhú
coincheap agus scileanna a bhaineann leis na hEalaíona a léiriú chomh
maith leis an mhuinín atá acu astu féin Gaeilge a úsáid a bhaineann leis na
hEalaíona.
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EALAÍN AGUS
DEARADH
Meán nádúrtha cumarsáide agus foghlama atá san Ealaín agus Dearadh ag páistí.
Cuidíonn sé leo a smaointe a lánmheabhrú, a bhfeasacht amhairc, fairsinge agus tadhaill,
agus a scileanna fiosrúcháin agus ionramhála a fhorbairt. Trí shaoirse an tsúgartha,
fiosraíonn agus leathnaíonn páistí a samhlaíocht agus a dtaithí ar an domhan trí na
heilimintí, dath, líne, ton, cruth, foirm, uigeacht agus patrún. Trí láimhseáil rudaí agus
ábhar, tosaíonn páistí ar airíonna na rudaí seo a thuiscint.
Tagann páistí óga chun na scoile i ndiaidh dóibh réimse eispéireas gníomhaíochtaí
líníochta/péinteála a fháil sa bhaile agus/nó i suíomh réamhscolaíochta. Beidh samhlacha
fosta déanta ag a lán acu agus ábhair intuargainte láimhsithe acu. Ba chóir tógáil ar na
heispéiris seo, agus deiseanna a bheith ag na páistí bheith páirteach i réimse leathan
gníomhaíochtaí ealaíne agus deartha. Le linn na ngníomhaíochtaí seo, is dócha go
bhfaighidh na páistí sásamh, mura mbeadh ann ach láimhseáil an ábhair gan trácht ar
an toradh. Mar sin de, ba chóir an bhéim a leagan ar thaitneamh an taisc agus ar an
fhéinmheas agus ar an fhoghlaim a tharlaíonn le linn an eispéiris, seachas ar an táirge
críochnaithe.
Gné an-tábhachtach den phróiseas san Ealaín agus Dearadh ligean do pháistí bheith
ag breathnú, roghanna agus cinneadh a dhéanamh, fiosrú, réiteach fadhbanna agus
labhairt faoina gcuid oibre féin agus faoi obair daoine eile, lena n-áirítear obair a rinne
fíorealaíontóiri, dearthóirí agus ceardaithe. Ba chóir iad a spreagadh le cúis measa a
aithint ina gcuid oibre féin, agus in obair daoine eile, agus tosú a thuiscint go bhfuil obair
gach duine uathúil.
Caithfear am a chur ar fáil le go dtig le páistí a gcuid smaointe féin a fhiosrú, a fhorbairt
agus a mhíniú. Le himeacht ama, cuirfidh intreoir fhorásach ar láimhseáil gléasanna
san Ealaín agus Dearadh, ábhar agus próiseas, ar chumas páistí a gcuid smaointe a
fhógairt go hoscailte, agus cuirfidh siad le leathnú a bhfoclóir amhairc agus lena gcumas
cumarsáide.
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí bheith samhlaíoch agus cruthaitheach ina
súgradh, ina gcuid oibre ar bhonn aonair, i ngrúpaí agus ina gcuid de rang iomlán. Le linn
an tsúgartha, ba chóir go mbeadh deis ag páistí bheith ag fiosrú agus ag cruthú i spás
a dtig leo filleadh air ó am go chéile lena gcuid oibre a chur i gcrích nó a athrú. Ba chóir
go mbeadh gníomhaíochtaí pleanáilte ábhartha a bhaineann le réimsí spéise agus le
heispéiris na bpaistí agus, nuair is féidir, go gceanglódh siad le Réimsí Foghlama eile. Ar
chomhthéacsanna fiosraithe páistí, ba chóir go mbeadh cuimhne agus samhlaíocht, nithe
beo, timpeallachtaí, déantúsáin agus gnáthrudaí.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt in
Ealaín agus Dearadh trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla d’Éalaín agus Dearadh leagtha amach thíos i gcló trom agus
tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
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heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:

EALAÍN AGUS DEARADH:
Ba chóir páistí i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga a chumasú le:

FREAGAIRT DO RUDAÍ A FHEICTEAR, A LÁIMHSÍTEAR, A
SHAMHLAÍTEAR AGUS A gCUIMHNÍTEAR ORTHU AGUS IAD A
BHREATHNÚ
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• amharc ar réimse rudaí idir rudaí nádúrtha agus rudaí de dhéantús an duine, ag
fiosrú agus ag cur eolais ar an rud a fheictear trí ghrinnbhreathnú agus trí thadhall.
Ráitis a dhéanamh ar na rudaí a fheictear agus a láimhsítear, mar shampla, trí
chnuasach sliogán a shórtáil ina gcineálacha difriúla;
• eispéiris ón domhan amhairc agus ó dhomhain shamhlacha a thabhairt chun
cuimhne agus iad ag caint ar chuimhní cinn, ar fhicsean, ar fhantaisíocht agus ar
bhrionglóidí, mar shampla, labhairt faoi rudaí a fheictear agus iad ar cuairt ar áiteanna
agus iad ar saoire;
• rudaí, timpeallachtaí, áiteanna agus aonáin a léirshamhlú, mar shampla, labhairt
faoin chuma a d’fhéadfadh bheith ar charachtar i leabhar; agus
• smaointe a úsáid mar bhunús ar obair amhairc, mar shampla, labhairt faoin chiall atá
taobh thiar de phictiúr a tharraing siad féin.

DATHANNA, LÍNTE, CRUTHANNA, UIGEACHTAÍ AGUS PATRÚIN A
FHIOSRÚ AGUS LABHAIRT FÚTHU

An Bhonnchéim Na hEalaíona_Ealaín agus Dearadh

Ba chóir do mhúinteoirí, páistí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, le

Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• obair le heilimintí amhairc le torthaí amhairc a fhiosrú agus a chruthú, labhairt
faoi agus breith a thabhairt ar an obair a tháirgeann siad, mar shampla, péint a
mheascadh agus a úsáid le scuab phéinte;
• an réimse cúinsí ina bhféadfaí teacht ar eilimintí amhairc a fhiosrú, amhail: líníocht,
péinteáil, déanamh priontaí, múnlú, roghnú, socrú, rangú, mar shampla, amharc ar
phictiúir agus dathanna agus cruthanna a aimsiú taobh istigh díobh; agus
• triail a bhaint as meáin agus as próisis agus a fháil amach cá huair agus cá háit a
léiríonn cur chuige difriúil airíonna líne, crutha, uigeachta, patrúin srl.,
mar shampla, díriú ar dhathanna, ar chruthanna, srl., taobh istigh dá gcud oibre féin.

BREATHNÚ AR SHAOTHAR EALAÍONTÓIRÍ, DEARTHÓIRÍ, MAISITHEOIRÍ
NÓ CEARDAITHE AGUS FREAGAIRT DÓIBH
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• breathnú ar shamplaí d’ealaín, dearadh agus ceardaíocht mar mhacasamhlú agus
mar bhunsaothar agus iad ar cuairt ar iarsmalann nó ag obair le cleachtóirí atá
ar cuairt ar an rang, mar shampla, ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí mar chuid de
chuairt seomra ranga ó ealaíontóir;
• labhairt faoina bhfeiceann siad, ag tabhairt freagairtí pearsanta agus ag tairscint
léirthuiscintí agus freagraí aonaracha, mar shampla, ag rá cé acu is fearr leo i réimse
samplaí a úsáidtear mar ábhar spreagúil; agus
• rud a fheiceann siad a úsáid mar spreagthach nó mar thúsphointe dá smaointe féin
agus do léirthuiscintí pearsanta, mar shampla, pictiúr pearsanta a bhúnú ar turas go
saoráid turasóireachta amhail uisceadán.
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RÉIMSE LEATHAN ÁBHAR AGUS PRÓISEAS A FHIOSRÚ AGUS A ÚSÁID
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• meáin thraidisiúnta agus dhigiteacha a roghnú agus obair leo. Líníochtaí, pictiúir
agus rudaí tríthoiseacha a dhéanamh, mar shampla, thar thréimse bliana, obair le
réimse meán agus trealaimh;
• obair a dhéanamh ag réimse méideanna agus scálaí, mar shampla, líníochtaí ar scála
beag a tháirgeadh i leabhar saothair agus pictiúir mhóra nó colláisí a dhéanamh mar
chuid de thogra grúpa;
• triail a bhaint as obair a dhéanamh le hairíonna marcála meán amhail gualach,
graifít, dúch, pinn fheiltbhioracha, péint tempera nó póstaeir, mar shampla, fáil a
bheith acu ar réimse maith meán líníochta, péinteála agus eile, lena n-áirítear meáin
dhigiteacha;
• meáin a athúsáid roinnt uaireanta le heolas a chur orthu de réir a chéile agus le go
mbeidh muinín acu uirlisí agus trealamh a láimhseáil, mar shampla, am a bheith acu
dul siar agus a dtáirgí a athshaothrú, gníomhaíochtaí nach raibh siad sásta lena dtorthaí
nó ar éirigh leo agus a bhfuiltear sásta leo a athdhéanamh; agus
• múnlú nó tógáil a úsáid le saothar tríthoiseach a dhéanamh, mar shampla, obair le
cré le cruthanna a mhúnlú agus uigeachtaí a dhéanamh trí chló.

SMAOINTE A CHRUTHÚ AGUS A FHORBAIRT TRÍ DHATHANNA, LÍNTE,
CRUTHANNA, UIGEACHTAÍ AGUS PATRÚIN A ÚSÁID
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• obair ar thionscadail aonair agus grúpa le freagairtí a fhorbairt thar am; smaointe a
phlé agus a oiriúnú le linn a gcuid oibre, mar shampla, struchtúr páipéir agus cárta a
dhéanamh a chuirtear leis agus a fhorbraítear thar an iomad seisiún;
• airíonna réimse meán déthoiseach agus tríthoiseach a fhiosrú, mar shampla, am
a ghlacadh leis an dóigh a n-oibríonn réimse meán a fhiosrú gan bheith gafa ag táirge
críochnaithe; agus
• Labhairt faoi na comhbhaill éagsúla atá mar chuid de fhreagairtí pearsanta agus
grúpa, amhail dathanna, cruthanna agus patrúin, mar shampla, labhairt faoi na
tuiscintí pearsanta a d’éirigh aníos le linn na hoibre, ag míniú thábhacht na gcomhbhall,
na fáthanna a bhfuil/nach bhfuil siad ann, an áit a bhfuil siad.

LABHAIRT FAOINA gCUID OIBRE FÉIN AGUS FAOI OBAIR DALTAÍ EILE
AGUS MAR A RINNEADH Í
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• machnamh siar ar na heispéiris a bhaineann leis an obair a dhéanamh, ráitis a
dhéanamh a bhaineann lena gcuid oibre féin, mar shampla, cur síos ar an phróiseas a
bhaineann leis an obair; agus
• labhairt faoi obair a dhéanann daltaí eile, ag cur a dtáirgí féin i gcomparáid leis an
mhéid atá déanta ag daoine eile, mar shampla, breathnú ar an obair atá daoine eile sa
ghrúpa a dhéanamh agus an méid a fheiceann siad a chur in oiriúint dá gcuid oibre féin.
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De réir mar a théann páistí chun cinn tríd an Bhonnchéim ba chóir, i
gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• céadfaí a úsáid le fíornithe a fhiosrú, ag forbairt a n-inniúlachta chun díriú ar
mhionsonraí;
• eispéiris dhíreacha, cuimhne agus samhlaíocht a úsáid le breathnú ar an
domhan agus freagairt dó;
• tosú a úsáid teanga amhairc le cur síos ar an rud atá á scrúdú agus á
bhreathnú, mar shampla, dathanna agus uigeachtaí duilleoige;
• tosú ar léirthuiscint a bheith acu ar cháilíochtaí radhairc sa timpeallacht
nádúrtha agus sa timpeallacht shaorga;
• luach a chur ar a gcuid oibre féin agus ar obair daltaí eile, mar shampla, labhairt
faoi rud a thaitníonn leo faoi obair a chéile;
• labhairt faoi na próisis a bhaineann lena gcuid oibre féin a chruthú;
• saothar ealaíne, ceardaíochta agus deartha a bhreathnú, a fhiosrú agus
labhairt fúthu go muiníneach;
• cáilíochtaí ábhar éagsúil a fhiosrú agus a aimsiú le roghanna a dhéanamh agus
lena bpictiúir agus struchtúr uathúil féin a chruthú; agus
• tosú a fhorbairt réimse scileanna, ag úsáid ábhar, uirlisí agus próiseas
(líníocht, péinteáil, clódóireacht, teicstílí, ábhair intuargainte agus tógáil
thríthoiseach).

An Bhonnchéim Na hEalaíona_Ealaín agus Dearadh

DUL CHUN CINN
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CEOL
Tugann gníomhú sa cheol deis do pháistí mothúcháin a fhiosrú agus iad féin a chur in
iúl ar dhóigheanna a thacaíonn le cumarsáid bhéil agus a théann thairsti. Tugann an
ceol comhthéacs inar féidir cruthaitheacht, féinmhuinín agus féinmheas a fhorbairt trí
na heochair-eispéiris a bhaineann le déanamh an cheoil agus freagairt dó. Cuidíonn an
ceol le páistí éisteacht le ceol, dealú idir fhuaimeanna, freagairt do bhuille agus rithim, a
fhoghlaim. Is gnéithe iad seo atá thar a bheith tábhachtach i bhforbairt iomlán páistí.
Bíonn taithí áirithe ceoil ag gach páiste sa bhaile, sa phobal agus, ag a mbunús, i suíomh
réamhscolaíochta. Ba chóir tógáil ar na heispéiris sin, agus na páistí ag fáil deiseanna
i rith an ama éisteacht le ceol agus ceol a dhéanamh. Ba chóir go mbeadh siad gafa
le héisteacht, canadh, gluaiseacht rithimeach léiritheach an cheoil, ag déanamh a
gcuid ceoil féin trí úsáid fuaimeanna béil agus coirp, agus le cnagadh, croitheadh agus
scríobadh gnáthrudaí coitianta agus cnaguirlisí simplí. Ba chóir meas a léiriú ar a
n-iarrachtaí bheith páirteach sa cheol.
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí bheith páirteach i ngníomhaíochtaí ceoil mar
rang, i ngrúpaí, go haonarach agus le linn súgartha. Agus iad ag súgradh, ba chóir go
mbeadh páistí in ann fuaimeanna a roghnú, a fhiosrú agus a chruthú i gcoirnéal ceoil. Ba
chóir go mbainfeadh gníomhaíochtaí pleanáilte le réimsí spéise agus le taithí na bpáistí
agus baint a bheith acu le Réimsí Foghlama eile. Bíonn ról suntasach ag úsáid phleanáilte
amhrán le foghlaim a nascadh idir Réimsí Foghlama eile agus i sealbhú agus i ndaingniú
na Gaeilge i nGaelscoileanna.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt sa
Cheol trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí;
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla don Cheol leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí i
ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú le:

BHEITH AG OBAIR GO CRUTHAITHEACH LE FUAIM
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
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• fuaimeanna béil/coirp a fhiosrú, mar shampla, guth ard/guth íseal a úsáid, ag
cogarnach, cnagadh ar ghlúine, greadadh cos;
• modhanna déanta fuaimeanna a fhiosrú, mar shampla, cnagadh, scríobadh,
croitheadh, réimse leathan gnáthrudaí agus cnaguirlisí simplí seomra ranga, idir thiúnta
agus neamhthiúnta a úsáid;
• labhairt faoi na fuaimeanna a dhéanann siad agus a chluineann siad, ag úsáid
teanga chuí, mar shampla, ard/íseal, fada/gairid;
• an coirnéal ceoil a úsáid le fuaimeanna a fhiosrú agus a chruthú, mar shampla,
cluichí meaitseála agus seichimh a imirt, fuaimeanna a shórtáil ina dtacair d’adhmad,
craiceann, miotal;
• fuaimeanna a roghnú le maisíochtaí a chruthú nó cur le hatmaisféar codanna de
scéal;
• labhairt faoi fhuaimeanna a chluineann siad sa timpeallacht agus aithris a
dhéanamh ar chuid de na fuaimeanna seo, mar shampla, ceol na n-éan, nó
fuaimeanna rabhaidh, amhail bonnán cairr nó aláram toite; agus
• fuaimeanna a léirítear i bpictiúir a dhéanamh, mar shampla, lámh = bualadh bos
agus cos = greadadh.

2.3

Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• éisteacht le réimse rímeanna, amhráin shimplí agus cluichí ceoil, iad a aithris le
daltaí eile agus cuimhneamh orthu;
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ceoil mar rang, mar ghrúpa nó go haonarach;
agus
• bheith ag ceol i réimse suíomh, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil ó thus
deireadh an lae.

BHEITH AG ÉISTEACHT LENA gCEOL FÉIN AGUS LE CEOL DAOINE EILE
AGUS FREAGAIRT DÓ
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí:
• éisteacht le ceol éagsúil, ag freagairt don bhuille, ag úsáid gníomhartha cuí,
mar shampla, claonadh cinn, cnagadh coise, ag bualadh bos, máirseáil; agus
• éisteacht le píosaí gairide ceoil agus freagairt dóibh go cruthaitheach, mar shampla,
ag roghnú luascadh ó thaobh go taobh, siúl ar bharraicíní, céimeanna fada, síneadh,
soipriú.

An Bhonnchéim Na hEalaíona_Ceol

BHEITH AG CEOL AGUS AG SEINM LE hUIRLISÍ SIMPLÍ

DUL CHUN CINN
De réir mar a théann páistí chun cinn tríd an Bhonnchéim ba chóir, i gcomhthéacs
a gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• bheith eolach ar bhuille réidh agus é a léiriú;
• dealú idir fuaimeanna glóracha/ciúine, fuaimeanna arda/ísle fuaimeanna fada/
gairide, ceol gasta/fadálach;
• éisteacht le rithimí simplí agus iad a athléiriú;
• ceol a dhéanamh, mar shampla, trí fhuaimeanna béil agus coirp a úsáid agus trí
chnaguirlisí simplí a chnagadh, a chroitheadh agus a scríobadh;
• comharthaí tosaigh/stad a choimhéad agus freagairt dóibh; agus
• a luach a chur ar an pháirt a ghlacann siad féin agus daoine eile sa ghné foirne
den cheol agus de léiriú agus de sheinm an cheoil.
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DRÁMAÍOCHT
Is é an súgradh is bunbhrí don drámaíocht agus áit a mbíonn páistí ag súgradh bíonn
drámaíocht. Agus páistí ag fás aníos éiríonn an drámaíocht níos struchtúrtha, níos
eagraithe agus is mó an scil a bhíonn acu i ngníomhaíochtaí a bhaineann le seiftiú,
aisteoireacht, mím, agus gluaiseacht go dtí go ndéantar “an dráma” den súgradh mar
a bheadh sé á léiriú in amharclann. Ón pháiste ag súgradh go dtí an t-aisteoir sa dráma
stáitse, tá de bhun-inniúlacht ag gach duine a chur i gcéill gur duine eile nó rud eile
iad. Is modh éifeachtach foghlama í an drámaíocht agus tá cuid mhór le tairiscint aici
leis an churaclam a shaibhriú do na páistí. Tá tábhacht shuntasach ag baint léi fosta i
gcomhthéacs an tumoideachais. Tríd an drámaíocht, tig le páistí a gcuid smaointe agus
mothúchán is doimhne a chur in iúl i dtimpeallacht shábháilte, ar mhodhanna labhartha
agus neamhlabhartha araon. Tríd an seiftiú, mím, gluaiseacht agus rólghlacadh tig
leo cásanna agus suímh a athchruthú agus a chumadh sa bhaile, ar scoil, sa phobal
nó ina samhlaíocht. Tig leo cuairt a thabhairt ar dhomhan nua, bualadh le carachtair,
mothúcháin a roinnt, cinntí a dhéanamh agus fadhbanna a réiteach. Mar shampla, má
chinneann páiste ar ról fathaigh a dhéanamh, tig leis an pháiste sin níos mó a fhoghlaim
faoi thionchar na cumhachta ar dhaoine eile ná bheith ag léamh faoi. Má shamhlaíonn
siad go bhfuil siad ag an Phol Thuaidh, nó ar thrá thréigthe, nó i gcoill draíochta, tosaíonn
siad fosta a usáid teanga chuí agus guth, gluaiseacht agus gothaí cuí, gothaí giúise san
áireamh, lena gcuid smaointe agus mothúchán a chur in iúl.
Foghlaimíonn páistí go nádúrtha trí rólghlacadh mar thuismitheoirí agus mar dhaoine
eile óna bpobal. Tagann siad ar scoil agus cásanna rólghlactha fiosraithe acu cheana féin
agus ní mór na heispéiris seo a shíneadh le linn an tsúgartha dhrámata ionas go dtig leo
a gcuid smaointe, mothúchán agus ábhair imní a chur in iúl. Is féidir cur leis na cásanna
seo agus iad a spreagadh trí éadaí agus frapaí amhail hataí, clócaí, spéaclaí, bata siúil nó
guthán. Is cuidiú iad fosta na puipéid le himeachtaí drámata a dhéanamh de chásanna
agus de scéalta.
Glacadh páirte i ndráma, cuireann sí le forbairt féinmheas agus muinín páistí, chomh
maith lena scileanna teanga béil i nGaeilge a mhéadú. Cuireann an drámaíocht deis ar
fáil do pháistí a gcumas Gaeilge a léiriú, a cheiliúradh agus sult a bhaint aisti i gcomhar le
lucht leathan éisteachta. Cuidíonn sí le páistí aithne a chur orthu féin agus ar an domhan
s’acu, agus cuireann lena bhforbairt shóisialta agus mhothúchánach agus iad ag léiriú
míreanna éagsúla. Ba chóir go mbeadh an bhéim sna gníomhaíochtaí uile ar an taitneamh
agus ar an fhoghlaim atá ag tarlú.
Ba chóir go dtarlódh deiseanna i rith an lae ag páistí teagmháil a dhéanamh lena chéile
sa drámaíocht, mar shampla, le linn an tsúgartha dhrámata; am scéalta agus ríme,
léitheoireacht i gcomhpáirt, agus am ciorcail. Ba chóir go mbeadh deis ag páistí obair go
haonarach, i bpéirí, i ngrúpaí beaga agus mar rang iomlán.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt sa
Drámaíocht trí:
•
•
•
•
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béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

2.3

Ba chóir páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú:

LENA gCUID SMAOINTE AGUS MOTHÚCHÁN A CHUR IN IÚL
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deis ag páistí:
• freagairt don mhúinteoir ag insint scéalta agus ag fiosrú mothúchán, mar shampla,
ag úsáid puipéid nó bréagáin bhoga; agus
• cásanna féideartha a phlé, mar shampla, Cad é a thug ar Humptaí Dumptaí titim den
bhalla? Ar chóir do na trí mhuc fanacht sa bhaile? Cá raibh deirfiúracha Luaithríona ar an
mheán oíche?

LENA gCRUTHAITEACHT A FHORBAIRT TRÍD AN SÚGRADH
SAMHLAÍOCH
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deis ag páistí:
• dul isteach i ndomhan samhlaíoch mar shampla, taisteal i spáslong, cuairt ar thrá i
rith an gheimhridh, imeacht ar mhuin capaill go Tír na nÓg, ag iomáin le Cú Chulainn, dul
a sheilg béar; agus
• an difear idir cur i gcéill agus fírinne a thuiscint laistigh de chomhthéacsanna
sainiúla mar shampla, scáthán draíochta samhlaíoch a úsáid agus an múinteoir ina
banríon nó an múinteoir ina thiománaí bus ag úsáid cathaoireacha mar shuíocháin ar an
bhus ar an turas cois farraige; ag dreapadh ar an ghas pónaire.

An Bhonnchéim Na hEalaíona_Drámaíocht

Tá na riachtanais reachtúla sa Drámaíocht leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí i
ngnáthchló agus i gcló iodálach.

LE BHEITH PÁIRTEACH I SÚGRADH DRÁMATA LEIS AN FHOGHLAIM A
SHÍNEADH
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deis ag páistí:
• róil a ghlacadh le linn an tsúgartha dhrámata, mar shampla, daltaí bheith páirteach
in ollmhargadh áitiúil mar a mbíonn ról an airgeadóra, an chúntóra nó an chustaiméara
acu; tógálaithe ag tógáil tí; aíonna ar bhainis; agus
• an múinteoir a fheiceáil ag glacadh róil, mar shampla, mar othar in ospidéal nó mar
Sheán ag filleadh i ndiaidh an bhó a dhíol, ag iarraidh ar na daltaí é a cheistiú.

LE PÁIRT A GHLACADH I RÉIMSE CLUICHÍ AGUS STRAITÉISÍ
DRÁMAÍOCHTA
Mar shampla, ba chóir go mbeadh deis ag páistí:
• sult a bhaint as cluichí a bhfuil comhoibriú iontu, mar shampla,  Cé mise? Íomhánna
Scátháin, Searáidí, Céimeanna Mhamó, Dealbha Ceoil, srl.;
• gníomh a reo agus é ag tarlú, mar shampla, nuair a chluineann siad toirneach; nuair a
fhaigheann na trí bhéar amach go bhfuil cathaoir Bhabaí Béar briste; nuair a thagann an
coillteoir ar an mhac tíre i dteach Mhamó;
• tableau a dhéanamh, mar shampla, ag amharc ar thaispeántas tinte ealaíne; dul ar
laethanta saoire, ag bualadh le duine clúiteach; agus
• an múinteoir a fheiceáil ag glacadh róil, mar shampla, ag tabhairt aire do leanbh a
tréigeadh ar thairseach strainséara; i gceannas ar thuras thart ar ghailearaí ealaíne; mar
uachtarán tíre eachtrannaí.
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DUL CHUN CINN
De réir mar a théann páistí chun cinn tríd an Bhonnchéim ba chóir, i gcomhthéacs
a gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• comhoibriú le linn rólghlactha, róil a shocrú trí phlé, rialacha a chomhaontú
agus cásanna agus suímh a léiriú;
• smaointe, móthúcháin agus samhlacha a chur in iúl go muiníneach i réimse
comhthéacsanna drámata ag úsáid teanga labhartha agus neamhlabhartha
araon; agus
• ról a ghlacadh agus a choinneáil ar feadh tréimhse ama.

2.3

AN TÁBHACHT ATÁ LEIS AN DOMHAIN THART ORAINN

Foundation Stage The Arts_Art and Design

2.4_
AN DOMHAN
THART ORAINN
Tá fiosracht ó dhúchas ag páistí agus is minic a chuireann siad ceisteanna
casta doimhne fúthu féin agus faoi nádúr an domhain atá thart orthu. Is
í an fheidhm atá leis an Réimse Foghlama seo cuidiú le páistí freagraí
atá fóirsteanach dá n-aoisghrúpaí ar roinnt de na ceisteanna móra seo a
chuardach agus a aimsiú. Roimh thosú ar scoil dóibh, bhí deiseanna acu a
ndomhan féin a thaiscéaladh sa bhaile, sa láthair réamhscolaíochta agus ina
gceantar áitiúil. Ba chóir a luach a thabhairt do na heispéiris seo agus ba
chóir fiosracht dúchais na bpáistí a chothú agus a shíneadh.
Ba chóir go mbeadh deis ag páistí a gcéadfaí a úsáid lena gcumas sna
scileanna seo a leanas a fhorbairt: breathnóireacht, sórtáil agus rangú,
fiosrú, tuar, turgnamh a dhéanamh, comparáid a dhéanamh, pleanáil, obair
a dhéanamh agus a athbhreithniú. Sa Bhonnchéim fosta ba chóir go mbeadh
deiseanna acu an domhan ina maireann siad a fhiosrú. Is dócha go n-áirítear
ar na heispéiris seo:
• ceisteanna a chur faoi na fáthanna a dtarlaíonn rudaí;
• breathnú go géar ar chosúlachtaí, difríochtaí, patrúin agus athrú;
• labhairt faoi thopaicí a thagann aníos go nádúrtha as eispéiris na bpáistí
féin;
• grianghraif agus nithe eile a fhiosrú agus a scrúdú;
• éisteacht le scéalta a thugann isteach ciall don am;
• feasacht ar ghnéithe den timpeallacht a fhorbairt; agus
• labhairt agus fáil amach faoi imeachtaí ina saol féin agus i saol a
dteaghlaigh agus daoine eile, san am a chuaigh thart agus san am i
láthair.
Ba chóir scileanna agus coincheapa a fhorbairt le linn súgartha agus
gníomhaíochtaí/topaicí pleanáilte eile agus ba chóir dóibh seo bheith
bainteach le réimsí spéise agus le heispéiris na bpáistí. Ba chóir do
mhúinteoirí forbairt páistí a bhreathnú agus an t-eolas a bhailítear a úsáid le
heispéiris foghlama sa todhchaí a phleanáil.

47
47

An Domhan Thart Orainn An Bhonnchéim

2.4

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)_An Bhonnchéim

Ba chóir do mhúinteoirí fios a bheith acu go bhfuil na deiseanna daingnithe teanga
taobh amuigh den seomra ranga i bhfad níos teoranta ná mar a bheadh sa chomhthéacs
Béarla. Ní mór don stíl teanga díriú ar an pháiste ag sealbhú na teanga a bhaineann
leis An Domhan Thart Orainn i nGaeilge chomh maith leis an ábhar féin. Ba chóir go
mbeadh deiseanna leanúnacha ag na páistí freagraí agus míniúcháin shínte a thairscint
le linn gníomhaíochtaí a bhaineann leis An Domhan Thart Orainn. Ba chuidiú iad seo lena
bhforbairt agus a sealbhú coincheap agus scileanna a léiriú, chomh maith lena muinín an
teanga a bhaineann leis An Domhan Thart Orainn a úsáid i nGaeilge. Ba chóir, áfach, go
mbeadh an phríomhbhéim ar thuiscint na bpáistí ar choincheapa agus ní ar chruinneas
Gaeilge nuair atá measúnú á dhéanamh ar fhreagraí na bpáistí. Mar sin féin, ba chóir do
mhúinteoirí monatóireacht a dhéanamh ar úsáid Gaeilge na bpáistí i ngníomhaíochtaí a
bhaineann leis An Domhan Thart Orainn agus tacaíocht a phleanáil dá réir.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt in An
Domhan Thart Orainn trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla i dtaca leis An Domhan Thart Orainn leagtha amach thíos i
gcló trom.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, le
heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt a bhaineann le:

IDIRSPLEÁCHAS
Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
•
•
•
•
•

Cé mise?
Cad é mise?
An ionann mise agus gach duine eile?
Cé eile atá beo?
Cad é mar a mhaireann rudaí beo?

ÁIT
Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
•
•
•
•
•
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Cá bhfuil mé i mo chónaí?
Ar athraigh mé thar am?
Cad é atá i mo dhomhan?
Cad é atá taobh amuigh de mo dhomhan?
Cad é mar a d’athraigh an áit seo?

2.4

Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cad é mar a ghluaiseann rudaí anois agus san am a chuaigh thart?
Cad chuige a ngluaiseann rudaí?
Cad é mar a oibríonn rudaí?
Cad chuige a ngluaiseann daoine agus ainmhithe?
Cá háit a ngluaiseann rudaí?
Cá háit a ngluaiseann daoine agus ainmhithe?
Cad iad na foinsí fuinnimh atá i mo dhomhan?
Cad é mar a úsáidtear iad agus cad chuige?

ATHRÚ THAR AM
Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
• Cad é mar a athraíonn rudaí?
• Cén cineál athruithe a tharlaíonn, a tharla, a tharlódh?
• Cad é mar a thig linn tabhairt ar rudaí athrú?

An Bhonnchéim An Domhan Thart Orainn

GLUAISEACHT AGUS FUINNEAMH

DUL CHUN CINN
Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
• fiosracht a léiriú faoi rudaí beo, faoi áiteanna agus faoi nithe agus ábhair sa
timpeallacht;
• cosúlachtaí agus difríochtaí idir rudaí beo, áiteanna agus nithe agus ábhair a
shainaithint;
• a thuiscint go n-athraíonn rudaí thar am;
• a thuiscint go bhfeidhmíonn ábhair dhifriúla ar dhóigheanna difriúla, go mbíonn
airíonna difriúla acu agus gur féidir iad a úsáid i gcomhair cúiseanna difriúla;
• a thuiscint go n-athraíonn roinnt ábhar má choinnítear faoi choinníollacha
difriúla iad;
• a thuiscint gur féidir ábhair a cheangal/chur i dtoll a chéile ar dhóigheanna
difriúla;
• eolas a bheith acu ar an timpeallacht áitiúil, idir nádúrtha agus thógtha agus a
n-áit inti;
• eolas a bheith acu ar chuid de na poist a dhéanann daoine difriúla sa phobal
áitiúil;
• bheith ábalta imeachtaí atá ar eolas a chur in ord seichimh;
• eolas a bheith acu ar stíleanna difriúla maireachtála;
• tuiscint a bheith acu ar an ghá atá le meas agus cúram dóibh féin, do dhaoine
eile, do phlandaí, d’ainmhithe agus don timpeallacht;
• teanga suímh agus treo a thuiscint agus a úsáid, chomh maith le léarscáileanna
agus líníochtaí simplí; agus
• eolas a bheith acu ar ghnáthúsáid uirlisí teicniúla agus bheith in ann cuid acu a
úsáid go sábháilte.
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FORBAIRT
PHEARSANTA agus
COMHTHUISCINT
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AN TÁBHACHT ATÁ LE FORBAIRT PHEARSANTA AGUS
COMHTHUISCINT
Is ó réimse suíomh a thagann páistí chun na bunscoile den chéad uair agus
bíonn cur amach acu ar réimse caidreamh le daoine eile. Bíonn faill ag
an chuid is mó de pháistí bheith ag súgradh agus ag déanamh cuideachta
le páistí eile den aois chéanna i ngrúpa súgartha réamhscolaíochta nó
i naíscoil cé nach mbíonn ach beagán teagmhála sóisialta ag cuid acu
seachas le deartháireacha agus deirfiúracha. Is tábhachtach go n-aithnítear
agus go dtógtar ar fhorbairt shóisialta agus mhothúchánach na bpáistí
roimh theacht ar scoil dóibh le linn na luathbhlianta. Ba chóir leanúint de
spreagadh na bpáistí le caidrimh a chothú le daoine fásta agus le páistí eile
agus a bhféinmheas agus a muinín a fhorbairt. Ba chóir dóibh an dóigh le
comhoibriú le páistí eile a fhoghlaim sa seomra ranga agus lasmuigh de. Ba
chóir deiseanna a thabhairt dóibh labhairt faoina gcuid mothúchán agus tosú
a thuiscint faoin dóigh a dtéann a ngníomhartha i bhfeidhm ar mhothúcháin
daoine eile.
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Ba chóir do mhúinteoirí fios a bheith acu go bhfuil na deiseanna daingnithe teanga taobh
amuigh den seomra ranga i bhfad níos teoranta ná mar a bheadh sa chomhthéacs Béarla.
Ní mór don stíl teanga díriú ar an pháiste ag sealbhú na teanga a bhaineann le Forbairt
Phearsanta agus Comhthuiscint i nGaeilge chomh maith leis an ábhar féin. Ba chóir go
mbeadh deiseanna leanúnacha ag na páistí freagraí agus míniúcháin shínte a thairiscint
le linn gníomhaíochtaí a bhaineann le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint. Ba
chuidiú iad seo lena bhforbairt agus a sealbhú coincheap agus scileanna a léiriú,
chomh maith lena muinín an teanga a bhaineann leis an Réimse Foghlama seo a
úsáid i nGaeilge. Ba chóir, áfach, go mbeadh an phríomhbhéim ar thuiscint na bpáistí
ar choincheapa agus ní ar chruinneas Gaeilge nuair atá measúnú á dhéanamh ar
fhreagraí na bpáistí. Mar sin féin, ba chóir do mhúinteoirí monatóireacht a dhéanamh
ar úsáid Gaeilge na bpáistí i ngníomhaíochtaí a bhaineann le Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint agus tacaíocht a phleanáil dá réir.
Forbraíonn a meon nuair a bhíonn páistí an-óg agus téann mothúcháin i bhfeidhm
orthu. Faoin am a dtagann páistí chun na scoile den chéad uair, bíonn tionchar ar a
meon ag a gcuid eispéireas réamhscolaíochta. Ba chóir do mhúinteoirí meon foghlama
páistí a chothú trí churaclam éagsúil taitneamhach a chur ar fáil a chuireann a réimsí
spéise san áireamh. Ba chóir dóibh cuidiú le páistí dul chun cinn a dhéanamh agus
barr a gcumais a bhaint amach trína dtiomantas, a mbuanseasmhacht, a bhfiosracht
agus a gcruthaitheacht a chothú, trína spreagadh le fadhbanna a réiteach agus trí am a
thabhairt dóibh le machnamh a dhéanamh. Le cuidiú le páistí bheith ina bhfoghlaimeoirí
neamhspleácha, ba chóir do mhúinteoirí deiseanna a chur ar fáil a chuireann ar a gcumas
turgnamh a dhéanamh, breith a thabhairt, gníomhaíochtaí a roghnú agus smaointe a chur
in iúl.
Ní mór do pháistí meas a bheith acu orthu féin agus foghlaim le meas a bheith acu
ar dhaoine eile. Ba chóir do mhúinteoirí cuidiú le páistí eolas a chur ar an domhan
atá taobh amuigh dá ngarthimpeallacht agus bheith ag foghlaim faoi dhaoine eile ar
bhonn caoinfhulangach, measúil agus aigne oscailte. Ba chóir dóibh iad a spreagadh le
cosúlachtaí a thuiscint agus meas a bheith acu ar dhifríochtaí ag daoine sa phobal áitiúil
agus sa phobal mórthimpeall.
Díríonn Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint sa Ghaelscolaíocht ar fhéinmheas
páiste a ardú mar dhaoine aonair ar cuid de mhórphobal Gaeilge iad ar bhonn pobail
áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ba chóir dóibh an dátheangachas atá acu a aithint
fosta, a luach a thabhairt dó agus bheith bródúil as agus domhantuiscint a bheith acu ar
luach a ndúchais Gaeilge.
Ba chóir do scoileanna, agus iad ag tabhairt Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint i
bhfeidhm, tús áite a thabhairt do riachtanais an pháiste agus réimse eispéireas bunaithe
ar ghníomhaíochtaí a sholáthar le tacú leis na riachtanais sin. Ba chóir dóibh a chinntiú
go mothaíonn gach páiste go bhfuiltear ag tabhairt a luacha dó.
Ba chóir Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint sa Bhonnchéim a chur i bhfeidhm ag
an leibhéal cuí do pháistí atá ag teacht chun na scoile den chéad uair agus bonn a chur
faoin fhoghlaim sa todhchaí ag Eochairchéimeanna 1 agus 2. Ba chóir do mhúinteoirí
forbairt páistí a bhreathnú agus an t-eolas seo a úsáid le heispéiris foghlama sa todhchaí
a phleanáil.
Ba chóir an réimse deiseanna foghlama a sholáthar le linn súgartha agus i
ngníomhaíochtaí/topaicí a phleanáiltear i ngach réimse den churaclam. Is cuidiú
iad leabhair agus puipéid le tacú le forbairt mhothúchánach páistí, mar shampla, trí
cheisteanna tábhachtacha ar nós cothroime a thabhairt isteach, trí ligean do pháistí a
gcuid mothúchán féin a fhiosrú agus trí charachtair a bhfuil mothúcháin dhifriúla acu a
thabhairt isteach. Ba chóir topaicí a thabhairt isteach sa dóigh go mbíonn deis ag gach
páiste bheith páirteach sa phlé mar chuid de ghrúpa nó mar bhall den rang iomlán.
D’fhéadfaí cuid mhór den phlé a dhéanamh le linn am ciorcail nó i ndiaidh scéil, cluiche,
físeáin nó spreagthach eile a cuireadh ar fáil. Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí
cásanna agus suímh a léiriú i bhfoirm drámaíochta agus, ar an dóigh seo, foghlaim faoin
dóigh a bhféadfadh siad freagairt dá leithéid dá dtarlódh sé dóibh dáiríre.
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•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla don Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint leagtha amach
thíos i gcló trom. Tá samplaí sa ghnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, a chumasú, le
heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt i:

TUISCINT PHEARSANTA AGUS SLÁINTE
Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
•
•
•
•

iad féin agus a saintréithe pearsanta;
a gcuid mothúchán féin agus mothúcháin daoine eile;
a meon agus a ndearcadh ar fhoghlaim; agus
an tábhacht a bhaineann le bheith folláin agus sábháilte i dtimpeallachtaí a bhfuil
siad eolach/aineolach orthu.

COMHTHUISCINT SA PHOBAL ÁITIÚIL AGUS SA PHOBAL
MÓRTHIMPEALL
Ba chóir páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, leis na nithe seo
a leanas a fhiosrú:
•
•
•
•
•

a gcaidreamh le teaghlach agus le cairde;
a gcuid freagrachtaí dóibh féin agus do dhaoine eile;
an dóigh le freagairt mar is cuí do chásanna agus do shuímh ina bhfuil coimhlint;
cosúlachtaí agus difríochtaí idir grúpaí daoine; agus
bheith i do chónaí i bpobal a fhoghlaim.

An Bhonnchéim Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt san
Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint trí:

Agus iad ag comhlíonadh na riachtanas thuas ba chóir do mhúinteoirí eispéiris
trasna an dá shnáithe a chur sa mheá. Maidir leis an Ghaelscolaíocht ba chóir cumas
Gaeilge daltaí a chur san áireamh san obair seo chomh maith . Thíos tá roinnt moltaí a
d’fhéadfadh múinteoirí a roghnú.
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Sraith 1: Tuiscint Phearsanta agus Sláinte
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí na nithe seo a leanas a fhiosrú, i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga:
Féin-Fheasacht
• iad féin a fhiosrú, mar shampla, a dtréithe fisiceacha;
• an méid a thig leo a dhéanamh a aithint, mar shampla, a scileanna pearsanta amhail a
ngléasadh féin, scian agus forc a úsáid; a scileanna fisiceacha amhail rith, léim, scipeáil,
gearradh, snáithiú;
• na rudaí is fearr leo a aithint, mar shampla, na scéalta, cláir theilifise, bia, gníomhaíochtaí
scoile is fearr leo, rudaí a bhfuil/nach bhfuil dúil acu iontu; agus
• an fáth a bhfuil siad speisialta a aithint, mar shampla, a dtréithe féin, na rudaí a fhágann
nach ionann iad agus a ndeartháireacha/deirfiúracha/cairde.
Inní agus Mothúcháin
• tosú a aithint mar a mhothaíonn siad, mar shampla,  nuair a bhíonn áthas, brón, fearg,
eagla, uaigneas orthu;
• dóigheanna lena gcuid mothúchán a chur in iúl a fhorbairt, mar shampla, ó bhéal,
gothaí gnúise, trína gcuid iompraíochta;
• fios a bheith acu cad é ba chóir a dhéanamh má bhíonn brón, uaigneas, eagla nó
fearg orthu agus nuair a bhíonn sé tábhachtach a insint do dhaoine eile faoina gcuid
mothúchán, mar shampla, nuair a bhíonn duine éigin ag cur imní nó bróin orthu gur chóir
labhairt le duine fásta sábháilte;
• fios a bheith acu faoi na rudaí a chuireann áthas nó brón ar a gcairde, mar shampla,
nuair nach roinneann siad le daoine eile; agus
• eolas a bheith acu ar an dóigh a mothaíonn daoine eile nuair a bhíonn áthas, brón,
fearg, uaigneas orthu, mar shampla, a ngothaí gnúise, a n-iompraíocht a bhreathnú,
éisteacht leo.
Sláinte agus Sábháilteacht
• eolas a bheith acu ar an dóigh le haire a thabhairt dá gcorp féin lena choinneáil
folláin go maith, mar shampla, trí labhairt faoi bhia folláin, trí labhairt faoi thábhacht na
haclaíochta agus na gníomhaíochta fisicí, an gá atá le scíth agus a sáith codlata;
• bunscileanna sláinteachais a aithint agus a chleachtadh, mar shampla, ní na lámh
roimh bheilí agus i ndiaidh dul chuig an leithreas, nósanna glana itheacháin, bunscileanna
féinghléasta a fhorbairt;
• teacht ar an tuiscint gur cuid de phróiseas na beatha iad an fás agus an t-athrú agus go
bhfuil a bpróiseas féin ag gach duine, mar shampla, fisiceach: méadú i méid na mbróg;
sóisialta: bheith ábalta sealanna a ghlacadh; intleachtach: an méid a thig liom a dhéanamh
ar mo chonlán féin;
• straitéisí cuí sábháilteachta pearsanta a fhiosrú agus cásanna nó suímh atá sábháilte
nó ina bhfuil riosca don tsábháilteacht phearsanta a aithint, mar shampla, d’ainm agus
do sheoladh a bheith ar eolas, fios a bheith agat cé air ar chóir cuidiú a iarraidh, fios a
bheith agat cá huair ba chóir ‘ba mhaith’ nó ‘níor mhaith’ a rá le cairde nó le daoine fásta,
an dóigh le taismí a sheachaint sa bhaile, ar scoil, ar an fheirm nó san uisce;
• Teacht ar thuiscint ar a thábhachtaí atá sábháilteacht bhóthair, mar shampla, a
thuiscint gur féidir an-chontúirt bheith ag baint le bóithre agus go bhfuil áiteanna níos
sábháilte le bheith ag súgradh, go bhfuil daoine speisialta ann a chuidíonn linn dul trasna
an bhóthair, gur fearr greim láimhe a choinneáil ar dhuine fásta a bhfuil aithne againn air/
uirthi nuair atáimid in aice leis an bhóthar nó ag dul trasna, iompraíocht chuí i gcarranna nó
ar bhusanna a bheith ar eolas acu, foghlaim faoi Chód na Croise Glaise;
• a thuiscint go bhfuil contúirt ag baint le cuid mhór substaintí, mar shampla, ná bain
do shubstaintí nach bhfuil eolas agat orthu agus ná blais ná bolaigh iad ach a oiread, an
tábhacht a bhaineann le gan cógais daoine eile a ghlacadh; agus
• na rialacha sábháilteachta a bhaineann le glacadh cógas a bheith ar eolas.

2.5

Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páistí na nithe seo a leanas a fhiosrú, i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga:
Caidrimh le Teaghlaigh
• fáil amach faoina dteaghlaigh féin, mar shampla, an neasteaghlach agus an teaghlach
sínte acu, daoine speisialta ina saol, róil laistigh den teaghlach, an dóigh a gcuireann an
teaghlach áthas, brón, fearg orthu;
• ag labhairt faoi na rudaí a dhéanann teaghlaigh le chéile, mar shampla, am béilí
teaghlaigh, gníomhaíochtaí siopadóireachta, na rudaí a dhéanann baill teaghlaigh dá chéile;
agus
• tosú a aithint an chaidrimh atá acu le daoine fásta agus le páistí eile, mar shampla, trí
chairdeas a bhunú, ag foghlaim le comhoibriú, roinnt, sealanna a ghlacadh, dul i gceannas
agus trí fhios a bheith acu cá huair ba chóir cuidiú a iarraidh.
Caidrimh ar Scoil agus sa Phobal
• fios a bheith acu cad chuige a bhfuil gá le rialacha sa seomra ranga agus sa scoil, mar
shampla, lena chinntiú go gcaitear go cothrom ar bhonn comhionannais le gach duine ar
mhaithe leis an tsábháilteacht;
• ciall don chothroime a fhorbairt;
• tosú a ghlacadh freagrachta as a ndeir siad agus as a ndéanann siad;
• tosú a aithint cosúlachtaí agus difríochtaí i dteaghlaigh agus sa phobal mórthimpeall,
mar shampla, inscne, cine, míchumas, cúlra eitneach/cultúrtha;
• a thuiscint go bhfuil gach duine chomh luachmhar lena chéile agus go bhfuil sé
inghlactha bheith difriúil;
• tosú a thuiscint an idirspleáchais a bhaineann leis an phobal ranga scoile agus iad féin
mar rannpháirtithe;
• feasacht a thógáil ar a ndearcadh ar dhaoine eile sa scoilphobal; agus
• ócáidí speisialta a cheiliúradh, mar shampla, laethanta breithe, pósadh.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go mbeadh deis ag páistí a meon
foghlama a fhiosrú, lena n-áirítear mar shampla:
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• ag foghlaim chun aird agus aigne a dhíriú, agus cuimhneamh trí pháirt a ghlacadh
i réimse gníomhaíochtaí a léiríonn an dóigh a bhfoghlaimíonn siad, mar shampla,
seichimh shimplí fuaime a athrá, ag imirt cluichí cuimhne, ag foghlaim amhráin
gníomhaíochta, mionsonraí a thabhairt chun cuimhne ó phictiúr, nithe i ‘mála mothaithe’ a
aithint, ag úsáid puipéid le suim agus ionbhá a chruthú, ag soláthar deiseanna le haghaidh
súgradh leanúnach; agus
• iad a spreagadh le dearcadh dearfach a fhorbairt ar an fhoghlaim, mar shampla, trí
bheith díograiseach faoi thabhairt faoi dhúshlán nua, trí gan leisce a bheith orthu ‘triail a
bhaint’ as rudaí, trí bhuanseasmhacht a léiriú i mbun taisc agus bród a bheith orthu as a
chomhlánú, trí dhóigheanna difriúla a thriail le fadhb a réiteach.

55

Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint An Bhonnchéim

2.5

Curaclam Tauaisceart Éireann Bunscolatocht (Gaelscolaíocht)_An Bhonnchéim

56

DUL CHUN CINN
De réir mar a théann páistí chun cinn tríd an Bhonnchéim ba chóir, i
gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• ciall don fhéin-fheasacht a chur in iúl;
• féinrialú áirithe a leiriú agus a gcuid inní agus mothúchán féin a chur in iúl mar
is cuí;
• dearcadh dearfach ar an fhoghlaim a léiriú;
• nósanna folláine sláinteachais a chleachtadh agus tuiscint a bheith acu ar an
tsábháilteacht;
• dea-chaidrimh a bheith acu le daoine fásta agus le daltaí eile;
• neamhspleáchas a léiriú agus fios a bheith acu cá huair ba chóir cuidiú a
iarraidh;
• meas a léiriú agus iad ag obair agus ag súgradh i gcuideachta a chéile agus an
gá atá le rialacha a aithint;
• cosúlachtaí agus difríochtaí i dteaghlaigh agus sa phobal mórthimpeall a
aithint; agus
• eolas a bheith acu ar nádúr idirspleách an phobail ranga/scoile.

2.6_
FORBAIRT agus
GLUAISEACHT
FHISICEACH
AN TÁBHACHT ATÁ LE FORBAIRT AGUS GLUAISEACHT
FHISICEACH
Baineann páistí sult as súgradh istigh agus faoin aer nuair a bhíonn eispéiris
acu as a mbaineann siad sult agus ina n-éiríonn go maith leo. Cuidíonn súgradh
fisiceach amhail, rith, léim, dreapadh, scipeáil, preabadh, cothrom a choinneáil,
luascadh agus rolladh, caitheamh agus ceapadh, bualadh agus ciceáil, cuidíonn
siad le páistí cothrom, rialú agus comhord a fhorbairt chomh maith le ciall agus
tuiscint ar fhad agus ar luas. Le linn an tsúgartha fhisicigh, is féidir páistí a
spreagadh le rudaí a bhreathnú ó pheirspictíochtaí difriúla, mar shampla, agus iad
ar crochadh bunoscionn, ag amharc ar rudaí ó bharr sleamhnáin nó ó thíos faoi bhinse.
Bíonn deiseanna den scoth sa súgradh lena gcuid seicheamh gluaiseachta agus
a gcuid cluichí simplí féin a chruthú. Le linn na ngníomhaíochtaí seo, déanann
páistí cinneadh agus feabhsaíonn siad a gcuid scileanna gluaiseachta leis an
ghníomhaíocht a chur i gcrich.
Tagann páistí chun na scoile den chéad uair agus réimse eispéireas gluaiseachta
cheana féin acu sa bhaile, i suímh réamhscolaíochta agus sa phobal áitiúil. Beidh
tús curtha acu lena rialú, comhord agus láimhseáil a fhorbairt agus beidh feasacht
éigin acu ar spás. Ní mór forbairt na mbunscileanna gluaiseachta a fhorbairt, ní
hé amháin óir go bhfuil siad tábhachtach maidir le dea-shláinte fhadtéarmach an
pháiste ach go dtacaíonn siad fosta le forbairt fhisiceach an pháiste.
Baineann Forbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach le réimse scileanna
bunghluaiseachta a bhrath agus a fhorbairt a fheabhsóidh comhord, luail, rialú,
cothrom agus láimhseáil. Ina theannta sin, is cuidiú í an fhorbairt fhisiceach ag
páistí chun muinín agus féinmheas a thógáil agus cuireann sí ar a gcumas leas a
bhaint as bheith folláin agus gníomhach. Trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
fisiceacha, ba chóir go dtosódh páistí a fhorbairt tuiscint ar chleachtais shábháilte,
ar an ghaol idir gníomhaíocht fhisiceach agus dea-shláinte sa ghnáthshaol agus
ar an tábhacht a bhaineann le gléasadh do ghníomhaíochtaí fisiceacha. Ba chóir
dóibh scileanna sóisialta a fhorbairt amhail glacadh sealanna, roinnt, comhoibriú
agus idirbheartaíocht agus luachanna a fhorbairt amhail iontaoibh, cothromaíocht
agus meas ar dhaoine eile.
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Tá baint ag an ghluaiseacht leis an fhorbairt mhothúchánach, mar shampla, nuair a
chuireann páistí a gcuid mothúchán in iúl trí léim le háthas nó trí chos a ghreadadh le
teann feirge. Tá ról tábhachtach ag an súgradh faoin aer i bhforbairt mhothúchánach
an pháiste nuair a bhíonn siad saor le rith, scairteadh agus súgradh go fuinniúil
díograiseach. Is anseo a thig leo réimse leathan mothúchán a chur in iúl agus taithí a
fháil ar an sásamh a bhaineann le fadhbanna fisiceacha agus na fadhbanna a éiríonn
aníos nuar a bhíonn siad ag obair nó ag súgradh le daoine eile a réiteach.
Ionas go dtig leo scileanna mínluaileacha a fhorbairt, ba chóir go mbeadh deiseanna
ag páistí réimse uirlisí a úsáid, mar shampla, siosúr, pinn luaidhe, criáin, scuaba péinte
agus pinn. Ba chóir dóibh bheith ag obair le hábhair thógála, míreanna mearaí, coirníní,
pionnaí agus pionnachláir agus gairis bheaga eile, agus iad ag doirteadh, ag tógáil, ag
snáithiú, ag scriúáil agus ag scaoileadh, nuair is cuí. Ba chóir dóibh bheith ag obair le
hábhair intuargainte trí iad a phriocadh, a fháisceadh, a phriontáil, a rolladh agus liomóg
agus casadh a bhaint astu.
Ba chóir páistí a spreagadh le haire a thabhairt dóibh féin agus dá dtimpeallacht trí, mar
shampla, ag scuabadh suas gainimh, ag cur bréagáin sna cófraí agus ag baint díobh agus
ag cur orthu a gcuid geansaithe, cótaí agus bróg. Ba chóir don mhúinteoir forbairt páistí
a bhreathnú agus an t-eolas a bhailítear a úsáid le heispéiris foghlama sa todhchaí a
phleanáil a chuireann forbairt agus daingniú scileanna bunghluaiseachta chun cinn.
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag páisti páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí laethúla
fisiceacha, bíodh siad taobh istigh nó faoin aer. Ar na gníomhaíochtaí seo ba chóir go
mbeadh súgradh fisiceach agus seisiúin phleanáilte corpoideachais ar bhonn rialta agus
minic. Ba chóir go gcuirfeadh seisiúin phleanáilte deiseanna ar fáil do pháistí bheith ag
obair ar bhonn aonair, i bpéirí nó i ngrúpaí beaga. Ba chóir páistí a spreagadh le bheith
cruthaitheach agus samhlaíoch le linn súgartha agus gníomhaíochtaí pleanáilte eile a
bhféadfadh baint a bheith acu le Réimsí Foghlama eile, mar shampla, matamaitic, teanga
agus litearthacht, ceol, drámaíocht.
Ní mór do mhúinteoirí fios a bheith acu gur lú i bhfad na deiseanna daingnithe teanga
lasmuigh den seomra ranga ná mar a bhíonn sa chomhthéacs oideachais trí mheán an
Bhéarla. Ní mór don stíl teagaisc díriú ar an pháiste an Ghaeilge a bhaineann leis an
Fhorbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach a shealbhú. Ba chóir deiseanna leanúnacha a chur
ar fáil do na páistí le míniúcháin agus freagairtí sínte a thabhairt le linn gníomhaíochtaí
a bhaineann le Forbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach. Is féidir iad seo a úsáid lena
bhforbairt agus a sealbhú coincheap agus scileanna a bhaineann leis an Fhorbairt agus
Gluaiseacht Fhisiceach a léiriú chomh maith leis an mhuinín atá acu astu féin Gaeilge
a úsáid a bhaineann leis an Réimse Foghlama seo. Ba chóir, áfach, go mbeadh an
phríomhbhéim ar thuiscint na bpáistí ar choincheapa agus ní ar chruinneas Gaeilge nuair
atá measúnú á dhéanamh ar fhreagraí na bpáistí. Mar sin féin, ba chóir do mhúinteoirí
monatóireacht a dhéanamh ar úsáid Gaeilge na bpáistí i ngníomhaíochtaí a bhaineann
leis An Fhorbairt agus an Ghluaiseacht Fhisiceach agus tacaíocht a phleanáil dá réir.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt san
Fhorbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach trí:
•
•
•
•
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béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

2.6

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, le
heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt a bhaineann le:

LÚTHCHLEASAÍOCHT
Ba chóir deiseanna a sholáthar do pháistí bheith páirteach i ngníomhaíochtaí agus
i ndúshláin fhisiceacha a chuireann ar a gcumas na croíscileanna a bhaineann le
rith, léim agus caitheamh a fhoghlaim, a thuiscint agus a fhorbairt i gcomhthéacs
comhoibríoch.

DAMHSA
Ba chóir deiseanna a sholáthar do pháistí freagairt do réimse spreagthach agus
d’úsáid gluaiseachtaí coirp le smaointe agus mothúcháin a chur in iúl.

CLUICHÍ
Ba chóir páistí a theagasc le scileanna cluichí a fhorbairt trí réimse gníomhaíochtaí
agus trí úsáid réimse trealaimh.

GLEACAÍOCHT
Ba chóir páistí a theagasc le scileanna bhainisteoireacht choirp a fhiosrú, a chruthú, a
chleachtadh agus a fheabhsú.

An Bhonnchéim Forbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach

Tá na riachtanais reachtúla don Fhorbairt agus Gluaiseacht Fhisiceach leagtha amach
thíos i gcló trom. Tá samplaí sa ghnáthchló agus sa chló iodálach.
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FORBAIRT AGUS GLUAISEACHT FHISICEACH
Ba chóir, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, daltaí a chumasú le:
• éisteacht le treoracha/rialacha simplí agus iad a chomhlíonadh;
• bheith páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann le ‘téamh suas’ agus ‘fuarú síos’;
• triail a bhaint as dóigheanna difriúla le bogadh agus spás pearsanta agus ginearálta
a fhiosrú;
• muinín, samhlaíocht agus tuiscint éigin a fhorbairt ar shábháilteacht trí pháirt a
ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí gluaiseachta, lena n-áirítear, rith, tosú agus stad,
preabadh, seachaint, ruaigeadh, léim agus tuirlingt, scipeáil, rolladh, dreapadh, luascadh,
casadh, coinneáil ar cothrom agus meáchan a aistriú;
• feasacht choirp a fhorbairt trí ghluaiseachtaí choirp a athrú maidir le cruth, leibhéil,
cosáin (díreach/cuartha), treonna, luas;
• réimse de threalamh beag a úsáid leis na scileanna seo a leanas a fhorbairt:
rolladh, brú, priontáil, caitheamh, ceapadh, díriú ar sprioc, bualadh, ciceáil agus
pasáil;
• cluichí simplí a imirt/chruthú/athrú, mar shampla, ag obair ar bhonn aonair, i bpéirí
nó í ngrúpaí beaga;
• éisteacht le réimse spreagthach agus freagairt dóibh, mar shampla, guth, ceol,
cnaguirlisí, amhráin ghnímh, rainn, scéalta, dánta, pictiúir;
• gluaiseachtaí simplí a fhiosrú, a mhionathrú agus a fheabhsú, mar shampla,
dóigheanna difriúla taistil;
• seichimh shimplí ghluaiseachta ag a bhfuil tús, lár agus deireadh soiléir a chruthú,
a chleachtadh agus a léiriú, mar shampla, scipeáil/casadh/reo, bogadh ar lámha/cosa,
fanacht ar cothrom/rolladh i leataobh;
• réimse d’fhoclóir gluaiseachta a úsáid le gníomhartha a phlé;
• an méid atá déanta ag daoine eile a bhreathnú, a chóipeáil agus cur síos air; agus
• trealamh a thógáil, a iompar agus a stóráil san áit cheart agus go sábháilte, le
cuidiú duine fhásta más cuí.

DUL CHUN CINN
De réir mar a théann daltaí tríd an Bhonnchéim ba chóir, i gcomhthéacs a gcumais
sa tumtheanga, iad a chumasú le:
• gluaiseacht le rialú agus le comhord, mar shampla, nuair atáthar ag rith, ag léim,
ag dreapadh;
• gluaiseacht le muinín, le samhlaíocht agus le sábháilteacht;
• feasacht a léiriú ar spás pearsanta agus ginearálta;
• freagairt mar is cuí do threoracha agus do spreagthaigh;
• bogadh, ag léiriú athruithe luais, treo agus leibhéil;
• gluaiseacht rialaithe a fhorbairt, teanga a bhaineann le treo a thuiscint;
• seichimh shimplí ghluaiseachta a chruthú, a léiriú agus cuimhneamh orthu;
• réimse trealaimh, idir bheag agus mhór, a úsáid mar is cuí;
• uirlisí agus nithe beaga eile, ábhair thógála agus intuargainte a láimhseáil go
sábháilte agus le rialú méadaitheach;
• teanga chuí a úsáid le labhairt faoi smaointe, mothúcháin agus gluaiseachtaí
s’acu féin agus daoine eile;
• tosú a thuiscint a thábhachtaí atá gníomhaíochtaí ‘téamh suas’ agus ‘ fuarú síos’
roimh aclaíocht agus ina diaidh;
• tosú a thuiscint a thábhachtaí atá gníomhaíocht fhisiceach maidir le dea-shláinte
agus na fáthanna a bhfuil sé tábhachtach gléasadh mar is cuí don ghníomhaíocht
fhisiceach; agus
• bheith feasach ar thionchar na haclaíochta ar a gcoirp.
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Intreoir
Ba chóir go mbeadh páistí ag Eochairchéimeanna 1 agus 2 ag tógáil ar na heispéiris a
cuireadh ar fáil ag an Bhonnchéim a thógáil agus á bhforbairt. Ba chóir béim leanúnach
a chur ar an fhorbairt phearsanta, shóisialta agus mhothúchánach chomh maith le
léirbhéim ar fhorbairt scileanna sa Chumarsáid, Úsáid Matamaitice, Úsáid TFC agus
Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta. Ba chóir deiseanna a chur ar
fáil do pháistí na scileanna seo a fhorbairt trí réimse eispéiris foghlama atá fiúntach,
ábhartha agus sultmhar.
Ba chóir don fhoghlaim ag Eochairchéimeanna 1 agus 2 forbairt intleachtúil, shóisialta,
mhothúchánach, fhisiceach, chultúrtha, mhorálta agus spioradálta páistí a chothú trí:
• deiseanna a chur ar fáil do pháistí le cur ar a gcumas leanúint le forbairt
scileanna inaistrithe Cumarsáide, Úsáid Matamaitice, Úsáid TFC agus Scileanna
Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta trí na deiseanna atá tugtha;
• féinmhuinín agus féinmheas a fhorbairt;
• na scileanna atá riachtanach le cur ar chumas páistí páirt a ghlacadh mar bhaill
rannpháirteacha grúpaí;
• deiseanna a chur ar fáil do pháistí dul i ngleic le fiosrú, le réiteach fadhbanna agus le
cinnteoireacht;
• dearcadh dearfach i leith foghlama a chur chun cinn i bpáistí le cuidiú leo roghanna
agus cinntí eolacha agus freagracha a dhéanamh;
• leanúint le cruthaitheacht páistí a fhorbairt;
• réimse straitéisí a úsáid, cur chuige de réir téamaí san áireamh, i réimse leathan
comhthéacsanna atá fiúntach, dúshlánach, ábhartha agus sultmhar;
• réimse eolais, tuisceana agus scileanna is mó a fhorbairt trí réimse leathan
comhthéacsanna; agus
• deiseanna do pháistí a chur ar fáil lena riachtanais phearsanta a chur in iúl agus le
roghanna réalaíocha a dhéanamh.

3.0 EOCHAIRCHÉIMEANNA 1 AGUS 2 SA GHAELSCOLAÍOCHT
Tá an Ghaelscolaíocht bunaithe ar mhúnla an tumoideachais. Tarlaíonn sé seo nuair
a thumtar páistí i dteanga nach teanga an bhaile í agus teagasctar iad tríthi. Is ó
theaghlaigh arb é an Béarla an phríomhtheanga a thagann formhór na bpáistí a
fhreastalaíonn ar Ghaelscoileanna. Tá méadú ar an líon páistí a thagann ó theaghlaigh
arb í an Ghaeilge an phríomhtheanga. Cé go dtagraíonn an cháipéis do riachtanais
shuíomh an tumoideachais, ní mór do mhúinteoirí bheith feasach ar riachtanais páistí arb
í an Ghaeilge teanga an bhaile.
Ar na rudaí a bheidh san áireamh le forfheidhmiú éifeachtach Eochairchéimeanna 1 agus
2 beidh:
•
•
•
•
•
•
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tuiscint ar shuíomh an tumoideachais;
tuiscint ar phróisis sealbhaithe teanga sa tumoideachas;
dinimic na teanga taobh istigh de thimpeallacht an tseomra ranga;
bunú agus cothabháil timpeallacht shaibhir teanga;
comhtháthú pleanáilte shealbhú na tumtheanga trasna gach Réimse Foghlama; agus
forbairt i sealbhú na tumtheanga.

3.0

Tumtar páistí sa chlár tumoideachais i dteanga agus teagasctar iad trí theanga nach í,
den chuid is mó, teanga an bhaile í. Tá difear suntasach idir na cúinsí inar fhoghlaim siad
an chéad teanga agus na cúinsí ina dtarlaíonn sealbhú tumtheanga. Is é an dúshlán is
mó don chleachtóir an impleacht a bhaineann le laghdú teagmhála leis an sprioctheanga.
Go minic is iad na múinteoirí ranga príomhfhoinse teagmhála marthanaí an pháiste leis
an sprioctheanga agus is é an dúshlán is suntasaí atá ag an mhúinteoir ceist teagmháil
laghdaithe an fhoghlaimeora leis an sprioctheanga.

TUISCINT AR PHROISIS SEALBHAITHE NA TUMTHEANGA
Déanann daltaí dul chun cinn trí chéimeanna atá sainmhínithe go soiléir agus amanna
atá forluiteach maidir le sealbhú na tumtheanga. Baineann an chéad chéim le forbairt
scileanna glacacha nuair a:

Eochairchéimeanna 1 & 2

TUISCINT AR SHUÍOMH AN TUMOIDEACHAIS

• éisteann daltaí leis an tumtheanga agus nuair a éiríonn siad cleachta lena fuaimeanna
agus lena rithimí; agus
• éisteann daltaí leis an teanga agus tosaíonn a thuiscint a bhfuil dá rá.
Baineann an dara céim le forbairt scileanna giniúna nuair a thosaíonn daltaí a úsáid na
teanga trí:
• aithris a dhéanamh ar a gcluineann siad;
• focail agus frásaí a bhfuil taithí acu orthu a úsáid go spontáineach; agus
• tosú a úsáid na teanga ar dhóigh mharthanach.  

AN DINIMIC TEANGA I dTIMPEALLACHT AN tSEOMRA RANGA
Le linn na Bonnchéime, go fírinneach, bíonn dhá theanga in úsáid sa Ghaelscoil. De réir
mar a dhéanann daltaí dul chun cinn trí Eochairchéimeanna 1 agus 2, beidh an Ghaeilge
bunaithe mar an príomh-mheán cumarsáide a úsáidfidh daltaí. Faoi Eochairchéim 2,
beidh bonn maith faoi bhunscileanna giniúna sa Ghaeilge agus úsáidfidh gach dalta
Gaeilge i mbunús gach suíomh foghlama. Is ag feidhmiú mar éisteoirí agus mar
chainteoirí Gaeilge atá siad anois. Mar sin féin, tig leis an Bhéarla teacht chun cinn i
suímh áirithe sóisialta nó nuair atá a gcumas sa Ghaeilge easnamhach don rud ba mhaith
leo a chur in iúl. Nuair a tharlaíonn seo ba chóir don mhúinteoir an deis a thapú Gaeilge
na ndaltaí a shíneadh agus a shaibhriú. Leis an chuspóir foghlaim trasna gach Réimse
Foghlama a nascadh agus a chomhtháthú, thiocfadh dó go gcuirfí an deis ar fáil do dhaltaí
scileanna agus cumais i nGaeilge agus i mBéarla araon a fhorbairt.
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TIMPEALLACHT SHAIBHIR TEANGA A CHRUTHÚ
Tá bunú timpeallacht shaibhir teanga bunriachtanach maidir le bunsraith fhónta a
chur ar fáil don fhoghlaim. Tá deiseanna éisteachta agus freagartha de dhíth ar pháistí
mar aon le deiseanna an teanga a úsáid agus muinín a chothú sa léitheoireacht agus
sa scríbhneoireacht sa dóigh go dtógtar ar an tumtheanga agus go bhforbraítear í sa
Bhonnchéim.
Tá scileanna béil sa teanga mar bhunsraith d’fhorbairt na ngnéithe is foirmiúla scileanna
léitheoireachta agus scríbhneoireachta. Ach ní i gcónaí a bhíonn na dálaí a théann i gcion
ar fhorbairt na chéad teanga, Béarla de ghnáth, mar an gcéanna leis an dara teanga
agus ní mór don scoil atá ag teagasc trí Ghaeilge na dálaí seo a chur san áireamh. Ag
tús Eochairchéim 1, tá riachtanas leanúnach ann tréimhsí fadaithe ama atá dírithe
chóir a bheith ar fhorbairt béil sa tumtheanga amháin a chur ar fáil. Baineann seo le
gníomhaíochtaí arb é a bpríomhbhéim sealbhú leanúnach teanga, daingniú tuisceana,
stór focal bunúsach, bunphatrúin abairte agus iarrachtaí ar ghiniúint tosaigh. Sna dálaí
seo, beidh ar an mhúinteoir díriú go comhfhiosach ar na riachtanais a bhaineann le
forbairt bunchumas teanga trí gach gné den churaclam agus leanúint leis ag úsáid na
straitéisí tumtha a úsáidtear sa Bhonnchéim. Is dúshlán an-mhór é seo de thairbhe go
mbíonn pleanáil chórasach chomhfhiosach agus monatóireacht thuiscint na bpáistí de
dhíth. Ní mór fócas sainiúil pleanáilte a bheith ag gníomhaíochtaí teanga an t-am ar
fad, fiú sa chás a bhíonn an múinteoir páirteach i bhforbairt réimsí eile foghlama, mar
shampla i bhForbairt Phearsanta agus Comhthuiscint.
Le bheith rathúil, ní mór do thimpeallacht teanga an tseomra ranga agus do
phobal is leithne na scoile (an proinnteach, an clós súgartha srl) réimse leathan de
ghníomhaíochtaí ábhartha a chur ar fáil, spéis agus inspreagadh an dalta a mhúscailt,
na céimeanna i bpróiseas shealbhú an dara teanga a chur san áireamh, cumas
méadaitheach an dalta a dhaingniú agus a shíneadh amach agus ról tacaíochta eolasach
do thuismitheoirí a chur chun cinn.
Agus timpeallacht shaibhir teanga cruthaithe aige, ní mór don mhúinteoir Gaelscoile
leanúint de bheith ag cur deiseanna ar fáil le cumas Gaeilge na ndaltaí a shíneadh trasna
gach Réimse Foghlama ar dhóigh chomhtháite.
Le linn na tréimhse seo ba chóir do na páistí tabhairt faoi chlár forbartha teanga.
Baineann seo le daingniú na teanga a sealbhaíodh cheana, síneadh agus saibhriú stór
focal a úsáidtear, síneadh scileanna giniúna agus feasacht mhéadaithe ar chomhréir,
gramadach agus léacsas na Gaeilge lena chinntiú go mbisíonn agus go bhforbraíonn an
teanga léi.

COMHTHÁTHÚ PLEANÁILTE SHEALBHÚ NA TUMTHEANGA
TRASNA GACH RÉIMSE FOGHLAMA
Díríonn pleanáil éifeachtach go comhfhiosach ar fhorbairt leanúnach cumas teanga
trasna gach Réimse Foghlama. Is dúshlán an-mhór é seo de thairbhe go mbíonn pleanáil
chórasach chomhfhiosach de dhíth an t-am ar fad. Ní mór fócas sainiúil pleanáilte a
bheith ag gníomhaíochtaí teanga, fiú sa chás a bhíonn an múinteoir páirteach i bhforbairt
réimsí nach mbaineann go sonraíoch le teanga.
Ní mór do phleanáil rathúil:
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• pleanáil le haghaidh foghlaim ábhair agus teanga a chur san áireamh;
• ardleibhéal de ghníomhaíochtaí praiticiúla láimhe a chinntiú;
• cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí féintionscanta agus gníomhaíochtaí
atá faoi stiúir duine fhásta a chur ar fáil;
• spéis, inspreagadh agus sult na ndaltaí a mhúscailt;
• dul chun cinn trí gach céim de shealbhú tumtheanga a chur chun cinn;
• tógáil ar eispéiris teanga na bpáistí cothrom le dáta agus iad a dhaingniú;
• deiseanna le haghaidh síneadh agus saibhriú teanga a chur ar fáil; agus
• monatóireacht a dhéanamh ar chumas méadaitheach na ndaltaí.

3.0

FORBAIRT I SEALBHÚ NA TUMTHEANGA
Sa Ghaelscoil feictear dul chun cinn cinnte i gcineál agus i gcastacht na teanga a
bhfreagraíonn daltaí di.
Le linn na Bonnchéime tagann ginchumas teanga chun cinn de réir a chéile ón chéad
fhocal nó frása simplí iad curtha isteach i gcomhthéacs Béarla, go príomha, go dtí an
meascán measartha cothrom de Ghaeilge agus Béarla, go dtí na daltaí ag úsáid Gaeilge
beagnach an t-am ar fad.

Eochairchéimeanna 1 & 2

Is comhartha sóirt timpeallacht tumtheanga sa Bhonnchéim níos mó caint mhúinteora
agus céatadán is airde gníomhaíochtaí atá faoi stiúir duine fhásta ná mar is gnách i
suíomh aonteangach. Ag Eochairchéimeanna 1 agus 2 is gá cothromaíocht idir caint
an mhúinteora agus caint an dalta a chinntiú leis an chuspóir go síntear freagraí ó
fhoghlaimeoirí. Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do pháistí a suímh foghlama féin a
thionscnamh agus bheith ag déanamh caidrimh lena bpiaraí agus lena múinteoirí.

Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 leanann staidéar ar an Ghaeilge mar theanga agus
mar mheán le haghaidh gach Réimse Foghlama. Leanann scileanna glacacha agus
ginchumas teanga sa Ghaeilge de bheith ag forbairt trí réimse eispéiris foghlama atá níos
dúshlánaí go cognaíoch agus níos casta. Nuair a ghnóthaíonn daltaí bunscileanna Gaeilge
ba chóir do na múinteoirí cuspóir a dhéanamh de chumas Gaeilge na ndaltaí a fhorbairt
níos mó.
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3.1_
TEANGA agus
LITEARTHACHT
(Gaeilge)

AN TÁBHACHT ATÁ LE TEANGA AGUS LITEARTHACHT
Díríonn Litearthacht ar fhorbairt cumas gach páiste teanga a thuiscint agus
a úsáid mar bhunchuid den fhoghlaim i ngach réimse ionas go dtig leo
idirghníomhú go feidhmiúil leis an domhan thart orthu, iad féin a chur in iúl
go cruthaitheach agus cumarsáid a dhéanamh go muiníneach (trí Éisteacht,
Tuiscint agus Labhairt, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht) ag úsáid
réimse scileanna agus meán. Is réamhriachtanais bhunúsacha iad Teanga
agus Litearthacht ag an duine le haghaidh smaointeoireachta, foghlama
agus idirghníomhaithe i gcomhthéacsanna pearsanta, sóisialta agus oibre ar
feadh a shaoil. Mar sin de is eochair í an litearthacht don fhoghlaim mar aon
le bheith ina heochair don aoibhneas agus don fhás phearsanta.
I suíomh tumoideachais Ghaeilge, is cuid riachtanach é sealbhú fónta teanga
le cur ar chumas na bpáistí teacht ar gach Réimse Foghlama. Is é is aidhm
le tumoideachas tuiscint gach dalta a chinntiú sa dóigh go dtig leo iad féin a
chur in iúl i nGaeilge agus i mBéarla ionas go dtig leo caidreamh éifeachtach
a bheith acu. Is Réimse Foghlama dúshlánach iad Teanga agus Litearthacht
sa suíomh tumoideachais mar a bhfuil láithreacht agus fócas ag dhá theanga
sa seomra ranga. Is féidir scileanna Teanga agus Litearthachta i dteanga
amháin aistriú go réidh go dtí an teanga eile.
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Feabhsaíonn foghlaim tumtheanga scileanna cumarsáide agus litearthachta páistí, ag
cur ar a gcumas a gcuimhne éisteachta agus amhairc a fhorbairt agus á spreagadh
le bheith ina gcainteoirí soiléire muiníneacha chomh maith le bheith ina n-éisteoirí
aireacha. Cuidítear le páistí tuiscint is mó den dóigh a n-oibríonn teanga a fhorbairt trí
na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir a dteanga bhaile agus an dara teanga a fhiosrú.
Chomh maith leis sin, maíonn taighde gurbh fhéidir go mbeadh cumas láidir ag páistí i
suíomh tumoideachais tuilleadh teangacha a fhoghlaim.
Ba chóir amharc ar Theanga agus Litearthacht ar dhóigh iomlánaíoch, ag cur san
áireamh nádúr dílis na réimsí seo Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt, Léitheoireacht agus
Scríbhneoireacht nó baineann siad le réimsí uile an churaclaim, .

TEANGA AGUS LITEARTHACHT (GAEILGE) TRASNA AN
CHURACLAIM
Is féidir Teanga agus Litearthacht na Gaeilge a fhorbairt trí na comhthéacsanna seo a
leanas:

Béarla

trí áiseanna i mBéarla a úsáid agus tuairisciú
i nGaeilge agus vice versa; trí labhairt le
cuairteoirí arb é an Béarla a úsáideann siad
agus tuairisciú i nGaeilge; trí eolas a thabhairt
do thuismitheoirí i mBéarla a tugadh sa
chéad áit i nGaeilge; agus samplaí eile den
trastheangú seo;

Matamaitic agus
Uimhearthacht

trí theanga mhatamaiticiúil a úsáid le smaointe
a chur in iúl agus le smaointeoireacht a mhíniú;
trí shonraí uimhriúla i dtuairiscí agus nuachtáin
a léamh agus ciall a bhaint astu agus trí TFC a
úsáid;

Na hEalaíona

trí labhairt, éisteacht, léamh agus scríobh
faoina n-obair féin agus obair daoine eile in
Ealaín agus Dearadh agus Ceol; trí rólghlacadh,
drámaíocht, damhsa agus TFC a úsáid lena
n-obair a fheabhsú a thuilleadh;

An Domhan Thart Orainn

trí Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt,
léitheoireacht agus scríbhneoireacht faoi gach
gné den Domhan Thart Orainn agus úsáid
rólghlactha, drámaíochta agus TFC;

Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint

trí Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt,
léitheoireacht agus scríbhneoireacht agus
úsáid TFC i bhfiosrú ceisteanna a bhaineann le
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint; agus

Corpoideachas

trí réimse stór focal gluaiseachta a thuiscint,
a úsáid agus ciall a bhaint as mar spreagadh
gluaiseachta agus trí TFC a úsáid i bhfiosrú agus
i bhforbairt saincheisteanna Corpoideachais.

3.1

Is cuid lárnach í teanga páistí maidir lena gcumas cumarsáid a dhéanamh i gcaidrimh
agus i bhfoghlaim, smaointe a thuiscint agus a gcuid smaointe féin a chur in ord, a
fhiosrú agus a scagadh. Tógann an Bhonnchéim ar eispéiris agus ar thuiscint ar theanga
atá tugtha ón bhaile agus ón phobal áitiúil acu. Is ríthábhachtach go n-aithnítear gur
trí Bhéarla a bhí na heispéiris seo ag bunús na bpáistí sa Ghaelscolaíocht agus go
bhféadfadh na heispéiris seo sa bhaile forbairt na tumtheanga a éascú. Gníomhóidh an
múinteoir Gaelscolaíochta de réir na n-eispéireas baile seo le tuiscint a chur chun cinn
agus le forbairt agus leathnú a dhéanamh ar chumas sa tumtheanga. Ag an chéim seo
beidh bonn faoi bhunchumas na bpáistí an tumtheanga a thuiscint. Tosóidh siad a úsáid
focal, frásaí agus abairtí simplí. Chomh maith leis sin beifear i ndiaidh spreagadh a
thabhairt do na páistí díograis a fhorbairt do scéalta, leabhair agus rímeanna. Trí leabhair
a roinnt le daoine fásta táthar ag súil go mbeidh fiosracht maidir le focail forbartha
acu agus go mbeidh páistí eolach ar na litreacha agus ar a gcruth agus ar an dóigh ina
bhfuaimítear iad.

CUR CHUIGE
Eochairchéim 1
Ní mór leanúint de chur i bhfeidhm straitéisí a bhaineann leis an Bhonnchéim le haghaidh
timpeallacht shaibhir teanga a chruthú in Eochairchéim 1 mar iad seo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úsáid mharthanach Gaeilge i ngach gníomhaíocht;
leibhéal ard idirghníomhú cainte le daltaí;
úsáid leathan leideanna neamhbhriathartha;
gníomhaíochtaí teanga daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard aithrise agus athrá ar eochairghnéithe teanga;
monatóireacht a dhéanamh ar thuiscint na bpáistí agus an teanga agus leideanna
neamhbhriathartha a oiriúnú mar is cuí;
ag cinntiú go mbíonn teagmháil le foinsí éagsúla na tumtheanga, mar shampla,
dlúthdhioscaí, DVDanna, físeáin srl;
úsáid phleanáilte éagsúlacht cluichí agus straitéisí sonracha le giniúint teanga a
shíneadh agus le freagraí níos leithne agus cruinneas teanga a spreagadh;
freagairt mar is cuí d’iarrachtaí páistí an tumtheanga a ghiniúint; agus
pleanáil le cruinneas  teanga a fheabhsú i gcomhthéacs patrún sainaitheanta i
bhfoghlaim agus i nginiúint teanga.

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht

AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ

Ba chóir an deis a thabhairt do pháistí éisteacht le réimse spreagthaí, ilmheáin san
áireamh, agus freagairt go cuí agus go héifeachtach dóibh. Feabhsaítear scileanna
éisteachta trí úsáid leibhéil chuí teanga ar pháirt an mhúinteora agus réimse leathan
leideanna amhairc agus comhthéacsúla. Tá taithí phraiticiúil i ngach gníomhaíocht
a bhaineann le teanga barrthábhachtach. De réir mar a imíonn an dalta ó ról iomlán
gabhálach go ról níos giniúnaí i bpróiseas sealbhaithe na teanga, ní mór leanúint
d’idirghníomhú praiticiúil an dalta i ngníomhaíochtaí teanga. Ba chóir cuidiú leo labhairt
go soiléir, le fuaimniú agus tuin chainte shoiléir, oiriúnach do riachtanais a gcuid éisteoirí.
Beidh tacaíocht de dhíth orthu tosú a úsáid teanga ar dhóigheanna cruthaitheacha. Ba
chóir cuidiú leo a gcaint a struchtúrú, á húsáid lena smaointeoireacht a fhorbairt agus a
shoiléiriú.
Ba chóir cuidiú le páistí muinín a chothú sa léitheoireacht ag úsáid réimse modhanna.
Ba chóir deiseanna a chur ar fáil dóibh a muinín agus a neamhspleáchas a fhorbairt trí
eispéiris shultmhara léitheoireachta a chuideoidh leo a dtoighsí agus a roghnachas a
fhorbairt agus ciall a bhaint as a léann siad. Is foinse eile teagmhála leis an teanga agus
daingniú na tumtheanga í an léitheoireacht.
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Ní mór do pháistí luach na scríbhneoireachta a fheiceáil. Ba chóir dóibh an dóigh le ciall
a chur in iúl a fhoghlaim trí ghníomhaíochtaí sultmhara scríbhneoireachta. Ba chóir
deiseanna a chur ar fáil dóibh iad féin a chur in iúl i scríbhneoireacht, go cruthaitheach
agus go fíriciúil, ag usáid acmhainní traidisiúnta agus digiteacha. Ba chóir iad a
spreagadh le forbairt mar scríbhneoirí neamhspleácha, ag foghlaim le himeacht ama, le
gnáthlitriú, poncaíocht, eagrú gramadaí agus peannaireacht atá inléite a úsáid. I suíomh
tumoideachais ar bith, is léiriú ar a scileanna labhartha é cumas na bpáistí scríobh sa
tumtheanga. Ba chóir gníomhaíochtaí scríbhneoireachta tarlú i gcónaí i gcomhthéacs
saibhir ó thaobh na teanga labhartha de. Tá eiseamláiriú leanúnach leantach agus
tacaíocht ó mhúinteoirí riachtanach le scileanna giniúna na bpáistí a fhorbairt i ngach
gníomhaíocht teanga agus litearthachta sa tumtheanga.

Eochairchéim 2
Na straitéisí atá i bhfeidhm ag an Bhonnchéim agus Eochairchéim 1 maidir le cruthú
timpeallacht shaibhir teanga, ní mór leanúint de bheith á gcur i bhfeidhm in Eochairchéim 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úsáid mharthanach Gaeilge i ngach gníomhaíocht;
leibhéal ard idirghníomhú cainte le daltaí;
úsáid is lú de leideanna neamhbhriathartha;
gníomhaíochtaí teanga daingnithe i gcomhthéacs;
aithris agus athrá eochairghnéithe teanga;
monatóireacht a dhéanamh ar thuiscint na bpáistí agus an teanga agus leideanna
neamhbhriathartha a oiriúnú mar is cuí;
teagmháil a chinntiú le foinsí éagsúla na tumtheanga, mar shampla, dlúthdhioscaí,
DVDanna, físeáin srl;
úsáid phleanáilte cluichí agus straitéisí sonracha le giniúint teanga a shíneadh agus le
freagraí sínte agus cruinneas teanga a spreagadh;
freagairt go cuí d’iarrachtaí páistí an tumtheanga a ghiniúint; agus
pleanáil le cruinneas  teanga a fheabhsú i gcomhthéacs patrún sainaitheanta i
bhfoghlaim agus i nginiúint teanga.

Agus timpeallacht shaibhir teanga á cur ar fáil acu, ní mór do mhúinteoirí Gaelscolaíochta
leanúint leo ag cur deiseanna ar fáil le Gaeilge na ndaltaí a fhorbairt agus a shíneadh
trí chomhtháthú sealbhú teanga trasna gach Réimse Foghlama. Leanann na múinteoirí
leo ag pleanáil sainchuspóirí foghlama teanga laistigh de gach Réimse Foghlama.
Beidh anailís ar earráidí scileanna giniúna teanga labhartha agus scríofa tábhachtach
d’fhoghlaim agus do theagasc i dtaca le struchtúir ghramadaí dhúshlánacha.
Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí tógáil ar an eolas, tuiscint agus ar na scileanna
a shealbhaigh siad ag Eochairchéim 1. Ba chóir cuidiú leo a gcumas le héisteacht agus
le freagairt i réimse comhthéacsanna a fhorbairt, ag smaoineamh ar an rud a dúradh
agus ar an teanga a úsáideadh, agus le labhairt go soiléir agus go muiníneach le réimse
feidhmeanna agus luchtanna éisteachta. Ba chóir deiseanna a chur ar fáil dóibh a gcumas
cumarsáid a dhéanamh a fhorbairt agus suim na n-éisteoirí a choinneáil.
Ba chóir deiseanna a chur ar fáil dóibh léamh ar mhaithe le feidhmeanna éagsúla, agus
le straitéisí a fhorbairt sa taighde, sa tuiscint, agus i mbainistiú agus scagadh eolais
ó fhoinsí traidisiúnta agus digiteacha. Ba chóir iad a spreagadh, trí ghníomhaíochtaí
spreagúla spraíúla, le bheith ag léamh go forleathan ar mhaithe le sult agus le heolas.
Le himeacht ama, le moladh agus le misniú, ba chóir deiseanna a bheith acu dul i ngleic
go neamhspleách le téacsanna atá níos dúshlánaí agus níos faide, iad siúd a bheidh i
bhformáid dhigiteach san áireamh, agus ag an am céanna ag machnamh ar chiall an
téacs, á hanailísiú agus á plé. Cuireann léitheoireacht foinse eile teagmhála leis an teanga
agus daingniú na tumtheanga ar fáil agus cuireann gníomhaíochtaí léitheoireachta ardán
ar fáil le haghaidh saibhriú agus leathnú teanga.

70

3.1

I suíomh tumoideachais, is comhartha ar a scileanna labhartha é cumas na bpáistí
scríobh sa tumtheanga. Is í an scríbhneoireacht shínte sa tumtheanga an scil
litearthachta is deacra a éilítear ar an fhoghlaimeoir thumtha. Ba chóir gníomhaíochtaí
scríbhneoireachta tarlú i gcónaí i gcomhthéacs saibhir ó thaobh na teanga labhartha
de. Ba chóir tuilleadh forbartha a dhéanamh in Eochairchéim 2 ar na cumais agus
ar na scileanna Gaeilge a sealbhaíodh ag Eochairchéim 1. Tá ról ríthábhachtach fós
ag eiseamláiriú agus ag tacaíocht an mhúinteora atá leantach leanúnach i bhforbairt
scileanna giniúna teanga páistí i ngach gníomhaíocht teanga agus litearthachta sa
tumtheanga.

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Cuireann na ráitis dul chun cinn seo thíos creatlach imlíneach ar fáil le cuidiú le
múinteoirí i bpleanáil dul cinn trí na heochairchéimeanna. Clúdaíonn siad gnóthachtáil
taobh istigh d’eochairchéimeanna 1 agus 2. Ní seicliosta ar leith iad, ach gnéithe
idirghaolmhara idirghníomhacha den ghnóthachtáil.

ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT (GAEILGE)
Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 ba chóir d’fhormhór na bpáistí bheith ag dul chun
cinn:

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht

Ba chóir do pháistí a gcumas eolas a bhainistiú agus a chur in iúl go héifeachtach ina
gcuid scríbhneoireachta a fhorbairt sa dóigh go dtáirgeann siad téacsanna níos deacra,
níos samhlaíche agus níos fíriciúla, iad siúd i bhformáid dhigiteach san áireamh. Ba chóir
dóibh, le himeacht ama, úsáid a bhaint as réimse níos leithne stór focal, struchtúir abairte
agus poncaíochta ina gcuid scríbhneoireachta do réimse luchtanna léite. Ba chóir cuidiú
leo gnéithe ceapadóireachta agus rúnaíochta a gcuid scríbhneoireachta a fhorbairt trí
phleanáil, trí dhréachtú agus athdhréachtú, trí chur i láthair agus trí mheastóireacht ar a
gcuid oibre.

• ó chluas ghéar a thabhairt ar feadh tréimhsí réasúnta go dtí éisteacht agus an aigne
dírithe agus ceisteanna a chur le tuiscint a fhorbairt;
• ó éisteacht le treoracha in dhá nó i dtrí chuid agus iad a chur i gcrích go dtí éisteacht le
treoracha casta, á soiléiriú agus iad á gcur i gcrích;
• ó fheasacht fhóineolaíoch a fhorbairt go dtí tuiscint níos doimhne agus giniúint chóras
fuaimeanna na Gaeilge;
• ó thosú bheith ag úsáid Gaeilge le hiad féin a chur in iúl le soiléireacht agus
féinmhuinín mhéadaitheach, agus úsáid stór focal pearsanta agus struchtúr abairtí
inaitheanta go dtí spéis an lucht éisteachta a tharraingt trí stór focal, sainréim teanga
agus mionsonraí a úsáid go cuí le smaointe a chur os a gcomhair agus le tionchar a
imirt;
• ó ghnásanna sóisialta a thuiscint agus a úsáid i gcomhráite agus i gcaidreamh
a thosaíonn siad féin go dtí úsáidí éagsúla teanga agus canúna foirmiúla agus
neamhfhoirmiúla a aithint;
• ó smaointe agus mothúcháin a chur in iúl i ngníomhaíochtaí simplí go dtí obair
ar bhonn comhoibre agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le daoine eile i
ngníomhaíochtaí éagsúla atá níos casta;
• ó bheith in ann scéalta, imeachtaí nó eispéiris phearsanta a athinsint i seicheamh le
mionsonraí réasúnta go dtí scéalta, imeachtaí agus eachtraí a athinsint ag cloí leis an
cheist agus ag oiriúnú agus ag struchtúrú ráiteas go loighciúil le freastal ar riachtanais
an lucht éisteachta agus ar an chuspóir; agus
• ó fháthanna a chur ar fáil le tacú le tuairimí a nochtar go dtí comhoibriú le daoine eile,
ag míniú agus ag cosaint tuairimí agus barúlacha.
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LÉITHEOIREACHT (GAEILGE)
Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 ba chóir do mhorchuid de na páistí bheith ag dul
chun cinn:
• ó chineálacha éagsúla téacs a aithint go dtí spéiseanna i dtéacsanna áirithe a chur in
iúl mar aon lena roghanna téacs;
• ó thosú a léamh os ard le mothúchán mar fhreagra ar réimse cló agus phoncaíocht go
dtí léamh os ard, ag infhilleadh go cuí le cuidiú le ciall;
• ó labhairt faoina gcuid eispéireas agus mothúchán féin le téacs a thuiscint go dtí
comhbhá éigin a léiriú trí smaointe agus mothúcháin na gcarachtar a chur san
áireamh;
• ó fháthanna a thabhairt dá gcuid tuartha go dtí a gcuid freagraí a chosaint trí thátal,
déaduchtú nó tagairt d’fhianaise laistigh den téacs;
• ó leabhair a roghnú ar mhaithe le cuspóir faoi leith go dtí úsáid réimse foinsí le
smaointe agus eolas a fháil, a roghnú agus a úsáid le topaic a fhiosrú;
• ó théacsanna a athinsint agus a chur i seicheamh le mionsonraí réasúnta, ag úsáid
teanga chuí go dtí brí téacsanna a chur san áireamh, a anailísiú agus a phlé; agus
• ó úsáid réimse leideanna léitheoireachta le neamhspleáchas méadaitheach agus tosú a
fhéincheartú go dtí léamh go neamhspleách.

SCRÍBHNEOIREACHT (GAEILGE)
Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 ba chóir do mhórchuid de na páistí bheith ag dul
chun cinn:
• ó úsáid téacsanna amhail dánta, scéalta agus treoracha mar shamplaí dá gcuid
scríbhneoireachta féin go dtí a gcuid eispéireas féin a chur in iúl agus machnamh a
dhéanamh ar smaointe, mothúcháin agus samhlaíocht;
• ó thosú a léiriú fianaise de sheicheamh in athinsintí agus treoracha go dtí smaointe
agus eolas a struchtúrú agus a chur i láthair go loighciúil agus go soiléir leanúnach;
• ó úsáid réimse de stór focal bunaithe ar eispéiris fhoghlama go dtí scríbhneoireacht ina
bhfuil úsáid shaibhrithe agus chruthaitheach Gaeilge agus úsáid níos leithne stór focal;
• ó úsáid réimse níos leithne stór focal ina gcuid scríbhneoireachta go dtí úsáid níos
samhlaíche agus níos beaichte stór focal;
• ó thuiscint éigin a léiriú go dtig leis an teanga scríofa bheith níos foirmiúla ná an teanga
labhartha go dtí scríobh go soiléir i réimse cineálacha a léiríonn tuiscint ar lucht
éisteachta cuí;
• ó thosú a scríobh in abairtí go dtí oilteacht a léiriú in úsáid comhréire, litrithe agus
poncaíochta;
• ó labhairt faoin rud atá siad ag dul a scríobh agus neamhspleáchas réasúnta a léiriú
agus iad ag scríobh go dtí pleanáil, athdhéanamh agus athdhréachtú oibre leis an bhrí a
fheabhsú, le neamhspleáchas áirithe; agus
• ó smacht réasúnta a léiriú ar dhéanamh litreacha cás uachtair agus cás íochtair, méid
agus spásáil go dtí peannaireacht atá dea-chumtha, tapaidh agus inléite.

3.1

Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt i
dTeanga agus Litearthacht na Gaeilge trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na Riachtanais Reachtúla do Theanga agus Litearthacht na Gaeilge leagtha amach
thíos i gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le
heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:
• Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
• Léitheoireacht
• Scríbhneoireacht

ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT (Gaeilge)
Ba chóir páistí a chumasú le luathscileanna tumtheanga a dhaingniú in Éisteacht,
Tuiscint agus Labhairt trí bhéim ar ghníomhaíochtaí praiticiúla agus caidreamh
seasmhach le daoine fásta. Cuireann gníomhaíochtaí san Éisteacht, agus sa Tuiscint
agus Labhairt deiseanna iontacha ar fáil le haghaidh forbairt cumas páistí sa Ghaeilge.
Is den ríthábhacht am sínte a chaitheamh ar fhorbairt i nginiúint teanga labhartha
lena chinntiú go bhfuil bonn daingean ann le haghaidh forbairt teanga ina dhiaidh sin
trí léitheoireacht agus scríbhneoireacht i suíomh atá saibhir ó thaobh comhthéacs de.
Ba chóir daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa Ghaeilge, le:

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht

EOCHAIRCHÉIM 1

• scileanna sa tumtheanga a dhaingniú in Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
• páirt a ghlacadh in Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt i ngach réimse foghlama,
mar shampla, pléigh an iompraíocht ba chóir a bheith acu gar do bhóithre, pléigh na
buntáistí a bhaineann le stíl shláintiúil mhaireachtála;
• éisteacht leo, freagairt dóibh agus fiosrú a dhéanamh ar scéalta, dánta, amhráin,
drámaíocht agus téacsanna meán trí úsáid áiseanna traidisiúnta agus digiteacha
agus codanna díobh a athchruthú i réimse gníomhaíochtaí eispriseacha,
mar shampla, pictiúir nó mionsamhlacha roinnt carachtar nó áiteanna ó dhán nó ó scéal
a dhéanamh, scéal Fhinn mhic Cumhail a dhrámú;
• éisteacht le réimse téacsanna labhartha agus scríofa, iad a léirmhíniú agus a
athinsint, le roinnt mionsonraí tacaíochta, mar shampla, labhairt agus ceisteanna a
chur faoi charachtar a thaitin leo i scéal;
• a gcuid scéalta féin a insint bunaithe ar eispéiris phearsanta agus ar shamlaíocht,
mar shampla, labhairt faoi eachtra a chonaic siad agus cur síos a dhéanamh ar an
dóigh ar fhreagair siad agus daoine eile;
• éisteacht le treorú agus le treoracha agus freagairt dóibh, mar shampla,
gníomhaíocht matamaitice praiticúla;
• sealaíocht a dhéanamh ag Éisteacht, ag Tuiscint agus ag Labhairt i ngníomhaíochtaí
grúpa agus beirte, mar shampla, rialacha cluiche a mhíniú; agus
• páirt a ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí drámaíochta le tacú le foghlaim trí
ghníomhaíocht trasna an churaclaim, mar shampla, ról duine fhásta nó páiste a
ghlacadh agus na topaicí amhail ag fanacht inár suí go mall nó an iompraíocht ba chóir a
bheith againn ar an bhus a phlé;
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ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT (Gaeilge)
• smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl mar fhreagra ar eispéiris
phearsanta, cásanna samhlaíocha, litríocht, meáin agus topaicí agus
gníomhaíochtaí curaclaim, mar shampla, freagra do chraoladh oideachais, páirceáil
carranna gar dá scoil a phlé;
• smaointe agus eolas a chur i láthair le struchtúr agus seicheamh éigin,
mar shampla, eolas a chlárú faoina ngraf nó faoina bpictiúr agus labhairt faoi;
• smaoineamh faoin rud a deir siad agus faoin dóigh a ndeir siad é, mar shampla, a
nguth a athrú nuair a léann siad scéal;
• labhairt go hinchloiste agus go soiléir, ag úsáid caighdeán cuí cainte agus gutha,
mar shampla, nuair a bhítear ag drámú dáin nó scéil;
• ceisteanna a chumadh agus a chur le heolas a fháil i suímh shóisialta agus trasna
an churaclaim;
• léamh os ard ó réimse foinsí, a gcuid oibre féin san áireamh, le hinfhilleadh cuí le
béim a chur ar chiall, mar shampla, a gcuid scéalta féin a léamh do ranganna eile; agus
• gnéithe den teanga labhartha a aithint agus labhairt fúthu, ag léiriú feasacht
fhóineolaíoch, mar shampla, focail ríme.

LÉITHEOIREACHT (Gaeilge)
Is tríd an léitheoireacht agus trí ghníomhaíochtaí léitheoireachta is mó atá deiseanna le
haghaidh shealbhú agus fhorbairt na Gaeilge in Eochairchéim 1.
Ba chóir daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, le:
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt, beirte
agus faoi threoir;
• léamh, agus le daoine léamh dóibh ó rogha leathan filíochta agus próis;
• léamh le neamhspleáchas éigin ar mhaithe le sult agus eolas;
• réimse téacsanna traidisiúnta agus digiteacha a léamh, a fhiosrú, a thuiscint agus a
úsáid;
• réimse téacsanna a athinsint, a athléamh agus drámaíocht a dhéanamh leo, ag
léiriú smaointe trí dhrámaíocht, pictiúir, léaráidí agus TFC, mar shampla, carachtair
nó eachtraí a athchruthú i ngníomhaíochtaí amhail drámaíocht;
• tosú a aimsiú, a roghnú agus a úsáid téacsanna le haghaidh cuspóirí áirithe;
• taighde a dhéanamh ar eolas atá ábhartha do chuspóirí áirithe agus é a láimhseáil,
ag úsáid foinsí traidisiúnta agus digiteacha, agus a gcuid torthaí a chur i láthair ar
dhóigheanna éagsúla;
• réimse scileanna tuisceana, idir labhartha agus scríofa a úsáid, le téacsanna a
léirmhíniú agus a phlé;
• tosú a fháil tuisceana ar na dóighe a ndéantar téacsanna a struchtúrú i réimse
seánraí agus iad a fhiosrú, mar shampla, seicheamh eachtraí ó scéal a léiriú;
• réimse téacsanna amhairc a fhiosrú agus a léirmhíniú;
• tuairimí a léiriú agus fáthanna a thabhairt bunaithe ar an rud atá léite acu;
• tosú a úsáid fianaise ó théacs le tacú lena gcuid tuairimí, mar shampla, ag tuar, ag
baint tátal as agus ag déaduchtú;
• go léifidh siad agus go roinnfidh siad a leabhar scéalta agus dánta agus go mbeidh
úsáid áiseanna digiteacha san áireamh;
• stórfhocal súilaithne a thógáil;
• réimse straitéisí a úsáid le focail nach bhfuil siad cleachta leo a shainaithint;
• labhairt leis an mhúinteoir faoi dhóigheanna a scríobhtar an teanga, ag sainaithint
frásaí, focal, patrún nó litreacha agus gnéithe eile den teanga scríofa; agus
• go n-aithneoidh siad agus go dtabharfaidh siad faoi deara an dóigh a gcuirtear focail
le chéile agus a litrítear iad.

3.1

Bíonn leibhéal ard spleáchais ar ionchur ón mhúinteoir sa scríbhneoireacht i nGaeilge,
rud a chuireann béim ar an ghá mharthanach le scríbhneoireacht mhúnlaithe
leanúnach agus tacaíocht an mhúinteora agus idirghabháil ag leibhéal an duine aonair,
an ghrúpa agus an ranga, ar feadh Eochairchéim 1.
Ba chóir daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, le:
• páirt a ghlacadh i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir agus
neamhspleách agus ceapadóireacht ar scáileán san áireamh;
• réimse stór focal a thuiscint agus a úsáid trí bheith ag fiosrú agus ag triail le teanga,
mar shampla, cluichí focal, tomhais agus rímeanna;
• labhairt faoin rud atá siad ag dul a scríobh agus é a phleanáil;
• tosú a sheiceáil a gcuid oibre maidir le sainchritéir;
• scríobh gan leidíocht, ag déanamh a gcinntí féin faoi fhoirm agus ábhar;
• scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léitheoireachta;
• smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht shamhlaíoch
agus fhíriciúil;
• smaointe agus eolas a eagrú, a struchtúrú agus a chur i láthair ag úsáid modhanna
traidisiúnta agus digiteacha;
• cuid de na difríochtaí idir teanga labhartha agus teanga scríofa a thuiscint;
• éagsúlacht scileanna a úsáid le focail a litriú ina gcuid scríbhneoireachta,
mar shampla, fuaimeanna a theascánú, a chumasc agus a ionramháil agus bheith ar an
eolas faoi phatrúin litrithe sa Ghaeilge;
• réimse focal a bhfuil siad cleachta leo, atá tábhachtach agus a thagann aníos go
minic a litriú i gceart, mar shampla, rith, mór, rothar, sásta;
• cumas méadaitheach in úsáid gramadaí agus poncaíochta a fhorbairt, mar shampla,
úsáid lánstadanna, comharthaí ceiste agus camóg ina gcuid scríbhneoireachta; agus
• stíl peannaireachta inléite a úsáid, mar shampla, tosú a cheangal litreacha le chéile.

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht

SCRÍBHNEOIREACHT (Gaeilge)

Eochairchéim 2
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna tumtheanga a fhorbairt i dTeanga agus
Litearthacht na Gaeilge trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na Riachtanais Reachtúla do Theanga agus Litearthacht na Gaeilge leagtha amach
thíos i gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí cur ar chumas na ndaltaí, i gcomhthéacs a gcumais sa
tumtheanga eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:
• Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
• Léitheoireacht
• Scríbhneoireacht
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ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT (Gaeilge)
In Eochairchéim 2, tá an phríomhbhéim ar shaibhriú agus ar shíneadh teanga a bhfuil
forbairt déanta uirthi tríd an Bhonnchéim agus trí Eochairchéim 1. Faoi na cúinsí seo,
ní mór don mhúinteoir díriú go comhfhiosach ar na riachtanais le haghaidh forbairt
cumais sa teanga trí gach gné den churaclam lena chinntiú go n-éiríonn le gach
páiste teacht ar an churaclam go héifeachtach. Is mór an dúshlán é sin de thairbhe go
mbíonn pleanáil chórasach chomhfhiosach de dhíth. Ní mór fócas teanga sainiúil agus
pleanáilte a bheith ag gníomhaíochtaí i ngach Réimse Foghlama i gcónaí, go háirithe
de réir mar a théann páistí chun cinn ó ghníomhaíochtaí atá daingnithe go láidir i
gcomhthéacs go dtí gníomhaíochtaí nach bhfuil chomh daingnithe i gcomhthéacs.
Ba chóir deiseanna a bheith ag páistí páirt a ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí san
Éisteacht, sa Tuiscint agus Labhairt i nGaeilge ag úsáid modhanna éagsúla cumarsáide.
Ba chóir freagraí sínte a spreagadh i gcónaí.
Ba chóir daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa Ghaeilge, le:
• bheith ag éisteacht le réimse téacsanna ficsin, filíochta, drámaíochta agus meán
agus freagairt dóibh trí úsáid áiseanna traidisiúnta agus digiteacha, mar shampla,
iompar agus tuairimí carachtair i scéal a phlé, freagraí ar fhógrá teilifíse Sábháilteachta
ar Bhóithre a phlé;
• scéalta bunaithe ar chuimhní, eispéiris phearsanta, litríocht, samhlaíocht agus
ábhar an churaclaim a insint, a athinsint agus a léirmhíniú, mar shampla, feasachán
nuachta dá scoil féin a dhéanamh, a bhfreagairtí do leabhar nó do dhán a léigh siad a
roinnt;
• bheith rannpháirteach i bplé grúpa agus ranga le haghaidh réimse cuspóirí
curaclaim, mar shampla, fáthanna a thabhairt agus a iarraidh nuair a bhítear ag
iarraidh tátal a bhaint as ábhar i ngrúpghníomhaíocht;
• fios a bheith acu ar ghnásanna grúpdhíospóireachta, iad a thuiscint agus a úsáid,
mar shampla, sealaíocht a dhéanamh mar chainteoirí, éisteacht le tuairimí daoine eile,
daoine eile a spreagadh le bheith rannpháirteach i ngrúpdhíospóireachtaí;
• smaointe, argóintí agus tuairimí a roinnt, freagairt dóibh agus a mheas agus
fianaise nó réasún a úsáid le tuairimí, gníomhartha nó moltaí a chosaint;
• bheith rannpháirteach i réimse gníomhaíochtaí drámaíochta trasna an churaclaim;
• radharc bunaithe ar thaithí, samhlaíocht, litríocht, na meáin agus/nó topaicí
curaclaim a thobchumadh;
• cur síos a dhéanamh ar ar eispéiris fhíora agus cásanna samhlaíocha agus faoi
dhaoine, áiteanna, eachtraí agus dhéantúsáin agus le labhairt orthu, mar shampla,
labhairt faoi bhrionglóid a bhí acu;
• cur i láthair gairid a ullmhú agus a thabhairt do ghrúpa a bhfuil aithne acu orthu,
ag léiriú tuisceana ar an lucht féachana agus ar úsáid taispeántais ilmheán san
áireamh, mar shampla, cur i láthair a dhéanamh do ghrúpa faoina gcuid smaointe nó
faoina n-eolas ar ainmhí, feithid nó éan, mar chuid de staidéar ar ghnáthóg, ag úsáid
teicneolaíocht dhigiteach mar is cuí;
• ceisteanna cuí a shainaithint agus a chur chun eolas, tuairimí agus mothúcháin
a iarraidh, mar shampla, agallamh le daoine fásta a bhfuil aithne mhaith acu orthu a
phleanáil agus a chur i gcrích;
• labhairt le daoine i réimse cásanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, mar shampla,
le linn cuairteanna oideachais nó cuairteoirí sa seomra ranga;
• caighdeán cuí cainte agus gutha a úsáid, ag caint go hinchloiste agus ag athrú
na sainréime teanga, de réir cuspóra agus lucht éisteachta, mar shampla, bheith
rannpháirteach i ndráma ranga;
• léamh os ard, ag infhilleadh go cuí, le smaointe agus mothúcháin a chur in iúl agus
béim a chur ar bhrí an ruda atá léite acu, mar shampla, labhairt faoi smaoineamh atá
acu;
• gnéithe den teanga labhartha a aithint agus a phlé, teanga fhoirmiúil agus
neamhfhoirmiúil, canúint agus gnáthchaint san áireamh; agus
• bheith ag éisteacht le cainteoirí éagsúla Gaeilge agus iad a fhreagairt.

3.1

Sa seomra ranga Gaelscolaíochta cuireann léitheoireacht agus gníomhaíochtaí
léitheoireachta tuilleadh deiseanna ar fáil i leith shealbhú agus fhorbairt na Gaeilge in
Eochairchéim 1. Ba chóir don mhúinteoir gach deis a thapú le sealbhú teanga na bpáistí
a fhorbairt agus a shíneadh le linn gníomhaíochtaí léitheoireachta.
Maidir le formhór na bpáistí sa Ghaelscolaíocht tarlóidh na heispéiris léitheoireachta
seo a leanas ar scoil. Lena chois sin, iarrtar ar thuismitheoirí bheith páirteach i
ngníomhaíochtaí léitheoireachta lena gcuid páistí ina rogha teanga/teangacha féin.
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa Ghaeilge, le:
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt, beirte
agus faoi threoir;
• réimse téacsanna traidisiúnta agus digiteacha a léamh, a fhiosrú, a thuiscint agus a
úsáid;
• tabhairt faoi léitheoireacht mharthanach, neamhspleách agus chiúin ar mhaithe le
sult agus le heolas;
• réimse a léitheoireachta a shíneadh agus a gcuid roghanna féin a fhorbairt;
• foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc áirithe
a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl, mar shampla, córas aicmiúcháin,
catalóg, clár ábhar agus innéacsanna agus an t-idirlíon;
• a dtuiscint ar théacsanna a chur in iúl ar réimse dóigheanna, tríd an amharc, ó
bhéal, trí drámaíocht agus i modh digiteach, mar shampla, léaráid lipéadaithe,
bróisiúr taistil, feasachán áitiúil nuachta, cur i láthair digiteach nó leathanach gréasáin;
• téacsanna a mheas, a léirmhíniú agus a phlé, ag fiosrú na ndóigheanna a dtig
teanga a láimhseáil le go dtéitear i bhfeidhm ar an léitheoir nó le haird a tharraingt,
mar shampla, imeartas focal, scéalta grinn, manaí, fógraí agus puzail focal;
• tosú bheith feasach ar an dóigh a gcuireann meáin dhifriúla eolas, smaointe agus
imeachtaí i láthair ar dhóigheanna difriúla, mar shampla, tuairiscí i nuachtáin
dhifriúla a chur i gcomparáid lena chéile;
• freagraí dá gcuid a chosaint go loighciúil, trí thátal, dhéaduchtú agus/nó tagairt
d’fhianaise taobh istigh den téacs, mar shampla, cuir dhá charachtar i scéal nó i
dtéacs staire i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile;
• athmheas a dhéanamh ar a gcéad fhreagairt do théacsanna i gcomhthéacs an
léargais agus an eolais a thagann amach ina dhiaidh óna léitheoireacht;
• léamh os ard don rang nó don mhúinteoir ó théacsanna ullmhaithe, na cinn sin a
chum siad féin san áireamh, ag infhilleadh le cuidiú le ciall;
• réimse straitéisí cros-seiceála a úsáid le focail nach n-aithníonn siad i dtéacsanna a
léamh;
• réimse scileanna léitheoireachta a úsáid le haghaidh cuspóirí éagsúla
léitheoireachta, mar shampla, athbhreithniú, athchuimhneamh, sruthléamh agus
sracléamh;
• téacsanna Gaeilge a léamh agus freagairt dóibh ag úsáid scileanna ar a n-áirítear
na cinn sin a d’aistrigh ó ghníomhaíochtaí Béarla; agus
• foghlaim thar an dá theanga a cheangal, mar shampla, freagairt do théacsanna
Gaeilge i mBéarla agus freagairt do théacsanna Béarla i nGaeilge.

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht
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SCRÍBHNEOIREACHT (Gaeilge)
Tá leibhéal ard spleáchais ar ionchur an mhúinteora nuair a bhítear ag scríobh
i nGaeilge. Aithnítear nádúr idirghabhálach fós ról an mhúinteora sa phróiseas
scríbhneoireachta, le treoir leanúnach, tacaíocht mhinic agus spreagadh marthanach le
cumas agus le muinín atá ag teacht chun cinn a fhorbairt sa scil giniúna seo. Aibhsíonn
sé seo an gá marthanach atá ann le scríbhneoireacht mhúnlaithe agus tacaíocht an
mhúinteora ag leibhéal an duine aonair, an ghrúpa agus an ranga, le linn
Eochairchéim 2.
Le pleanáil chúramach ón mhúinteoir in Eochairchéim 2, is féidir dúbailt a sheachaint
nó is féidir na cineálacha éagsúla scríbhneoireachta a theagasc i nGaeilge nó i mBéarla
nó sa dá theanga.
Ba chóir daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa Ghaeilge, chun:
• a mbuanna i scileanna teanga sa Ghaeilge a shaibhriú agus a fheabhsú;
• bheith rannpháirteach i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir agus
neamhspleách, cumadóireacht ar scáileán san áireamh;
• gnéithe éagsúla den leagan amach i dtéacsanna a phlé agus iad a chur i bhfeidhm,
nuair is cuí, ina gcuid scríbhneoireachta féin, mar shampla, ceannteidil agus
fo-cheannteidil agus léiriú téacs ina cholúin le béim a chur ar eochairphointí nó le
héifeachtaí áirithe a chruthú;
• triail a bhaint as rímeanna, rithimí, struchtúr véarsaíochta agus gach cineál
imeartas focal agus canúint;
• scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léite, ag roghnú, ag pleanáil agus ag
úsáid stíl agus foirm chuí;
• na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena gcuid
scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san áireamh;
• smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht shamhlaíoch
agus fhíriciúil, mar shampla, dán a chumadh faoina gcuid mothúchán ar ócáid
speisialta;
• réimse gnéithe stíleacha a úsáid le mothú agus éifeacht a chruthú;
• tosú a chur le chéile a stíl phearsanta féin;
• smaointe a chruthú, a scagadh agus a chur i láthair ag úsáid modhanna traidisiúnta
agus digiteacha, ag cur le chéile téacs, fuaime nó grafaicí, mar shampla, cur i láthair
digiteach a chruthú;
• bheith feasach ar dhifríochtaí ó thaobh canúna de agus na difríochtaí idir an teanga
labhartha agus an teanga scríofa a thuiscint;
• réimse scileanna a úsáid le focail a litriú i gceart agus leideanna fuaime a úsáid le
litriú le cruinneas réasúnta i nGaeilge;
• foghlaim trasna an dá theanga a cheangal, mar shampla, idirdhealú a dhéanamh idir
dhá chóras fuaimeanna agus patrúin litrithe;
• cumas méadaitheach in úsáid gramadaí agus poncaíochta a fhorbairt le soiléire brí
a chruthú; agus
• stíl thapaidh inléite peannaireachta a fhorbairt.

3.2_
Teanga agus
Litearthacht

(Béarla i nGaelscoileanna)
AN TÁBHACHT ATÁ LE TEANGA AGUS LITEARTHACHT
Díríonn litearthacht ar fhorbairt cumais gach páiste teanga a thuiscint
agus a úsáid mar chuid dhílis den fhoghlaim i ngach réimse sa dóigh go
mbeidh caidreamh éifeachtach acu leis an domhan thart orthu, go gcuirfidh
siad iad féin in iúl go cruthaitheach agus go ndéanfaidh siad cumarsáid go
muiníneach (Labhairt agus Éisteacht, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht)
ag úsáid réimse scileanna agus meán. Is réamhriachtanais bhunúsacha iad
Teanga agus Litearthacht le haghaidh smaointeoireachta, foghlama agus
caidrimh i gcomhthéacsanna pearsanta, sóisialta agus oibre ar feadh a saoil.
Is eochair í an litearthacht i leith foghlama chomh maith le bheith mar ábhar
suilt agus foráis phearsanta.
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Is é is aidhm le tumoideachas páistí a chumasú chun iad féin a chur in iúl i nGaeilge
agus i mBéarla sa dóigh go mbeidh siad in ann caidreamh éifeachtach bheith acu. Sa
suíomh Gaelscolaíochta tá sealbhú fónta tumtheanga riachtanach le ligean do pháistí
fáil a bheith acu ar réimsí eile sa churaclam. Is Réimse Foghlama dúshlánach í Teanga
agus Litearthacht i suíomh an tumoideachais, áit a bhfuil láithreacht agus fócas sa
seomra ranga ag dhá theanga. Is féidir le scileanna Teanga agus Litearthachta buntáistí a
bhronnadh ar an teanga eile.
Feabhsaíonn foghlaim tumtheanga scileanna cumarsáide agus litearthachta páistí, á
gcumasú lena gcuimhne cluaise agus amhairc a fhorbairt agus á spreagadh le bheith
ina gcainteoirí soiléire muiníneacha mar aon le bheith ina n-éisteoirí aireacha. Cuidítear
le páistí tuiscint níos fearr a fhorbairt ar an dóigh a n-oibríonn teanga trí na cosúlachtaí
agus na difríochtaí idir an teanga bhaile agus an dara teanga a fhiosrú. Chomh maith
leis sin, is féidir go bhfuil cumas níos fearr ag páistí i suíomh tumoideachais tuilleadh
teangacha a fhoghlaim. Cuidíonn sé sin le smaointe, coincheapa agus scileanna a
teagascadh i réimsí eile den churaclam a dhaingniú agus nuair a chuirtear é le codanna ó
na réimsí seo,, Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint agus An Domhan Thart Orainn,
is féidir leis cuidiú le cruthú comhthéacs lánbhrí fhíor inar féidir tuiscint idirchultúrtha na
bpáistí a fhorbairt.
In earnáil na Gaelscolaíochta ní thugtar faoi chur chuige pleanáilte foirmiúil maidir le
heispéireas na bpáistí i mBéarla go dtí Eochairchéim 1.

AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ
Ag an Bhonnchéim sa tumoideachas Gaeilge léiríonn páistí arb é an Béarla teanga an
bhaile réimse cumas cheana féin i mBéarla. Beidh bonn maith faoina gcumas tuisceana.
Beidh a gcumas chun iad féin a chur in iúl ag úsáid réimse struchtúir teanga ag teacht
chun cinn.
Le linn a n-eispéireas luath tumoideachais ag an Bhonnchéim, go dtí go bhfuil bonn
faoina gcumas sa Ghaeilge labhartha, ach beidh deiseanna ann fosta go fóill ag páistí:
• caidreamh a dhéanamh lena bpiaraí i mBéarla i dteagmhálacha sóisialta;
• tabhairt faoi eispéiris nua foghlama i mBéarla agus freagairt dóibh; agus
• freagra a thabhairt i mBéarla ar dhaoine fásta atá i mbun cumarsáide leo sa
tumtheanga.
Le linn na tréimhse seo ceadaíonn dinimic an chomhthéacs dhátheangaigh seo deiseanna
le coinneáil le forbairt leanúnach scileanna Béarla na bpáistí – ag cur san áireamh cothú
agus síneadh na gcumas atá acu cheana.
Cé nach dteagasctar Béarla ar bhonn foirmiúil sa Bhonnchéim, cuireann eispéiris
theagmhasacha i mBéarla sa seomra ranga, agus eispéiris taobh amuigh de
thimpeallacht na scoile, bonn luachmhar ar fáil le haghaidh an chuir chuige is foirmiúla
agus pleanáilte maidir leis an Bhéarla a chuirtear i bhfeidhm in Eochairchéim 1.

CUR CHUIGE
Tá réimse bunscileanna litearthachta forbartha trí Ghaeilge cheana féin ag páistí
in Eochairchéim 1. Chomh maith leis sin tá leibhéil shuntasacha inniúlachta acu i
mBéarla labhartha. Aistríonn na scileanna litearthachta sin go dtí staidéar an Bhéarla
in Eochairchéim 1. Ní gá, mar sin, go mbeidh eispéiris tosaigh na bpáistí i mBéarla mar
an gcéanna leis na heispéiris is luaithe ag páistí i scoil Bhéarla. Ach, is den riachtanas
go n-úsáidfear cur chuige iomlánaíoch áit a bhfuil Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt,
Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht comhtháite go suntasach trasna réimse eispéireas.
Mar sin féin, tá béim thosaigh phleanáilte ann ar fhorbairt na Léitheoireachta agus na
Scríbhneoireachta.
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Is den tábhacht go mbíonn múinteoirí ar an eolas faoi na scileanna agus na próisis atá
forbartha cheana féin nó atá bunaithe trí thaithí na bpáistí ar an tumtheanga, rud a
bheidh úsáideach dá gcuid eispéireas sa Bhéarla. Ar na scileanna tábhachtacha a bheidh
forbartha ag páistí cheana tá:
•
•
•
•
•
•
•

éisteacht le daoine eile;
labhairt go soiléir agus go glan;
eagrú agus cur in iúl a gcuid smaointe;
bheith rannpháirteach i ngrúpdhíospóireacht;
déanamh sealaíochta nuair a bhítear ag caint;
machnamh ar a ndeir daoine eile; agus
an tuin chainte chuí a úsáid le braistintí agus mothúcháin a chur in iúl.

Cuireann an ghné nua phleanáilte seo dá n-eispéireas foghlama ar scoil deis eile ar fáil
leis na scileanna seo a dhaingniú, a chleachtadh agus a shíneadh. Cuireann foghlaim
phleanáilte an Bhéarla, a chuirtear i bhfeidhm in Eochairchéim 1, deiseanna ar fáil do
na páistí tosú a úsáid an Bhéarla ar éagsúlacht mhéadaitheach dóigheanna, é a úsáid le
muinín agus le snas méadaitheach i struchtúrú a gcuid cainte agus a smaointeoireacht a
shoiléiriú.
Tá caighdeán na n-ócáidí cainte a bhíonn ag páistí sa bhaile ina fhachtóir tábhachtach i
bhforbairt iomlán an pháiste. Is trí theanga an bhaile a thosaíonn páistí a dhul i ngleic leis
an domhan, a chomhshamhlú eolais agus a phróiseáil a gcuid smaointe, braistintí agus
mothúchán. Ní mór do thuismitheoirí bheith ar an eolas faoin ról tábhachtach atá acu
maidir le dúshraith bhunúsach a leagan le go mbeidh rath ar fhoghlaim a gcuid páistí trí
theanga an bhaile. Ní mór do scoileanna páirtíochtaí a chur chun cinn le tuismitheoirí le
tacú leo sa ról seo.

Léitheoireacht

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht

Labhairt agus Éisteacht

Ag tús Eochairchéim 1 bíonn inniúlachtaí páistí sa léitheoireacht bunaithe go maith. Bíonn
a fhios acu:
•
•
•
•
•
•

go mbíonn ciall le cló;
go léitear téacs ó chlé go deas agus ó bharr go bun;
go bhfuil cód ag teanga scríofa;
go mbíonn réimse straitéisí díchódaithe de dhíth le léamh go héasca;
gur féidir eolas a aisghabháil; agus
gur gníomhaíocht shultmhar í an léitheoireacht.

Is furasta na scileanna a aistriú go dtí na heispéiris nua acu sa léitheoireacht i mBéarla. I
gcuid mhaith cásanna, tá tús déanata ag páistí na scileanna seo a aistriú go spontáineach
iad féin. Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do pháistí léamh ag úsáid réimse straitéisí agus
spreagthaí. Ba chóir deiseanna a thabhairt dóibh a muinín agus agus neamhspleáchas
a fhorbairt trí eispéiris shultmhara léitheoireachta a chuideoidh leo a dtoighsí agus
roghanna pearsanta a fhorbairt agus cialla a bhaint as a léann siad.
Déanann cuid mhór páistí an t-aistriú ó léitheoireacht i nGaeilge go léitheoireacht
i mBéarla go héasca ach beidh deacracht ag roinnt páistí ag an tús agus beidh clár
tacaíochta struchtúrtha de dhíth orthu le cuidiú leo an t-aistriú seo a dhéanamh. Is
féidir straitéisí amhail comhpháirtithe léitheoireachta agus léitheoireacht bheirte
rath sa léitheoireacht i mBéarla a luathú nó tá an cumas ag páistí dul chin cinn mór a
dhéanamh ag an chéim seo i léitheoireacht an Bhéarla sa Ghaelscolaíocht. Ag an chéim
seo i bhforbairt na bpáistí tá deis luachmhar ann le teacht i dtír ar na leibhéil arda
spreagtha atá ag páistí Béarla a léamh agus le dul chun cinn na bpáistí i léitheoireacht an
Bhéarla a chur chun cinn go suntasach. Ba chóir breithniú cúramach a thabhairt d’ábhar
léitheoireachta a roghnaítear mar luathléitheoireacht struchtúrtha i mBéarla. Cinntíonn
sé seo go bhfuil meaitseáil chuí idir leibhéil choincheapúla agus aibíochta na bpáistí agus
seachnaíonn sé comparáidí míchuí lena bpiaraí aonteangacha i scoileanna Béarla.
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Is fachtóir ríthábhachtach í timpeallacht foghlama bhaile na bpáistí i gcur chun cinn
rath na bpáistí i léitheoireacht an Bhéarla. Is den tábhacht go nglacann scoileanna le
polasaithe a aimsíonn an tacaíocht is mó ó thuismitheoirí ag an chéim seo agus go
bhfeidhmíonn siad iad.

Scríbhneoireacht
Agus iad ag forbairt scileanna na bpáistí i scríbhneoireacht an Bhéarla, ba chóir
múinteoirí bheith ar an eolas faoi inniúlachtaí atá forbartha cheana i nGaeilge. Ar na
hinniúlachtaí seo tá tuiscint:
•
•
•
•
•
•

go n-iompraíonn scríbhneoireacht ciall;
go gcaithfidh abairt ord loighciúil agus struchtúr a leanúint;
go bhfuil cruthanna agus fuaimeanna faoi leith comhcheangailte le litreacha;
go leanann litriú focal patrúin áirithe;
go bhfuil poncaíocht de dhíth le ciall a dhéanamh soiléir;
gur gá scríbhneoireacht a chur in oiriúint d’fhoirmeacha, lucht léitheoireachta agus
cuspóirí éagsúla; agus
• gur féidir scríbhneoireacht bheith ina próiseas sultmhar tairbheach.
Ní mór do pháistí luach a fheiceáil i scríbhneoireacht sa Bhéarla. Ba chóir dóibh foghlaim
trí ghníomhaíochtaí scríbhneoireachta sultmhara a chuireann ciall in iúl. Ba chóir
deiseanna agus tacaíocht struchtúrtha phleanáilte a thabhairt dóibh, ag úsáid áiseanna
traidisiúnta agus leictreonacha, le hiad féin a chur in iúl i scríbhneoireacht ionas go
dtosaíonn siad a fhorbairt mar scríbhneoirí neamhspleácha, go cruthaitheach agus go
fíorasach, ag foghlaim le himeacht ama le gnásanna scríbhneoireachta i mBéarla a úsáid.
Is den tábhacht go mbíonn múinteoirí ar an eolas go bhfuil cumas coincheapúil na bpáistí
agus a gcumas lena gcuid smaointe a chur in iúl agus a chur in ord i mBéarla chun cinn
go suntasach ar a gcumas le bheith ag scríobh i mBéarla. Ní mór straitéisí lena gcumas i
scríobh focail ardmhinicíochta an Bhéarla a luathú, a chur i bhfeidhm. Chomh maith leis
sin ba chóir aird a thabhairt ar úsáid fónaice agus clár litrithe struchtúrtha.

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Ba chóir do gach dalta bheith ar a shuaimhneas, mothú go bhfuil glacadh leo agus
daingnithe ina gcuid eispéireas i mBéarla agus ba chóir na deiseanna a bheith acu
rath a bheith orthu agus iad rannpháirteach mar chainteoirí, éisteoirí, léitheoirí agus
scríbhneoirí. Na daltaí úd a bhfuil deacracht acu iad féin a chur in iúl nó déileáil leis na
héilimh bhreise a bhaineann le léitheoireacht agus scríbhneoireacht i mBéarla ba chóir
tacaíocht chuí a thabhairt dóibh lena gcumas i mBéarla a fhorbairt.
Le linn eispéiris foghlama na bpáistí i mBéarla is i mBéarla is mó a tharlóidh teagasc
agus malartú smaointe. I dtosach, áfach, is féidir go mbeidh an t-aistriú ó Ghaeilge go
Béarla mar an teanga chumarsáide níos céimsí. Ba chóir glacadh le freagraí ó dhaltaí i
nGaeilge agus déileáil leo ar dhóigh dhearfach i gcónaí.
Cuireann na ráitis dul chun cinn seo thíos creatlach imlíneach ar fáil le cuidiú le
múinteoirí i bpleanáil dul chun cinn trí na heochairchéimeanna. San áireamh tá
gnóthachtáil laistigh d’Eochairchéimeanna 1 agus 2. Ní seicliosta faoi leith iad, ach is
gnéithe idirghaolmhara agus idirghníomhacha den ghnóthachtáil iad.
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Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 ba chóir do mhórchuid de na páistí bheith ag dul
chun cinn:
• ó éisteacht go haireach ar feadh tréimhsí réasúnta go dtí éisteacht le comhdhíriú agus
ceisteanna a chur le tuiscint a fhorbairt;
• ó éisteacht le treoracha ina bhfuil a dhó nó trí pháirt agus iad a chur i gcrích go dtí
éisteacht le treoracha casta, iad a shoiléiriú agus a chur i gcrích;
• ó fhreagairt go dátheangach go dtí labhairt beagnach go hiomlán i mBéarla;
• ó thráchtaireacht neamhfhoirmiúil a dhéanamh go dtí cur le plé ar dhóigh níos measta
agus ceisteanna a chur;
• ó thosú bheith in ann iad féin a chur in iúl le soiléireacht agus muinín atá ag dul i méid,
ag úsáid stór focal pearsanta go dtí suimeanna an lucht éisteachta a mhúscailt trí stór
focal, sainréim teanga agus mionsonraí a úsáid go cuí le smaointe a chur i láthair agus
le tionchar a imirt;
• ó ghnásanna sóisialta a thuiscint agus a úsáid i gcomhráite agus in idirghníomhuithe a
thionscain an páiste go dtí úsáidí éagsúla teanga foirmiúla agus neamhfhoirmiúla agus
canúna a aithint;
• ó smaointe agus mothúcháin a chur in iúl i ngníomhaíochtaí simplí drámaíochta go dtí
comhoibriú agus cumarsáid éifeachtach le daoine eile i réimse gníomhaíochtaí is casta;
• ó bheith in ann scéalta, imeachtaí nó eispéiris phearsanta a athinsint i seicheamh le
mionsonraí réasúnta go dtí scéalta, imeachtaí agus eispéiris a athinsint ag cloí leis an
cheist agus an cur leis an phlé a chur in oiriúint agus a struchtúrú go loighciúil le riar
ar riachtanais an lucht éisteachta agus an chuspóra; agus
• ó fáthanna a thabhairt le tacú le tuairimí go dtí comhoibriú le daoine eile ag míniú agus
ag cosaint dearcaí agus barúlacha.

LÉITHEOIREACHT (Béarla)

Eochairchéimenna 1 & 2 Teanga agus Litearthacht

LABHAIRT AGUS ÉISTEACHT (Béarla)

Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 ba chóir don mhórchuid de na páistí bheith ag dul
chun cinn:
• ó théacs a leanúint atá á léamh dóibh go dtí tosú a léamh os ard le líofacht éigin;
• ó fhreagairt faoi threoir a dhéanamh do théacsanna áirithe go dtí tosú a fhiosrú na
céille i dtéacsanna;
• ó bhunfhoclóir súilaithne a fhorbairt go dtí raon straitéisí a úsáid le focail a shainaithint;
• ó chineálacha éagsúla téacs a aithint go dtí suimeanna i dtéacsanna áirithe agus
roghnachais ina leith a chur in iúl;
• ó thosú a léamh le brí mar fhreagairt ar éagsúlachtaí cló agus poncaíochta go dtí léamh
os ard, ag infhilleadh go cuí le cuidiú leis an chiall;
• ó bheith ag caint faoina gcuid eispéireas agus mothúchán féin le téacs a thuiscint go
dtí comhbhá éigin a léiriú trí smaointe agus mothúcháin na gcarachtar a chur san
áireamh;
• ó bheith ag tabhairt fáthanna lena gcuid tuartha go dtí eolas ón téacs a roghnú agus a
úsáid go cuí lena gcuid roghanna a chosaint;
• ó leabhair a roghnú ar mhaithe le cuspóir faoi leith go dtí raon foinsí a úsáid le
smaointe agus eolas a aimsiú, a roghnú agus a úsáid le topaic a fhiosrú;
• ó scéalta a athinsint agus a chur i seicheamh le mionsonraí réasúnta, ag úsáid teanga
chuí go dtí tosú a ghlacadh le tuairimí pearsanta agus tátal a bhaint as an téacs; agus
• ó bheith ag úsáid raon leideanna léitheoireachta le neamhspleáchas atá ag dul i méid
agus tosú ar fhéincheartú go dtí léamh go neamhspleách.
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SCRÍBHNEOIREACHT (Béarla)
Le linn Eochairchéimeanna 1 agus 2 ba chóir don mhórchuid de na páistí bheith ag dul
chun cinn:
• ó rímeanna, dánta, agus scéalta a úsáid mar mhúnlaí dá scríbhneoireacht féin go dtí
a gcuid eispéireas féin a chur in iúl agus machnamh ar bharúlacha, ar smaointe, ar
mhothúcháin agus ar shamhlaíochtaí;
• ó thosú a thaispeáint fianaise ar sheicheamh in insintí agus treoracha go dtí smaointe
agus eolas a chur i láthair go loighciúil agus go soiléir;
• ó thosú a úsáid focal a bhfuil taithí acu orthu go dtí úsáid raon leathan stór focal;
• ó scríobh ar dhóigheanna simplí go dtí teanga níos samhlaíche a úsáid;
• ó fheasacht éigin a léiriú go bhfuil an teanga scríofa níos foirmiúla ná an teanga
labhartha go dtí scríobh le soiléireacht i raon foirmeacha ag léiriú feasachta ar lucht
léite cuí;
• ó thosú a scríobh in abairtí go dtí cumas méadaitheach in úsáid comhréire, litrithe agus
poncaíochta a léiriú;
• ó neamhspleáchas réasúnta a léiriú agus iad ag scríobh go dtí obair a phleanáil, a
athdhéanamh agus a athdhréachtú leis an chiall a fheabhsú, le neamhspleáchas
áirithe; agus
• ó smacht réasúnta a léiriú ar dhéanamh na litreacha cas uachtair agus cas íochtair,
méid agus spásáil go dtí peannaireacht atá dea-chumtha, tapaidh agus inléite.

EOCHAIRCHÉIM 1
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna tumtheanga a fhorbairt i dTeanga agus
Litearthacht an Bhéarla trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na Riachtanais Reachtúla do Theanga agus Litearthacht an Bhéarla leagtha amach
thíos i gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí cur ar chumas na ndaltaí, i gcomhthéacs a gcumais sa
tumtheanga, eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:
• Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
• Léitheoireacht
• Scríbhneoireacht
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I gcomhthéacs a gcumas i dteanga agus Litearthacht an Bhéarla, agus phríomhacht na
Gaeilge mar mheán cumarsáide i réimsí foghlama eile, ba chóir daltaí a chumasú le:
• páirt a ghlacadh in Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt, i réimsí cuí foghlama, mar
shampla, pléigh an iompraíocht ba chóir a bheith acu gar do bhóithre, pléigh na buntáistí
a bhaineann le stíl shláintiúil mhaireachtála;
• fiosrú a dhéanamh ar scéalta, dánta, amhráin, drámaíocht agus téacsanna meán,
éisteacht leo agus freagairt dóibh trí úsáid áiseanna traidisiúnta agus digiteacha
agus codanna díobh a athchruthú i réimse gníomhaíochtaí eispriseacha, mar
shampla, pictiúir nó mionsamhlacha de roinnt carachtar nó d’áiteanna ó dhán nó ó scéal
a dhéanamh, scéal Fhinn Mhic Cumhaill a dhrámú;
• éisteacht le réimse téacsanna béil agus scríofa, iad a léirmhíniú agus a athinsint,
le roinnt mionsonraí tacaíochta, mar shampla, labhairt agus ceisteanna a chur faoi
charachtar a thaitin leo i scéal;
• a gcuid scéalta féin a insint bunaithe ar eispéiris phearsanta agus ar shamlaíocht,
mar shampla, labhairt faoi eachtra a chonaic siad agus cur síos a dhéanamh ar an dóigh
ar fhreagair siad féin agus daoine eile;
• éisteacht le treorú agus treoracha agus freagairt dóibh, mar shampla, gníomhaíocht
matamaitice praiticiúla;
• sealaíocht a dhéanamh ag Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt i ngníomhaíochtaí
grúpa agus beirte, mar shampla, rialacha cluiche a mhíniú;
• páirt a ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí drámaíochta le tacú le foghlaim trí
ghníomhaíocht trasna an churaclaim, mar shampla, ról duine fhásta nó páiste a
ghlacadh agus na topaicí amhail ag fanacht inár suí go mall nó an iompraíocht ba chóir a
bheith againn ar an bhus a phlé;
• smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl mar fhreagra ar eispéiris
phearsanta, cásanna samhlaíocha, litríocht, meáin agus topaicí agus
gníomhaíochtaí curaclaim, mar shampla, freagra a thabhairt do chraoladh oideachais,
páirceáil carranna gar dá scoil a phlé;
• smaointe agus eolas a chur i láthair le struchtúr agus seicheamh éigin, mar
shampla, eolas a chlárú faoina ngraf nó faoina bpictiúr agus labhairt faoi;
• smaoineamh faoin rud a deir siad agus an dóigh a ndeir siad é, mar shampla, a
nguth a athrú nuair a léann siad scéal;
• labhairt go hinchloiste agus go soiléir, ag úsáid caighdeán cuí cainte agus gutha,
mar shampla, nuair a bhítear ag drámú dáin nó scéil;
• ceisteanna a chumadh agus a chur le heolas a fháil i suímh shóisialta agus trasna
an churaclaim;
• léamh os ard ó réimse foinsí, a gcuid oibre féin san áireamh, le hinfhilleadh cuí le
béim a chur ar chiall, mar shampla, a gcuid scéalta féin a léamh le ranganna eile; agus
• gnéithe den teanga labhartha a aithint agus labhairt fúthu, ag léiriú tuiscint
fhóineolaíoch, mar shampla, focail ríme.
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LÉITHEOIREACHT (Béarla)
I gcomhthéacs a gcumas i dteanga agus litearthacht an Bhéarla agus ag aithint an
róil chomhlántaigh a imríonn a n-eispéiris léitheoireachta i nGaeilge ba chóir daltaí a
chumasú le:
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt, beirte
agus faoi threoir;
• léamh, agus go léifeadh daoine dóibh ó rogha leathan filíochta agus próis;
• léamh le neamhspleáchas éigin ar mhaithe le sult agus eolas;
• réimse téacsanna traidisiúnta agus digiteacha a léamh, a fhiosrú, a thuiscint agus a
úsáid;
• réimse téacsanna a athinsint, a athléamh agus drámaíocht a dhéanamh leo, ag
léiriú smaointe trí dhrámaíocht, pictiúir, léaráidí agus TFC, mar shampla, carachtair
nó eachtraí a athchruthú i ngníomhaíochtaí amhail drámaíocht;
• tosú a aimsiú, a roghnú agus a úsáid téacsanna le haghaidh cuspóirí áirithe;
• taighde a dhéanamh ar eolas atá ábhartha do chuspóirí áirithe agus é a láimhseáil,
ag úsáid foinsí traidisiúnta agus digiteacha, agus a gcuid torthaí a chur i láthair ar
dhóigheanna éagsúla;
• réimse scileanna tuisceana, idir ó bhéal agus scríofa, le téacsanna a léirmhíniú
agus a phlé;
• tosú a thuiscint an dóigh a bhfuil téacsanna struchtúrtha i réimse seánraí agus iad a
fhiosrú, mar shampla, seicheamh eachtraí ó scéal a léiriú;
• réimse téacsanna amhairc a fhiosrú agus a léirmhíniú;
• tuairimí a léiriú agus fáthanna a thabhairt bunaithe ar an rud atá léite acu;
• tosú a úsáid fianaise ó théacs le tacú lena gcuid tuairimí, mar shampla, ag tuar, ag
baint tátail as agus ag déaduchtú;
• a leabhair scéalta agus dánta féin a léamh agus a roinnt agus úsáid áiseanna
digiteacha san áireamh;
• stórfhocal súilaithne a thógáil;
• réimse straitéisí a úsáid le focail nach bhfuil siad cleachta leo a shainaithint;
• labhairt leis an mhúinteoir faoi dhóigheanna a scríobhtar an teanga, ag sainaithint
frásaí, focal, patrún nó litreacha agus gnéithe eile den teanga scríofa;
• an dóigh a gcuirtear focail le chéile agus a litrítear iad a aithint agus a thabhairt faoi
deara; agus
• foghlaim thar an dá theanga a cheangal, mar shampla, freagairt do théacsanna
Gaeilge i mBéarla agus freagairt do théacsanna Béarla i nGaeilge.

3.2

I gcomhthéacs a gcumas i dteanga agus litearthacht an Bhéarla
agus ag aithint an róil chomhlántaigh a imríonn a n-eispéiris scríbhneoireachta i
nGaeilge ba chóir daltaí a chumasú le:
• páirt a ghlacadh i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir agus
neamhspleách agus ceapadh ar scáileán san áireamh;
• réimse stór focal a thuiscint agus a úsáid trí fhiosrú agus triail a bhaint as teanga,
mar shampla, cluichí focal, tomhais agus rímeanna;
• labhairt faoin rud atá siad ag dul a scríobh agus é a phleanáil;
• tosú a sheiceáil a gcuid oibre maidir le sainchritéir;
• scríobh gan leidíocht, ag déanamh a gcinntí féin faoi fhoirm agus ábhar;
• scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léitheoireachta;
• smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht shamhlaíoch
agus fhíriciúil;
• smaointe agus eolas a eagrú, a struchtúrú agus a chur i láthair ag úsáid modhanna
traidisiúnta agus digiteacha;
• cuid de na difríochtaí idir teanga labhartha agus teanga scríofa a thuiscint;
• éagsúlacht scileanna a úsáid le focail a litriú ina gcuid scríbhneoireachta,
mar shampla, rialacha litrithe ‘i’ before ‘e’, patrúin shimplí litrithe amhail ‘light’ a aithint
agus a úsáid;
• réimse focal a bhfuil siad cleachta leo, atá tábhachtach agus a thagann aníos go
minic a litriú i gceart, mar shampla, look, come, after;
• cumas méadaitheach in úsáid gramadaí agus poncaíochta a fhorbairt, mar shampla,
úsáid lánstadanna, comharthaí ceiste agus camóg ina gcuid scríbhneoireachta; agus
• stíl peannaireachta inléite a úsáid, mar shampla, tosú a cheangal litreacha le chéile.
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Eochairchéim 2
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna sa tumtheanga a fhorbairt i dTeanga
agus Litearthacht an Bhéarla trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na Riachtanais Reachtúla do Theanga agus Litearthacht an Bhéarla leagtha amach
thíos i gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí na daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga,
le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:
• Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt
• Léitheoireacht
• Scríbhneoireacht

ÉISTEACHT, TUISCINT AGUS LABHAIRT (Béarla)
I gcomhthéacs a gcumas i dteanga agus litearthacht an Bhéarla, agus phríomhacht na
Gaeilge mar mheán cumarsáide i réimsí foghlama eile, ba chóir daltaí a chumasú le:
• éisteacht le réimse téacsanna ficsin, filíochta, drámaíochta agus na meán agus
freagra a thabhairt orthu trí úsáid áiseanna traidisiúnta agus digiteacha,
mar shampla, iompar agus tuairimí carachtair i scéal a phlé, freagraí ar fhógrá teilifíse
Sábháilteachta ar Bhóithre a phlé;
• scéalta bunaithe ar chuimhní, eispéiris phearsanta, litríocht, samhlaíocht agus a
bhfuil sa churaclam a insint, a athinsint agus a léirmhíniú, mar shampla, feasachán
nuachta dá scoil féin a dhéanamh, a bhfreagraí ar leabhar nó dán a léigh siad a roinnt;
• bheith rannpháirteach i bplé grúpa agus ranga le haghaidh réimse cuspóirí
curaclaim, mar shampla, fáthanna a thabhairt agus a iarraidh nuair a bhítear ag
iarraidh teacht ar chonclúidí i ngrúpghníomhaíocht;
• fios a bheith acu ar ghnásanna grúpdhíospóireachta, iad a thuiscint agus a úsáid,
mar shampla, sealaíocht a dhéanamh mar chainteoirí, éisteacht le tuairimí daoine eile,
daoine eile a spreagadh le bheith rannpháirteach i ngrúpdhíospóireachtaí;
• smaointe, argóintí agus tuairimí a roinnt, freagairt orthu agus iad a mheasúnú agus
fianaise nó réasún a úsáid le tuairimí, gníomhartha nó moltaí a chosaint;
• treoraíocht, treoracha agus treorú a chur le chéile, a thabhairt agus freagra a
thabhairt orthu;
• bheith rannpháirteach i réimse gníomhaíochtaí drámaíochta trasna an churaclaim;
• radharc bunaithe ar thaithí, samhlaíocht, litríocht, meáin agus/nó topaicí curaclaim
a thobchumadh;
• cur síos a dhéanamh ar agus labhairt ar eispéiris fhíora agus cásanna samhlaíocha
agus faoi dhaoine, áiteanna, eachtraí agus déantáin, mar shampla, labhairt faoi
bhrionglóid a bhí acu;
• cur i láthair gairid a ullmhú agus a thabhairt do ghrúpa a bhfuil aithne acu air, ag
léiriú tuiscint ar an lucht féachana agus úsáid taispeántais ilmheán san áireamh,
mar shampla, cur i láthair a dhéanamh do ghrúpa faoina gcuid smaointe nó eolas
ar ainmhí, feithid nó éan, mar chuid de staidéar ar ghnáthóg, ag úsáid teicneolaíocht
dhigiteach mar is cuí; agus
• ceisteanna cuí a shainaithint agus a chur le heolas, tuairimí agus mothúcháin a
iarraidh, mar shampla, agallamh le daoine fásta a bhfuil aithne mhaith acu orthu a
phleanáil agus a chur i gcrích.

3.2

• labhairt le daoine i réimse cásanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, mar shampla,
le linn cuairteanna oideachais nó cuairteoirí sa seomra ranga;
• caighdeán cuí cainte agus gutha a úsáid, ag caint go hinchloiste agus ag athrú
na sainréime teanga, de réir cuspóra agus lucht éisteachta, mar shampla, bheith
rannpháirteach i ndráma ranga;
• léamh os ard, ag infhilleadh go cuí, le smaointe agus mothúcháin a chur in iúl agus
béim a chur ar bhrí an ruda atá léite acu, mar shampla, labhairt faoi smaoineamh atá
acu; agus
• gnéithe den teanga labhartha a aithint agus a phlé, teanga fhoirmiúil agus
neamhfhoirmiúil, canúint agus gnáthchaint san áireamh.

LÉITHEOIREACHT (Béarla)
I gcomhthéacs a gcumas i dteanga agus litearthacht an Bhéarla agus ag aithint an
róil chomhlántaigh a imríonn a n-eispéiris léitheoireachta i nGaeilge ba chóir daltaí a
chumasú le:
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt, beirte
agus faoi threoir;
• réimse leathan téacsanna digiteacha agus traidisiúnta a léamh, a fhiosrú, a
thuiscint agus a úsáid;
• tabhairt faoi léitheoireacht mharthanach, neamhspleách agus chiúin ar mhaithe le
sult agus le heolas;
• réimse na léitheoireachta a shíneadh agus a gcuid roghanna féin a fhorbairt;
• foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc áirithe
a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl, mar shampla, córas aicmiúcháin,
catalóg, clár ábhar agus innéacsanna agus an t-idirlíon;
• a dtuiscint ar théacsanna a chur in iúl i réimse dóigheanna, amhairc, ó bhéal,
drámatúil agus digiteach, mar shampla, léaráid lipéadaithe, bróisiúr taistil, feasachán
nuachta áitiúil, cur i láthair digiteach nó leathanach gréasáin;
• téacsanna a mheas, a léirmhíniú agus a phlé, ag fiosrú na ndóigheanna a dtig an
teanga a láimhseáil le go dtéitear i bhfeidhm ar an léitheoir nó le haird a thógáil,
mar shampla, imeartas focal, scéalta grinn, manaí, fógraí agus puzail focal;
• tosú bheith feasach ar an dóigh a gcuireann meáin dhifriúla eolas, smaointe agus
imeachtaí i láthair i ndóigheanna difriúla, mar shampla, tuairiscí i nuachtáin dhifriúla
a chur i gcomparáid lena chéile;
• a gcuid freagraí a chosaint go loighciúil, trí thátal, déaduchtú agus/nó tagairt
d’fhianaise taobh istigh den téacs, mar shampla, cuir dhá charachtar i scéal nó i
dtéacs staire i gcomparáid agus i gcodarsnacht le chéile;
• athmheas a dhéanamh ar a gcéad fhreagra ar théacsanna i gcomhthéacs an
léargais agus an eolais a thagann amach ina dhiaidh óna léitheoireacht;
• léamh os ard don rang nó don mhúinteoir ó théacsanna ullmhaithe, na cinn sin a
chum siad iad féin san áireamh, ag úsáid infhilleadh le cuidiú leis an chiall;
• réimse straitéisí cros-seiceála a úsáid le focail nach bhfuil taithí acu orthu i
dtéacsanna a léamh;
• réimse scileanna léitheoireachta a úsáid le haghaidh cuspóirí éagsúla
léitheoireachta, mar shampla, athbhreithniú, athchuimhneamh, sruthléamh agus
sracléamh; agus
• foghlaim thar an dá theanga a cheangal, mar shampla, freagairt do théacsanna
Gaeilge i mBéarla agus freagairt do théacsanna Béarla i nGaeilge.
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SCRÍBHNEOIREACHT (Béarla)
I gcomhthéacs a gcumas i dteanga agus litearthacht an Bhéarla agus ag aithint an róil
chomhlántaigh a imríonn a n-eispéiris scríbhneoireachta i nGaeilge ba chóir daltaí a
chumasú le:
• páirt a ghlacadh i scríbhneoireacht mhúnlaithe, roinnte, faoi threoir agus
neamhspleách agus ceapadh ar scáileán san áireamh;
• gnéithe éagsúla den leagan amach i dtéacsanna a phlé agus iad a chur i bhfeidhm,
nuair is cuí, ina gcuid scríbhneoireachta féin, mar shampla, ceannteidil agus
fo-cheannteidil agus léiriú téacs ina cholúin le béim a chur ar eochairphointí nó le
héifeachtaí áirithe a dhéanamh;
• triail a bhaint as rímeanna, rithimí, struchtúr véarsaíochta agus gach cineál
imeartas focal agus as canúint;
• scríobh le haghaidh réimse cuspóirí agus lucht léitheoireachta, ag roghnú, ag
pleanáil agus ag úsáid stíl agus foirm atá cuí;
• na scileanna pleanála, athbhreithnithe agus athdhréachtaithe a úsáid lena gcuid
scríbhneoireachta a fheabhsú, an rud atá cumtha acu go digiteach san áireamh;
• smaointe, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl i scríbhneoireacht shamhlaíoch
agus fhíriciúil, mar shampla, dán a chumadh faoina gcuid mothúchán ar ócáid
speisialta;
• réimse gnéithe stíleacha a úsáid le mothú agus éifeacht a chruthú;
• tosú a chur le chéile a stíl phearsanta féin;
• smaointe a chruthú, a scagadh agus a chur i láthair ag úsáid modhanna traidisiúnta
agus digiteacha, ag cur le chéile téacs, fuaime nó grafaicí, mar shampla, cur i láthair
digiteach a chruthú;
• na difríochtaí idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa a thuiscint;
• réimse scileanna a úsáid le focail a litriú i gceart;
• cumas méadaitheach in úsáid gramadaí agus poncaíochta a fhorbairt le soiléire brí
a chruthú; agus
• stíl thapaidh inléite peannaireachta a fhorbairt.

3.3_
MATAMAITIC
agus
UIMHEARTHACHT
AN TÁBHACHT ATÁ LE MATAMAITIC AGUS
UIMHEARTHACHT
Is é atá in uimhearthacht forbairt agus cur i bhfeidhm matamaitice trasna
an churaclaim agus i suímh fíorshaoil. Ba chóir go gcuideodh scileanna
san uimhearthacht le páistí roghanna agus cinntí eolasacha freagracha a
dhéanamh le linn a saoil. Ar fud an ama sa bhunscoil, ba chóir do pháistí
tabhairt faoi raon leathan gníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo inar chóir
dóibh bheith páirteach i modhanna éagsúla foghlama matamaiticiúla,
súgradh, cíorú agus fíorú, déanamh agus breathnú, Éisteacht, Tuiscint
agus Labhairt, cur ceisteanna, machnamh, dréachtú, léamh agus clárú san
áireamh.
Is scil saoil í uimhearthacht a úsáidtear le cinntí gach uile lae a dhéanamh
agus i mbeagnach gach comhthéacs oibre. Úsáidimid scileanna in
uimhearthacht agus muid ag pleanáil ár gcuid ama, ag láimhseáil airgid, ag
bainistiú,ár mbuiséid féin, ag eagrú ár mbailte agus ag cur i gcríchtascanna
Déan Féin É.. Is minic a bhíonn sonraí romhainn, go minic i bhfoirm
staitistiúil, tríd an teilifís, raidió agus sa phreas. Is mó a bhíonn ar dhaoine
fásta scileanna uimhearthachta a úsáid sa láithreán oibre.
Ba chóir smaointe matamaiticiúla a chur in aithne do pháistí i
gcomhthéacsanna lánbhrí. Ba chóir do mhúinteoirí timpeallacht atá saibhir
ar acmhainní agus spreagúil a chur ar bun, áit a bhfoghlaimíonn páistí
trí pháirt a ghlacadh in obair ó bhéal agus i raon leathan gníomhaíochtaí
praiticiúla, cluichí san áireamh, lena bhfoghlaim a fhorbairt agus a
dhaingniú. Ba chóir cothromaíocht bheith idir na tascanna a fhorbraíonn
eolas, scileanna agus tuiscint, agus iad siúd a fhorbraíonn an cumas
foghlama matamaiticiúla a chur i bhfeidhm agus fadhbanna a réiteach. Ba
chóir páistí a spreagadh lena n-eolas ar an teanga mhatamaiticiúil a úsáid
le labhairt faoina gcuid oibre agus a gcuid torthaí a mhíniú. Tá tábhacht
faoi leith leis seo sa Ghaelscolaíocht agus páistí ag tosú a fhorbairt a
scileanna éisteachta agus cumarsáide i nGaeilge. Is den riachtanas go
gcluintear teanga mhatamaiticiúil ag an chéim seo le tuiscint ar choincheapa
matamaiticiúla a éascú. Caithfidh múinteoirí fios a bheith acu go bhfuil na
deiseanna le haghaidh daingniú teanga ar an taobh thall den seomra ranga
ar fáil níos mó sa chomhthéacs Béarla.
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Ba chóir go mbeadh cuspóirí foghlama teanga ina gcuid dhílis den phleanáil le haghaidh
gach réimse foghlama i gcómhthéacs Gaelscolaíochta le foghlaim éifeachtach a
chinntiú. Ní mór don stíl teagaisc díriú ar an pháiste teanga na Matamaitce i nGaeilge
a shealbhú mar aon leis an ábhar. Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí freagraí
agus míniúcháin shínte a thairiscint ar bhonn comhsheasmhach le linn gníomhaíochtaí
Matamaitice. Léireoidh siad seo an fhorbairt agus an sealbhú coincheap agus scileanna
acu chomh maith le cé chomh muiníneach atá siad as a gcumas le teanga na Matamaitice
i nGaeilge a úsáid. I measúnú fhreagraí na ndaltaí, áfach, ba chóir go mbeadh an
t-eochairfhócas ar an tuiscint atá ag na daltaí ar choincheapa agus ní ar chruinneas na
Gaeilge.
Ba chóir do mhúinteoirí bheith íogair maidir leis an teanga atá ceangailte le coincheapa
matamaiticiúla, coincheapa is féidir bheith sách casta i gcomparáid lena gcómhaith i
mBéarla, rud a bhfuil eolas níos fearr ag daltaí air, mar shampla, séimhithe/uruithe i
ndiaidh uimhreacha, comhaontú aidiachtúil, réamhfhocail chomhshuite agus ainmfhocail
sa tuiseal ginideach á leanúint agus teanga maidir le treo.
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a spreagadh le feidhliú le tascanna, ar an dóigh sin
méadófar a muinín as a dtig leo a dhéanamh agus forbrófar dearcadh dearfach i leith na
matamaitice.
Tá míreanna den chlár don Mhatamaitic agus Uimhearthacht idirghaolmhar. Ba chóir
próisis i Matamaitic dul ar fud na gclár iomlán a bhfuil baint ag páistí leo in úsáid agus i
gcur i bhfeidhm na matamaitice i dtascanna praiticiúla, fadhbanna fíorshaoil agus istigh
sa Mhatamaitic féin.

AN MHATAMAITIC AGUS AN UIMHEARTHACHT TRASNA AN
CHURACLAIM
Ba chóir an Mhatamaitic agus an Uimhearthacht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
trasna an churaclaim, mar shampla:

Teanga agus Litearthacht
(Gaeilge agus Béarla)

trí shonraí staitistiúla a léamh agus a léirmhíniú agus trí smaointe matamaiticiúla a phlé;
pleanáil oibre, míniú smaointeoireachta, chur i
láthair torthaí agus meas a gcuid oibre;

Na hEalaíona

trí phatrúin a fheiceáil agus a chluinstin agus
trí chruthanna a bhreathnú agus a dhéanamh;
trí scileanna nodaireachta ceoil a fhorbairt; trí
phictiúir agus múnlaí a chruthú;

An Domhan Thart Orainn

trí shonraí staitistiúla a léirmhíniú agus iad a
úsáid le fadhbanna a réiteach ag úsáid tomhais,
crutha, spáis agus meastacháin sa domhan
thart orthu;

Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint

trí shonraí staitistiúla a úsáid le cuidiú le cinntí
pearsanta agus sóisialta; trí fhios a bheith acu
an rud is féidir leo a dhéanamh sa mhatamaitic
agus feidhliú agus obair le muinín; agus

Corpoideachas

trí uimhir, cruth agus spás, tomhais agus sonraí
a úsáid le cur le caighdeán agus éagsúlacht
gluaiseachtaí, le feidhmiú a mheas agus a
thaifeadadh agus le sonraí a bhailiú, anailís a
dhéanamh orthu agus iad a léirmhíniú, mar
shampla, rátaí cuisle.

3.3

Beidh raon de scileanna matamaiticiúla agus den tuiscint mhatamaiticiúil forbartha ag
páistí sa bhaile, sa phobal agus sa Bhonnchéim. Beidh tuiscint éigin acu ar choincheapa
matamaiticiúla agus beidh siad in ann roinnt den teanga mhatamaiticiúil a úsáid le cur
síos ar a gcuid oibre.
Ba chóir ligean do pháistí leanúint de bheith ag foghlaim ar a luas aonair féin agus
am a thabhairt dóibh a dtuiscint ar an mhatamaitic a fhorbairt agus a dhaingniú. Sna
luathbhlianta beidh cuid mhaith dá scileanna matamaiticiúla forbartha agus curtha i
bhfeidhm le linn súgartha. Ba chóir dóibh leanúint de bheith páirteach i ngníomhaíochtaí
súgartha a chuireann ar a gcumas a dtuiscint mhatamaiticiúil a fhorbairt agus a chur i
bhfeidhm i gcomhthéacsanna praiticiúla.

CUR CHUIGE
Eochairchéim 1
Ba chóir do pháistí bheith gafa le raon leathan gníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo:
•
•
•
•
•
•

a bhfuil baint acu le modhanna éagsúla foghlama;
a dhaingníonn agus a shíneann a gcuid foghlama;
a iomlánaíonn forbairt ar thuiscint mhatamaiticiúil an pháiste le sealbhú na Gaeilge;
a chuireann foghlaim neamhspleách agus comharfhoghlaim san áireamh;
a thugann le chéile réimsí éagsúla na matamaitice; agus
atá meáite idir na cinn atá gearr ó thaobh ama de agus na cinn sin a d’fhéadfaí a
fhorbairt thar achar ama is faide.

Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí, ar bhonn rialta, a gcuid scileanna a fhorbairt
i matamaitic mheabhrach, le meastachán agus garluach a dhéanamh, agus le tuartha
simplí a fhiosrú agus a dhéanamh i ngach réimse den mhatamaitic agus sa churaclam is
leithne. Ba chóir an gharthimpeallacht agus an domhan thart orthu a úsáid le heolas na
bpáistí ar an mhatamaitic a shíneadh.
Ba chóir deiseanna a chur ar fáil do pháistí deiseanna a bheith acu TFC a úsáid le cur lena
matamaitic agus le tacú léi. Ba chóir eispéiris fhiúntacha a thabhairt dóibh i raon den
TFC, pacáistí grafála, bunachair shonraí, gléasanna in-ríomhchláraithe agus áireamháin
san áireamh.

Eochairchéimenna 1 & 2 Matamaitic agus Uimhearthacht

AG TÓGÁIL AR THAITHÍ IS LUAITHE PÁISTÍ

Eochairchéim 2
Ba chóir páistí bheith sáite i raon leathan gníomhaíochtaí a bhfuil cuspóir leo:
•
•
•
•
•
•
•

a bhfuil baint acu le modhanna éagsúla foghlama;
a dhaingníonn agus a shíneann a gcuid foghlama;
a iomlánaíonn forbairt ar thuiscint mhatamaiticiúil an pháiste le sealbhú na Gaeilge;
a chuireann foghlaim neamhspleách agus comharfhoghlaim san áireamh;
a thugann le chéile réimsí éagsúla na matamaitice;
a fhorbraíonn meabhairscileanna;
atá meáite idir na cinn atá gearr ó thaobh ama de agus na cinn sin a d’fhéadfaí a
fhorbairt thar achar ama is faide; agus
• a chuireann san áireamh iad siúd a bhfuil toradh nó freagra cruinn acu agus iad siúd a
bhfuil go leor torthaí féideartha acu.
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Ba chóir do pháistí foirmeacha is caighdeánaí cláraithe a fhorbairt ná mar a úsáideadh
roimh ré. Agus na scileanna i ríomh le peann is pár á bhforbairt acu, ba chóir deiseanna a
bheith ag páistí a ndóigheanna pearsanta féin cláraithe a fhorbairt. Ba chóir dóibh iad seo
a chur i gcomparáid lena chéile agus iad a phlé, agus sa deireadh modhanna le peann is
pár ar aontaíodh orthu agus a tuigeadh a bheachtú agus a chleachtadh.
Ba chóir do pháistí áireamháin a úsáid i bhfiosruithesínte sa mhatamaitic agus i suímh
fíorshaoil. Ba chóir dóibh an dóigh a n-oibríonn áireamhán a fhiosrú, léirthuiscint a
bheith acu ar na hoibríochtaí is féidir a fháil ar áireamhán mar aon lena n-ord ceart,
torthaí áireamháin a sheiceáil trí gharmheastachán a dhéanamh, trí na hoibríochtaí
a athdhéanamh in ord eile nó trí oibríocht éagsúil a úsáid agus an dóigh le torthaí
áireamháin a léirmhíniú a fhoghlaim.
Ba chóir do pháistí TFC a úsáid le heolas a fhiosrú, a anailísiú, a chur i láthair agus a
léirmhíniú, le teacht ar phatrúin agus gaolta agus le fadhbanna a réiteach. Ba chóir
réimse TFC a úsáid le tacú lena matamaitic agus í a fheabhsú, bunachair shonraí agus
gléasanna in-ríomhchláraithe san áireamh. Ba chóir deiseanna a thabhairt chomh maith
do pháistí Loga agus scairbhileoga a úsáid le cuidiú leo smaointeoireacht chriticiúil agus
scileanna réitithe fadhbanna a fhorbairt.

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Tá eiseamláir den dul chun cinn laistigh de na réimsí éagsúla sa Mhatamaitic sna
Línte Forbartha leasaithe a rinne CCEA i gcomhpháirt leis na Boird Oideachais agus
Leabharlainne. Léiríonn na Línte Forbartha seo an fhorbairt choincheapúil laistigh
den Mhatamaitic agus is féidir iad a úsáid le cuidiú le múinteoirí a scéimeanna oibre a
dhéanamh.

Eochairchéim 1
Ba chóir am a thabhairt do pháistí a smaointe matamaiticiúla a fhorbairt agus a dhaingniú
ag úsáid ábhair phraiticiúla sula mbogfaidh siad ar aghaidh go dtí modhanna is foirmiúla
cláraithe. Ba chóir do pháistí cumarsáid a dhéanamh ó bhéal, i bhfoirm pictiúr nó scríofa,
ag dul chun cinn ó theanga phearsanta go dtí teanga mhatamaiticiúil agus ó chlárú
pearsanta go dtí léirithe agus siombailí matamaiticiúla. De thairbhe go bhfuil buntábhacht
ag baint le forbairt na teanga matamaiticiúla, tá tosaíocht níos mó le labhairt faoin obair
ná mar atá le clárú sna luathbhlianta.

Eochairchéim 2
Ar feadh Eochairchéim 2, ba chóir do pháistí leanúint de bheith ag úsáid réimse ábhar,
cluichí, gléasanna agus acmhainní TFC lena scileanna agus a gcoincheapa matamaiticiúla
a fhorbairt agus a dhaingniú. Ba chóir dóibh an teanga mhatamaiticiúil acu a úsáid agus a
shíneadh trí gach gné dá gcuid matamaitice a phlé, cur síos a dhéanamh orthu, iad a chur
i gcomparáid lena chéile agus iad a mhíniú, ag dul chun cinn ó úsáid teanga pearsanta
neamhfhoirmiúla go dtí úsáid éifeachtach teanga matamaiticiúla cuí.
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Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna sa tumtheanga a fhorbairt i Matamaitic
agus Uimhearthacht trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla do Mhatamaitic agus Uimhearthacht leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí, agus iad feasach ar chumas Gaeilge na ndaltaí, cumas atá ag
forbairt, iad a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:
•
•
•
•
•

Próisis sa Mhatamaitic
Uimhir
Tomhais
Cruth agus Spás
Láimhseáil Sonraí

PRÓISIS SA MHATAMAITIC
Cinntí a Dhéanamh agus Monatóireacht a Dhéanamh Orthu
Ba chóir daltaí a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• ábhair agus matamaitic chuí do thasc a roghnú;
• réimse cur chuige a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna; agus
• tosú a eagrú a gcuid oibre féin agus oibriú go córasach.
Déanamh Cumarsáide go Matamaiticiúil

Eochairchéimenna 1 & 2 Matamaitic agus Uimhearthacht

EOCHAIRCHÉIM 1

Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• teanga mhatamaiticiúil a thuiscint agus bheith in ann í a úsáid le labhairt ar a gcuid
oibre; agus
• hobair s’acu a léiriú ar dhóigh shoiléir eagraithe, ag úsáid siombailí mar is cuí.
Réasúnú Matamaiticiúil
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
•
•
•
•

patrúin agus gaolta simplí a aithint agus tuartha a dhéanamh;
ceisteanna oscailte a chur agus a fhreagairt;
modh oibre s’acu a mhíniú; agus
bheith eolach ar dhóigheanna lena gcuid oibre féin a sheiceáil.
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UIMHIR
Tuiscint ar Uimhir agus Nodaireacht Uimhreacha
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• slánuimhreacha a chomhaireamh, a léamh, a scríobh agus a chur in ord, go dtí 10 ar
dtús, ag dul chun cinn go dtí 1000 ar a laghad;
• tacar folamh agus neamhathraitheacht an uimhris a thuiscint;
• tuiscint go léiríonn áit na digite a luach;
• meastachán ciallmhar a dhéanamh de líon beag réad agus tosú a dhéanamh
garmheastacháin go dtí an 10 nó an 100 is gaire; agus
• ghnáthchodáin shimplí a aithint agus a úsáid.
Patrúin, Gaolta agus Seichimh in Uimhreacha
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
•
•
•
•
•

patrúin athfhillteacha a chóipeáil, leanúint dóibh agus a chumadh;
patrúin i dtáblaí uimhreacha a fhiosrú;
airí cómhalartach suimithe agus an gaol idir suimiú agus dealú a thuiscint;
úsáid siombaile le seasamh d’uimhir anaithnid a thuiscint; agus
innill feidhme shimplí a thuiscint agus a úsáid.

Oibríochtaí agus a bhFeidhmeanna
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• oibríochtaí suimithe, dealaithe, iolraithe agus roinnte (gan fuílligh) a thuiscint agus
iad a úsáid le fadhbanna a réiteach;
• bheith eolach ar fhíricí suimithe agus dealaithe go dtí 20 agus tromlach na bhfíricí
iolraithe suas go dtí 10 x 10; agus
• straitéisí a fhorbairt sa suimiú agus dealú meabhrach suas go dtí suimiú dhá uimhir
dhédhigiteacha taobh istigh de 100.
Airgead
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• boinn a aithint agus iad a úsáid i gcomhthéacsanna simplí;
• airgead a shuimiú agus a dhealú suas go £10, hairgead a chlárú agus a úsáid ar an
ghnáthdhóigh , agus na scileanna sin a úsáid le fadhbanna a réiteach;
• labhairt faoi luach airgid agus dóigheanna ina dtiocfaí é a chaitheamh, a chur i
dtaisce agus a choinneáil slán;
• labhairt faoi cad is airgead ann agus faoi mhalairt dóigheanna le híoc as rudaí, mar
shampla, seicleabhar, cárta dochair, cárta creidmheasa; agus
• cinneadh a dhéanamh ar an dóigh a gcaithfear airgead.
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Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• teanga a bhaineann le fad, meáchan, toilleadh, achar agus am a thuiscint agus a
úsáid;
• aonaid neamhchaighdeánacha a úsáid le tomhas a dhéanamh agus an gá atá le
haonaid chaighdeánacha a aithint;
• bheith eolach ar na haonaid is coitianta agus iad a úsáid le tomhas a dhéanamh i
gcomhthéacsanna a bhfuil cuspóir leo;
• meastacháin a dhéanamh ag úsáid aonaid threallacha agus chaighdeánacha;
• gléasanna tomhais simplí a roghnú agus a úsáid, á léamh agus á léirmhíniú le
cruinneas réasúnta;
• gnáthimeachtaí an lae a chur i seicheamh; laethanta na seachtaine, míonna na
bliana agus na séasúir a bheith ar eolas; patrúin féilire a fhiosrú;
• amanna ar an chlog analógach agus ar thaispeáintí digiteacha a aithint; agus
• neamhathraitheacht tomhas a thuiscint.

CRUTH AGUS SPÁS
Fiosrú Crutha
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• cruthanna 2T agus 3T a shórtáil ar dhóigheanna éagsúla;
• tógálacha, pictiúir agus patrúin a dhéanamh ag úsáid cruthanna 2T agus 3T;
• cruthanna 2T agus 3T a ainmniú agus cur síos a dhéanamh orthu; siméadracht
fhrithchaiteach a aithint;
• teisiliú simplí a fhiosrú trí ghníomhaíochtaí praiticiúla.
Suíomh, Gluaiseacht agus Treo

Eochairchéimenna 1 & 2 Matamaitic agus Uimhearthacht

TOMHAIS

Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• réamhfhocail a úsáid le suíomh a lua;
• uillinn mar thomhas ar chasadh a thuiscint; treoracha a thuiscint agus a thabhairt
ar chasadh trí dhronuillinneacha;
• coirnéil dhronuilleacha a aithint i gcruthanna 2T agus 3T;
• ceithre hairde an chompáis a bheith ar eolas; agus
• gléasanna in-ríomhchláraithe a úsáid le gluaiseacht agus treo a fhiosrú.

LÁIMHSEÁIL SONRAÍ
Bailiú, Léiriú agus Léirmhíniú Sonraí
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• réada a shórtáil agus a rangú de réir critéar amháin nó dhó agus na torthaí a léiriú
ag úsáid léaráidí Venn, Carroll agus crainn;
• sonraí a bhailiú, a chlárú agus a chur i láthair agus réada fíora, líníochtaí, táblaí,
léaráidí mapála, graif shimplí agus bogearra TFC a úsáid;
• sonraí a phlé agus a léirmhíniú;
• eolas a bhaint as réimse cairteacha, léaráidí agus táblaí; agus
• eolas a iontráil agus a rochtain ag úsáid bunachar sonraí.
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EOCHAIRCHÉIM 2
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna sa tumtheanga a fhorbairt i Matamaitic
agus Uimhearthacht trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na riachtanais reachtúla do Mhatamaitic agus Uimhearthacht leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir do mhúinteoirí, agus iad feasach ar chumas Gaeilge na ndaltaí, cumas atá ag
forbairt, iad a chumasú le heolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt iontu seo:
•
•
•
•
•

Próisis sa Mhatamaitic
Uimhir
Tomhais
Cruth agus Spás
Láimhseáil Sonraí

PRÓISIS SA MHATAMAITIC
Cinntí a Dhéanamh agus Monatóireacht a Dhéanamh Orthu
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• freagracht mhéadaitheach a ghlacadh i roghnú agus in úsáid ábhar agus an
mhatamaitic atá de dhíth ina gcuid oibre;
• eolas atá de dhíth le haghaidh taisc a shainaithint agus a aimsiú, ag moladh foinsí
cuí le teacht ar an eolas;
• hobair s’acu a phleanáil agus a eagrú, ag foghlaim le hoibriú go córasach; agus
• réimse straitéisí a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna, ag lorg dóigheanna le
deacrachtaí a shárú.
Déanamh Cumarsáide go Matamaiticiúil
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• teanga mhatamaiticiúil a thuiscint agus bheith in ann í a úsáid lena gcuid oibre a
phlé agus a smaointeoireacht a mhíniú;
• smaointe agus modhanna oibre s’acu a chur i gcomparáid le daoine eile;
• suímh mhatamaiticiúla a léirmhíniú ag úsáid siombailí agus léaráidí cuí; agus
• heolas agus torthaí a chur i láthair go soiléir.
Réasúnú Matamaiticiúil
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
•
•
•
•
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patrúin agus gaolta ginearálta a aithint agus tuartha a dhéanamh fúthu;
ceisteanna oscailte a chur agus a fhreagairt agus lena smaointeoireacht a mhíniú;
ráitis ghinearálta a thuiscint agus a dhéanamh; agus
torthaí a sheiceáil agus a mheas le feiceáil an luíonn siad le réasún.

3.3

Tuiscint ar Uimhir agus ar Nodaireacht Uimhreacha
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• slánuimhreacha a chomhaireamh, a léamh, a scríobh agus a chur in ord;
• tuiscint ar ionadluach a fhorbairt suas le dhá ionad de dheachúlacha a bheith san
áireamh; í seo a úsáid le huimhreacha a iolrú agus a roinnt ar 10 agus 100;
• meastachán agus garmheastachán a dhéanamh le leid a fháil ar mhéid réiteach
áirimh nó faidhbe;
• gnáthchodáin shimplí, codáin dheachúla agus céatadáin a aithint agus a úsáid agus
na gaolta eatarthu a fhiosrú; agus
• huimhreacha diúltacha a thuiscint agus a úsáid i gcomhthéacs.
Patrúin, Gaolta agus Seichimh in Uimhreacha
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• patrúin agus seichimh slánuimhreacha a fhiosrú agus a thuar; rialacha le haghaidh
seichimh a ghiniúint, a leanúint agus a cheapadh;
• hiolruithe agus fachtóirí a thuiscint agus a úsáid mar aon leis na téarmaí príomha,
cearnach agus ciúbach, léirthuiscint a bheith acu d’oibríochtaí inbhéartacha;
• gaolta simplí a scríobhtar i suímh uimhriúla, spásúla agus phraiticiúla a léirmhíniú,
a ghinearálú agus a úsáid; innill feidhme shimplí a thuiscint agus a úsáid; agus
• tuiscint gur féidir le litir seasamh d’uimhir anaithnid.
Oibríochtaí agus a bhFeidhmeanna
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• straitéisí a fhorbairt sa suimiú agus dealú meabhrach;
• bheith eolach ar fhíricí iolraithe suas go dtí 10 x 10; agus
• dul i ngleic le réimse gníomhaíochtaí le tuiscint ar na ceithre oibríocht a bhaineann
le huimhreacha a fhorbairt; léirthuiscint a bheith acu ar lúibíní; suimiú agus
dealú le suas le dhá ionad deachúlacha; deachúlacha a iolrú agus a roinnt ar
shlánuimhreacha; na hoibríochtaí seo a úsáid le fadhbanna a réiteach.

Eochairchéimenna 1 & 2 Matamaitic agus Uimhearthacht

UIMHIR

Airgead
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• bheith in ann na ceithre oibríocht a úsáid le fadhbanna a bhaineann le hairgead a
réiteach;
• luach airgid, dóigheanna le hairgead a choinneáil slán agus ar féidir íoc as earraí
agus an gá atá le buiséadú, a phlé;
• bheith in ann pleanáil agus smaoineamh chun tosaigh maidir le hairgead a chur i
dtaisce agus a chaitheamh; tosaíochtaí caiteachais a chinntiú le soláthar teoranta
airgid; tuiscint a fháil an dóigh leis an cheannach is fearr a mheas; agus
• airgeadra eachtrach a phlé, an euro san áireamh.
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TOMHAIS
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• scileanna a fhorbairt maidir le fad, ‘meáchan’, toirt/toilleadh, am, achar agus teocht
a mheasúnú;
• léirthuiscint a bheith acu ar smaointe tábhachtacha faoi thomhas, nádúr leanúnach
tomhais agus an gá le cruinneas cuí san áireamh;
• tuiscint a fháil ar an ghaol idir aonaid agus le haonad méadrach a thiontú go dtí
ceann eile; na ceithre oibríocht a úsáid le fadhbanna a réiteach;
• imlíne a ríomh mar aon le hachair agus toirteanna cruthanna simplí;
• scála a thuiscint agus a úsáid i gcomhthéacs léarscáileanna agus léaráidí singile;
agus
• amanna ar an chlog analógach agus ar thaispeáintí digiteacha a aithint agus an gaol
idir cloig 12 agus 24 uair a thuiscint; cláir ama a úsáid.

CRUTH AGUS SPÁS
Fiosrú Crutha
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• réimse cruthanna 2T rialta agus mírialta a thógáil; iad sin a rangú trí na
huillinneacha agus na taobhanna a scrúdú; líneshiméadracht agus siméadracht
rothlach a aithint; cruthanna a fhrithchaitheamh i líne; teisilithe a fhiosrú;
cruthanna coitianta 2T a ainmniú agus cur síos a dhéanamh orthu; tosú a thuiscint
comhionannais i gcruthanna 2T; agus
• cruthanna 3T a thógáil; an líon aghaidheanna, sleasa agus reann ar na cruthanna
seo a fhiosrú; cruthanna coitianta 3T a ainmniú agus cur síos a dhéanamh orthu; an
gaol idir cruthanna 2T agus 3T a fhiosrú.
Suíomh, Gluaiseacht agus Treo
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• coincheap uillinne a thuiscint i gcomhthéacs an chasta; dronuillinneacha a aithint;
deiseal agus tuathal a thuiscint; bheith eolach ar na hocht n-airde atá ag an
chompás; Logo a úsáid le gluaiseacht agus casadh a thuiscint; go cuirfí teanga
ríomhchláraithe in aithne dóibh agus é a úsáid le pictiúir agus patrúin a chruthú
agus le cruthanna a ghiniúint;
• teanga a bhaineann le líne agus uillinn a fhorbairt; airíonna géaruillinneacha,
maoluillinneacha agus uillinneacha athfhillteacha a aithint; uillinneacha i dtriantáin
agus ceathairshleasáin a fhiosrú; uillinneacha suas go 360° a thomhas agus a
tharraingt; agus
• comhordanáidí a úsáid le cruthanna a bhreacadh agus a tharraingt sa chéad
cheathrú.
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Bailiú, Léiriú agus Léirmhíniú Sonraí
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga le:
• sonraí a bhailiú, a rangú, a thaifeadadh agus a chur i láthair ó réimse suíomh
suntasach ag úsáid graf, táblaí, léaráidí agus bogearraí TFC;
• obair s’acu a mhíniú ó bhéal agus/nó trí scríbhneoireacht agus tátal a bhaint as
sonraí;
• réimse leathan táblaí, liostaí, graf agus léaráidí a léirmhíniú; táblaí minicíochta a
dhéanamh agus a léirmhíniú, na cinn sin a bheadh in úsáid le sonraí grúpáilte san
áireamh;
• leathanach bailithe sonraí a dhearadh agus a úsáid; na torthaí a léirmhíniú, eolas
a iontráil i mbunachar sonraí nó ar scairbhileog, agus na torthaí a cheistiú agus a
léirmhíniú; agus
• meán agus raon i dtacar sonraí scoite a thuiscint, a ríomh agus a úsáid.

Eochairchéimenna 1 & 2 Matamaitic agus Uimhearthacht

LÁIMHSEÁIL SONRAÍ
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3.4_
NA hEALAÍONA
An Tábhacht atá leis na hEalaíona
Déantar an chruthaitheacht a fhorbairt trí gach aon réimse den churaclam.
Cuireann Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht agus Ceol deiseanna torthúla
ar fáil chun an chruthaitheacht a fhorbairt, rud a ligeann do pháistí a gcuid
smaointe, a gcuid mothúchán agus a gcuid tuisceana féin ar an domhan a
léiriú ar éagsúlacht slite, trí phictiúir, fhuaim, dhrámaíocht agus dhamhsa.
Ba chóir go nglacfadh páistí páirt i réimse leathan de ghníomhaíochtaí a
fhorbróidh an tsamhlaíocht agus an fhiosracht nádúrtha ar bhonn leanúnach
agus a ligfidh dóibh a gcuid smaointe, a gcuid tuairimí agus a gcuid
mothúchán a léiriú go muiníneach. Dá mhéad a spreagtar iad lena gcur in
iúl féin is amhlaidh is mó seans go dtiocfaidh bláth ar indibhidiúlacht, ar
shamlaíocht agus ar chruthaitheacht na bpáistí. Ar a bharr sin, soláthraíonn
Na hEalaíona sárdheis ar theagmháil le foclóir úr sa Ghaeilge atá bainte
leis Na hEalaíona agus ar dhaingniú foclóra atá seanbhunaithe nó
nuafhoghlamtha ag na páistí.
Is éard is cuspóir leis Na hEalaíona laistigh de churaclam na bunscoile, mar
sin de, ná deiseanna a chur ar fáil do pháistí:
• a gcuid fiosrachta, a gcuid samhlaíochta agus a gcuid cruthaitheachta a  
fhorbairt;
• a gcuid féinmhuiníne agus féinmheasa a fhorbairt;
• a n-inniúlacht sa Ghaeilge a fhorbairt;
• a gcuid inniúlachtaí ealaíne, ceoil agus cinéistéiseacha a fhorbairt,
scileanna oll-luaile agus mínluaile san áireamh;
• modhanna cumarsáide briathartha agus neamh-bhriathartha a fhorbairt;
• léirthuiscint ar áilleacht agus ar iontas an domhain thart orthu a chothú;
• a gcumas déanta roghanna agus cinní eolasacha a fhorbairt; agus
• feasacht agus léirthuiscint ar a gcultúr féin agus ar chultúir eile a
fhorbairt.
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Caithfidh múinteoirí cuimhneamh go mbíonn deiseanna daingnithe teanga taobh amuigh
den seomra ranga i bhfad níos forleithne i gcomhthéacs an oideachais trí mheán an
Bhéarla. Ba cheart go mbeadh spriocanna foghlama teanga mar dhlúthchuid den
phleanáil in achan réimse foghlama i gcomhthéacs na Gaelscolaíochta le foghlaim
éifeachtach a chinntiú. Ba chóir go mbeadh an stíl teagaisc dírithe ar fhoghlaim foclóra a
bhaineann leis Na hEalaíona, chomh maith le foghlaim an ábhair féin. Ba chóir go dtairgfí
deiseanna do dhaltaí ar bhonn rialta freagraí agus mínithe sínithe a thabhairt agus iad i
mbun gníomhaíochtaí sna hEalaíona. Bainfear feidhm astu seo lena bhforbairt agus lena
ngnóthú i gcoincheapa agus i scileanna a léiriú chomh maith lena muinín maidir le húsáid
an fhoclóra a bhaineann leis Na hEalaíona i nGaeilge. Ba chóir, áfach, agus measúnú
á dhéanamh ar fhreagraí na ndaltaí, go mbeadh an eochairfhócas ar an tuiscint atá ag
na daltaí ar choincheapa, ní gá díriú isteach ar chruinneas teanga sa Ghaeilge. Go fóill
féin, ba chóir go ndéanfadh múinteoirí monatóireacht ar an Ghaeilge a úsáideann páistí i
ngníomhaíochtaí sna hEalaíona agus an tacaíocht chuí a phleanáil dá réir.

NA hEALAÍONA TRASNA AN CHURACLAIM
Tá ról ar leith ag Ealaín agus Dearadh, ag Drámaíocht agus ag Ceol i bhforbairt buanna
agus éirimí ealaíne, ceoil agus cinéistéiseacha na bpáistí. Tairgeann siad, leis sin,
modhanna éagsúla foghlama atá lárnach i bhforbairt na ndaltaí. Cuireann siad leo, agus
feabhsaíonn siad réimsí eile, mar shampla:

Teanga agus Litearthacht
(Gaeilge agus Béarla)

trí pháistí a spreagadh labhairt agus scríobh
faoin Ealaín agus Dearadh agus Ceol s’acu féin
agus a meas a thabhairt ar shaothar daoine
eile agus teanga chuí agus roinnt foclóra
speisialaithe in úsáid acu;

Matamaitic agus
Uimheartheacht

trí chruth agus spás, suíomh agus gluaiseacht,
patrúin agus coibhneas a fhiosrú; trí smaointe
ceoil a chruthú agus a léirmhíniú ó léiriúchán
siombalach;

An Domhan Thart Orainn

trí pháistí a spreagadh chun an timpeallacht
s’acu a bhreathnú agus a léirmhíniú, san
am i láthair agus san am atá thart; gach a
bhfoghlaimíonn siad a thaifeadadh agus a
léiriú ó amharc agus trí fhuaim, ghluaiseacht,
dhrámaíocht agus dhamhsa;

Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint

trí bheith ag díriú isteach ar fhorbairt aistéitiúil
agus mhothúchánach, scileanna sóisialta
a fhorbairt trí obair ghrúpa agus réimse
dóigheanna a aimsiú chun mothúcháin a chur in
iúl agus a léiriú; agus

Corpoideachas

trí na hEalaíona a úsáid mar spreagthach chun
réimse de scileanna gluaiseachta a fhorbairt.

CUR CHUIGE
Leagtar amach an clár staidéir do na hEalaíona in Eochairchéim 1 agus 2 ina thrí shraith,
Ealaín agus Dearadh, Drámaíocht agus Ceol. Ba chóir go gcuirfeadh páistí taithí ar réimse
de ghníomhaíochtaí taitneamhacha dúshlánacha ealaíon. Ba chóir go mbeadh deiseanna
acu machnamh a dhéanamh agus freagairt go cruthaitheach i réimse comhthéacsanna.
Ba chóir go mbeadh na gníomhaíochtaí a chuirtear os a gcomhair bainte le spéis agus
le taithí na bpáistí. Ní mór eolas, scileanna agus tuiscint a fhorbairt trí réimse leathan
cothrom d’eispéiris agus, nuair is féidir, ba chóir go mbeadh naisc idir na sraitheanna
agus le Réimsí Foghlama eile.
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Ní mór gach aon ghníomhaíocht a theagasc i dtimpeallacht shlán shábháilte agus is gá go
meabhraítear cleachtas sábháilte do pháistí i rith an ama.
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AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ IN EALAÍN AGUS
DEARADH
Is trí shúgradh taiscéalaíoch, ina bhfreagraíonn siad don domhan thart orthu agus do
shaothar daoine eile, a chéad-dhéanann páistí cuid mhaith de na luathghníomhaíochtaí in
Ealaín agus Dearadh. Le linn na Bonnchéime seo, éireoidh an súgradh níos struchtúrtha
agus eascróidh forbairt scileanna amach as. Le linn Eochairchéim 1 agus 2, déanfar
feasacht amhairc, spásúlachta agus thadhlach na bpáistí, chomh maith lena scileanna
láimhsithe, a fhorbairt trí theagmháil leanúnach le heispéiris dhíreacha chéadfacha agus
déanfar an féinmheas agus an mhuinín s’acu a chothú. Cuirfear ar chumas páistí a gcuid
smaointe a chur in iúl níos iomláine trí dhath, líne, chruth, spás, dheilbh, phatrún agus
uigeacht, trína dtabhairt isteach go forchéimnitheach ar láimhseáil uirlisí, ábhar agus
phróisis san Ealaín agus Dearadh.
Is leor láimhseáil an ábhair ann féin le roinnt páistí a shásamh seachas bheith ag dúil le
haon toradh deiridh, ba chóir go leagfaí an bhéim mar sin de, ar shult agus ar fhéinléiriú
in áit a leagan ar an táirge críochnaithe. Is gá, mar sin, go mbeadh an t-am ar fáil le go
mbeadh na páistí in ann a gcuid smaointe a fhiosrú, a fhorbairt, a phlé agus a mhíniú.

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Cuideoidh an phleanáil chúramach lena chinntiú go bhfaigheann páistí éagsúlacht agus
leanúnachas ina n-eispéiris san Ealaín agus Dearadh. Ba chóir go ndéanfadh bunús na
bpáistí dul chun cinn ó thaobh scileanna de idir Eochairchéim 1 agus hEochairchéim 2:
• ó bheith ag breathnú agus ag clárú eispéireas ar an láthair agus bheith ag freagairt
do chuimhne agus do shamlaíocht go dtí go mbeidh siad in ann ábhair acmhainní a
bhailiú, a scrúdú, a roghnú agus a úsáid le cur le forbairt smaointe;
• ó bheith ag fiosrú crutha, datha, toin, deilbhe, spásúlachta, uigeachta agus patrún go
dtí go mbeidh siad ábalta na heilimintí amhairc seo a úsáid le smaointe a chur in iúl;
• ó bheith ag caint faoina saothar agus faoin dóigh a ndearnadh é go dtí go mbeidh siad
ag tosú a mhíniú na hoibre le níos mó sonraí, na deacrachtaí á bplé agus athruithe á
moladh;
• ó bheith ag léirthuiscint saothar ealaíontóirí ,ag amharc air, agus ag baint suilt as
agus go dtí go mbeidh siad ag fiosrú an ábhair agus na modhanna oibre ar baineadh
úsáid astu i saothar an ealaíontóra, agus an t-eolas seo a úsáid leis na smaointe sin a
shíneadh; agus
• ó thriail a bhaint as éagsúlacht mheán go dtí go mbeidh siad roghnaíoch maidir le
húsáid meán le smaointe agus freagraí pearsanta a chur in iúl.
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Eochairchéim 1
Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna luath-thumtheanga a fhorbairt in
Ealaín agus Dearadh trí:
•
•
•
•

béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.

Tá na Riachtanais Reachtúla d’Ealaín agus Dearadh leagtha amach thíos i gcló trom. Tá
samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:

freagairt d’eispéiris dhíreacha chéadfacha; lena
n-áirítear toisí amhairc, briathartha, spásúlachta agus
tadhlacha, cuimhne agus samhlaíocht, mar shampla:
• amharc ar réimse de nithe nádúrtha agus saorga, ag fiosrú agus ag cur eolais  ar na
tréithe a shonraítear trí dhianbhreathnú, trí thadhall agus trí thaifeadadh. Labhairt
faoina bhfacthas agus faoinar láimhsíodh, mar shampla, trí bhailiúchán de shliogáin a
shórtáil ina chineálacha éagsúla agus cuimilteáin a dhéanamh de na huigeachtaí éagsúla;
• meabhrú ar thaithí den domhan amhairc agus de dhomhan na samhlaíochta a agus
cuimhní cinn, athchuimhní, ficsean, fantaisíochtaí agus brionglóidí á bplé,
mar shampla, ag caint faoin rud a dhéanann an áit is ansa linn speisialta;
• nithe, timpeallachtaí, áiteanna agus beitheanna a shamhlú agus cur síos a
dhéanamh orthu, mar shampla, labhairt faoi agus plé a dhéanamh ar an chuma a
bheadh ar charactar as leabhar; agus
• smaointe agus barúlacha pearsanta a úsáid mar thúsphointe don obair amhairc, mar
shampla, léaráid phearsanta a tharraingt atá bunaithe ar chuimhne nó ar eispéireas
nuatharlaithe.

a gcuid smaointe féin a spreagadh, trí bheith ag amharc ar
ábhar áiseanna agus ag labhairt faoi, mar shampla:
• obair aonair agus ghrúpa amhairc a tháirgeadh le freagraí a fhorbairt thar thréimhse
ama; ag cur le forbairt barúlacha le linn na hoibre, mar shampla, taispeántas a chur
le chéile ina mbeidh an píosa oibre is fearr le gach grúpa le feiceáil, é roghnaithe agus
nuashonraithe ar bhonn seachtainiúil;
• sochar a bhaint as na tréithe aestéitiúla a bheadh ag réimse de mheáin
dhéthoiseacha agus thríthoiseacha, mar shampla, bheith in ann an teicníc is fearr
a fhóireann do spriocanna pearsanta agus do leibhéal muiníne a roghnú as éagsúlacht
de chineálacha cur chuige, macasamhail colláis gearr agus greamaigh a roghnú agus
taobhanna briosca ag teastáil; agus
• trácht ar na gnéithe amhairc taobh istigh de fhreagraí pearsanta agus grúpa, amhail
dathanna, cruthanna agus patrúin, mar shampla, bheith in ann a mhíniú cad chuige
ar roghnaíodh dathanna áirithe, bheith in ann a mhíniú cén bhrí atá le cruthanna éagsúla
taobh istigh de léaráid.
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• amharc ar shamplaí d’ealaín, de dhearadh agus de shaothar ceirde, an saothar dílis
féin nó é atáirgthe, agus iad ar cuairt ar iarsmalann nó ag obair le cleachtóirí atá ar
chuairt chuig an seomra ranga, mar shampla, taifead a dhéanamh ar chuairt chuig
iarsmalann nó chuig taispeántas trí shraith de léaráidí a dhéanamh;
• labhairt faoina bhfaca siad, freagraí pearsanta a thabhairt air agus léirmhínithe agus
barúlacha a chur chun tosaigh, mar shampla, a rá cén rud is mó a thaitin leo amach as
réimse de spreagthaigh agus an rogha s’acu a mhíniú; agus
• freagairt dá bhfaca siad ó thaobh spreagthaigh de agus é a úsáid mar thúsphointe do
smaointe pearsanta agus do léirmhínithe pearsanta, mar shampla, sraith íomhánna a
fhorbairt le cur síos ar imeacht suntasach, amhail féile, carnabhal nó ócáid chultúrtha.

Na gnéithe amhairc atá ag dath, ton, líne, cruth, deilbh,
spás, uigeacht agus patrún a fhiosrú le smaointe a chur in
iúl, mar shampla:
• Na gnéithe amhairc a úsáid chun torthaí amhairc a fhiosrú agus a chruthú, labhairt
fúthu agus trácht ar an toradh a bhíonn leo, mar shampla, péint a mheascadh agus a
chur suas le cleiteán le sprioc phearsanta a bhaint amach amhail an cruth atá ar dhath
áirithe;
• samplaí de na gnéithe amhairc sa domhan nádúrtha agus sa domhan saorga
a fhiosrú, mar shampla, amharc ar phictiúir agus ar dhathanna, cruthanna agus
cumraíochtaí iontu a shonrú, na scileanna aitheanta patrún a úsáid ina dhiaidh sin agus
an  saol nithiúil á bhreathnú; agus
• próisis agus meáin a úsáid lena aithint cá huair agus cá háit a ngineann cur chuige
éagsúil rianta a léiríonn na tréithe atá ag líne, cruth, uigeacht, patrún srl., mar
shampla, iad ag éirí níos muiníní agus dathanna, cruthanna srl. á n-úsáid ina gcuid oibre
féin.
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taitneamh a bhaint as saothar ealaíontóirí, dearthóirí
agus oibrithe ceirde óna gcultúr féin agus ó chultúir eile
agus é a léirthuiscint; úsáid a bhaint as ar amharc siad air
mar thúsphointe dá gcuid saothar féin, mar shampla:

Labhairt faoina saothar féin agus faoi shaothar daoine
eile agus an dóigh a ndearnadh é, breathnóireachtaí a
úsáid le deacrachtaí a aithint agus athruithe a mholadh,
mar shampla:
• machnamh a dhéanamh ar na heispéiris a fuair siad agus an obair á déanamh
acu, trácht meastóireachta a dhéanamh i dtaobh a gcuid oibre féin, mar shampla,
a mhíniú, ina gcuid téarmaí féin, an tord ina ndearna siad rudaí agus an píosa oibre á
dhéanamh acu; agus
• obair a rinneadh i gcomhpháirt le daltaí eile a phlé, a ndearna siad féin sna
grúpghníomhaíochtaí a chur i gcomparáid lena ndearna daoine eile, mar shampla,
formhíniú a thabhairt ar na róil éagsúla ar ghlac daoine leo agus an dóigh ar chuir siad
seo le cur i gcrích na hoibre.
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réimse de mheáin, d’ábháir, d’uirlisí agus de phróisis a
fhiosrú, amhail: líníocht, péinteáil, déanamh priontaí,
ábhair somhúnlaithe, teicstílí agus tógáil tríthoiseach,
mar shampla:
• meán barrfhabhair a roghnú le híomhá a tháirgeadh. Líníochtaí, péintéireachtaí
agus réada tríthoiseacha a dhéanamh, mar shampla, i ndiaidh straitéisí barrfhabhair
a shainaithint, úsáid na straitéisí seo a fhorbairt i gcaitheamh roinnt seisiúin
chomhleantacha agus saothar críochnaithe sa deireadh dá thoradh;
• bheith ag obair le réimse leathan de mhéideanna agus de scálaí agus ar éagsúlacht
de thacaí, mar shampla, triail a bhaint as cúlraí daite agus uigithe, an obair a dhéanamh
ón lámh, ar leibhéal an urláir agus ar leibhéal an tábla;
• úsáid a bhaint as na tréithe riandéanta atá ag meáin áirithe, amhail gualach, graifít,
dúch, peann fheiltbhiorach, teampara, póstaerphéinteanna le toradh áirithe a fháil,
mar shampla, úsáid a bhaint as meascán de mheáin, meáin dhigiteacha san áireamh, le
taifead a dhéanamh ar thuras;
• filleadh ar mheáin roinnt uaireanta le dul i dtaithí agus i muinín maidir le láimhseáil
uirlisí agus trealaimh, mar shampla, sraith de mhionsamhlacha cré a tháirgeadh ina
gcuirtear, de réir a chéile, le méid nó le sonraí dromchla gach mionsamhla; agus
• teicnící mionsamhlaithe agus tógála a úsáid chun obair thríthoiseach a dhéanamh,
mar shampla, triail a bhaint as modhanna gearrtha, fillte agus ceangailte chun
mionsamhail d’fhoirgneamh a dhéanamh as páipéar tiubh nó as cárta tanaí.
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Ba chóir do mhúinteoirí páistí a chumasú le scileanna tumtheanga a fhorbairt in Ealaín agus
Dearadh trí:
• béim ar shúgradh, gníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rímeanna agus cluichí;
• gníomhaíochtaí a bhfuil ciall leo agus atá daingnithe i gcomhthéacs;
• leibhéal ard idirghníomhaíochta  idir daoine fásta agus páistí; agus
• cothromaíocht chuí idir gníomhaíochtaí teanga atá múnlaithe, roinnte agus treoraithe.
Tá na Riachtanais Reachtúla d’Ealaín agus Dearadh leagtha amach thíos i gcló trom. Tá
samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú le:

taithí ar an láthair, cuimhní agus samhlaíocht a bhreathnú
agus a fhiosrú agus freagairt dóibh, mar shampla
• amharc ar réimse de nithe nádúrtha agus saorga, ag fiosrú agus ag cur ar na tréithe
a shonraítear trí dhianbhreathnú, trí thadhall agus trí thaifeadadh. Labhairt faoina
bhfacthas agus faoinar láimhsíodh, mar shampla, bailiúchán de shliogáin a shórtáil
ina chineálacha éagsúla agus ansin catagóirí éagsúla a úsáid d’fhonn líníochtaí de na
cruthanna a dhéanamh agus nótaí ar a bhfeictear a bhreacadh síos, scan de shliogán a
dhéanamh;
• eispéiris den saol nithiúil agus de shaol na samhlaíochta a shamhlú agus cuimhní
cinn, athchuimhní, ficsean, fantaisíochtaí agus brionglóidí á bplé, mar shampla,
sracléarscáil a dhéanamh d’áit shamhailteach;
• nithe, timpeallachtaí, áiteanna agus beitheanna a shamhlú, a shracú agus cur síos
a dhéanamh orthu, mar shampla, labhairt faoi agus plé a dhéanamh ar an chuma a
bheadh ar charactar as leabhar, na sonraí ón léaráid a mhíniú; agus
• smaointe agus barúlacha pearsanta a ghlacadh mar inspioráid don obair amhairc,
mar shampla, leabhar gearrthóg a dhéanamh ina mbeadh gearrthóga, líníochtaí agus
nótaí ar aistear chuig cathair chaillte.

ábhar acmhainní a bhailiú, a scrúdú agus a roghnú le
húsáid chun smaointe a fhorbairt, mar shampla:
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Eochairchéim 2

• obair aonair agus ghrúpa amhairc a tháirgeadh agus a thaifeadadh d’fhonn freagraí
a fhorbairt thar thréimhse ama – ag tabhairt airde ar fhorbairt smaointe de réir mar
a théann an obair ar aghaidh, mar shampla, grianghraif a ghlacadh d’fhonn cur i gcrích
tionscnaimh a dhoiciméadú agus an taifead seo a úsáid lena fhiosrú cá huair a rinneadh
agus cén dóigh a ndearnadh cinntí;
• sochar a bhaint as na tréithe aestéitiúla a bheadh ag réimse de mheáin
dhéthoiseacha agus thríthoiseacha agus tuiscint ag dul i méid, mar shampla, réimse
cur chuige féideartha a roghnú, turgnaimh a dhéanamh lena shocrú cén modh is fearr a
fhóireann do spriocanna agus d’inniúlachtaí pearsanta, agus leanúint ar aghaidh chun an
obair a chur i gcrích tríd an mheán a roghnaíodh; agus
• an dóigh ar baineadh úsáid as na gnéithe amhairc i bhfreagraí pearsanta agus grúpa
a phlé, mar shampla, na próisis agus na modhanna oibre a leanadh agus an obair á cur i
gcrích a mhíniú agus an leibhéal ratha a mheas.
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amharc ar shaothar ealaíontóirí, dearthóirí agus oibrithe
ceirde óna gcultúr féin agus ó chultúir eile agus labhairt
faoi: modhanna ar baineadh úsáid astu sna hábhair
áiseanna a léirthuiscint agus an léirthuiscint sin a úsáid
le smaointe pearsanta a spreagadh agus le dul i ngleic le
cruthú eolasach ealaíne, mar shampla:
• réimse samplaí d’ealaín, de dhearadh agus de shaothar ceirde a roghnú – an saothar
dílis féin nó é atáirgthe – agus iad ar cuairt ar iarsmalann nó ag obair le cleachtóirí
atá ar cuairt ar an seomra ranga, mar shampla, taifead a dhéanamh ar cuairt ar
iarsmalann nó ar thaispeántas eile trí sraith de líníochtaí mionsonraithe anótáilte nó de
ghrianghraif dhigiteacha;
• labhairt faoina bhfaca siad, freagraí pearsanta a thabhairt air agus léirmhínithe agus
barúlacha a chur chun tosaigh, mar shampla, na roghnachais s’acu a chur in iúl maidir
le réimse leathan spreagthach atá feicthe acu, na heispéiris s’acu a cheangal le saothar
ealaíontóirí, dearthóirí agus oibrithe ceirde, san am i láthair nó san am atá thart; agus
• dul i ngleic le hábhair spreagthacha atá feicthe acu agus iad a úsáid mar thúsphointe
do smaointe pearsanta agus do léirmhínithe grúpa agus pearsanta, mar shampla,
taighde a dhéanamh agus a dhoiciméadú ar thaispeántas ar théama ó chultúr eile, ealaín
na Síne mar shampla, páirt a ghlacadh i gcur i láthair grúpa ar an téama roghnaithe.

tuiscint a fhorbairt ar na gnéithe amhairc seo a leanas;
dath, ton, líne, cruth, deilbh, spás, uigeacht agus patrún;
lena gcuid smaointe a chur in iúl, mar shampla:
• na gnéithe amhairc a úsáid agus an mhuinín s’acu ag dul i méid, chun torthaí
amhairc a fhiosrú agus a chruthú; labhairt fúthu agus trácht ar an toradh a bhíonn
leo, mar shampla, samhaltáin agus píosaí cleachtaidh a úsáid le cinneadh a dhéanamh
maidir le tógáil an  túir cártaí shaorsheasaimh is airde agus is féidir;
• samplaí de na gnéithe amhairc sa domhan nádúrtha agus sa domhan saorga a
aithint, mar shampla, cur síos a dhéanamh ar na tréithe a bhíonn ag líne, ton, cruth,
dath, uigeacht, patrún srl. in éagsúlacht tosca; agus
• réimse mheán agus próiseas a úsáid agus tuiscint ar na tréithe a bhíonn ag líne,
cruth, uigeacht, patrún srl. chun cinn, tréith atá ag gach ceann acu, mar shampla,
dathanna, cruthanna, srl. a úsáid go cruthaitheach laistigh dá gcuid oibre féin agus an
mhuinín s’acu ag dul i méid.

obair dá gcuid féin agus de chuid daoine eile agus an dóigh
a ndearnadh í a mheas, a gcuid smaointe a mhíniú agus a
roinnt, deacrachtaí a phlé agus obair a athbhreithniú agus
a athrú le réitigh a aimsiú, mar shampla:
• measúnú a dhéanamh ar na heispéiris a fuair siad agus obair á déanamh acu, trácht
tomhaiste a dhéanamh i dtaobh a gcuid oibre féin agus obair daoine eile,
mar shampla, na fáthanna ar cloíodh le seicheamh áirithe agus píosa oibre á dhéanamh
a mhíniú; agus
• obair a rinneadh i gcomhpháirt le daltaí eile a phlé agus a mheas, a ndearna siad féin
sna grúpghníomhaíochtaí a chur i gcomparáid lena ndearna daoine eile,
mar shampla, na róil éagsúla agus an dóigh ar dáileadh iad a mhíniú, breithniú ar an
dóigh ar chuir gach ceann acu le rath foriomlán na hoibre agus a éifeachtaí a bhí na
straitéisí ar baineadh úsid astu.
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• cur lena stór de mheáin bharrfhabhair le haghaidh íomhá a tháirgeadh.
Líonaíochtaí, péintéireachtaí agus réada tríthoiseacha a dhéanamh agus réimse
teicnící agus cur chuige in úsáid, mar shampla, íomhánna scanta nó fótagrafacha a
chomhshnaidhmeadh isteach i dtógáil meáin measctha, mar shampla súile scanta agus
priontáilte a ghreamú ar mhionsamhail de dhineasár;
• bheith ag obair le réimse leathan de mhéideanna agus de scálaí agus ar éagsúlacht
de thacaí, an fhormaid is fearr a fhóireann don sprioc a roghnú, mar shampla, scálaí
is mó a úsáid chun mionsonraí a thaifeadadh agus scalaí is lú a úsáid agus iad ag obair go
gasta chun gluaiseacht nó éifeachtaí teifeacha a ghabháil;
• an dóigh leis na tréithe riandéanta atá ag meáin áirithe, amhail gualach, graifít,
dúch, peann fheiltbhiorach, teampara agus póstaerphéinteanna a úsáid chun toradh
áirithe a fháil, a léirthuiscint, mar shampla, dromchla snáitheach agus meán bog
macasamhail an ghualaigh a roghnú le héifeachtaí cosúil le fionnadh agus leachtanna a
ghabháil agus dromchla mín agus meán a d’fhéadfaí a mhionstiúradh a úsáid, leithéidí
pinn agus dúigh, agus mionsonraí á dtaifeadadh;
• taithí ar mheáin a leathnú i rith an ama d’fhonn an mhuinín a mhéadú maidir
le láimhseáil uirlisí agus trealaimh, mar shampla, sraith líníochtaí a tháirgeadh
lena bhfiosraítear na tréithe atá ag grúpa réad nuair a bhreathnaítear orthu ó roinnt
uillinneacha agus a chuirtear i gcrích ar éagsúlacht de scálaí agus roinnt meán difriúil in
úsáid; agus
• teicnící mionsamhlaithe agus tógála a úsáid chun obair thríthoiseach a dhéanamh,
mar shampla, an meán is fearr a fhóireann don sprioc a roghnú agus iad i mbun
pleanála maidir leis an dóigh is fearr chun smaointe a réadú.
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réimse de mheáin, d’ábháir, d’uirlisí agus de phróisis a
thriail, amhail: líníocht, péinteáil, déanamh priontaí,
ábhair shomhúnlaithe, teicstílí agus tógáil thríthoiseach,
na cinn is oiriúnaí a roghnú le smaointe agus spriocanna
pearsanta a réadú, mar shampla:
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Ceol
AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ SA CHEOL
Le linn na Bonnchéime, fuair páistí an deis páirt a ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí
ceoil. Beidh taithí, fosta, ag cuid mhór páistí ar chineál éigin ceoil sa bhaile. Ba chóir
tógáil ar an fhreagairt iomasach s’acu don cheol trína spreagadh páirt a ghlacadh i
réimse méadaithe de ghníomhaíochtaí ceoil trí chur chuige fiosrach agus turgnamhach a
dearadh lena gcumas sa cheol agus a n-inniúlachtaí le haghaidh smaointeoireacht agus
léiriú cruthaitheach agus criticiúil a fhorbairt. Ba chóir go gcuirfí páistí i dteagmháil,
tríd an Cheol, le dóigheanna simplí chun a gcuid ceoil féin a dhéanamh agus le freagairt
don cheol a chluineann siad, ag an chéim seo. Ba cheart iad a spreagadh chun a gcuid
ceoil féin a chumadh agus a sheinm agus chun éisteacht le héagsúlacht cineálacha agus
de stíleanna difriúla ceoil. D’fhéadfadh sé, leis, go mbeadh siad ag freagairt don cheol i
gcomhthéacs na drámaíochta nó an damhsa.
Mar aon le forbairt na closfheasachta agus na scileanna cumarsáide, ba chóir go
gcuirfí le féinmheas na bpáistí agus go gcuirfí lena bhfeasacht orthu féin agus ar a
ngarthimpeallacht. Ba chóir go gcothófaí taitneamh, chomh maith le forbairt scileanna
sóisialta agus muiníne ina gcuid ceoil, mar dhaoine aonair agus mar chuid de ghrúpa.
Imríonn úsáid phleanáilte amhrán le nasc a chothú trasna Réimsí eile Foghlama ról
tábhachtach i sealbhú agus i ndaingniú na Gaeilge.

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Agus iad ag déanamh ceoil agus ag freagairt don cheol, ba chóir go bhforbródh páistí:
• cumas méadaitheach chun eilimintí an cheoil a chomhshnaidhmeadh agus a úsáid
lena gcuid smaointe agus mothúchán féin a chur in iúl chun mothú, atmaisféar agus
codarsnacht a chruthú;
• smacht méadaitheach ar na fuaimeanna a dhéanann siad agus iad ag ceol (focail,
eisprisean, rialú anála agus bheith i dtiúin) agus nuair a bhíonn siad ag bualadh ar
chnaguirlisí simplí (smacht láimhsithe);
• feasacht agus tuiscint mhéadaitheach ar eilimintí an cheoil maidir le:
- fuaimeanna glóracha, fuaimeanna ciúine agus ciúnas ag leanúint ar aghaidh chuig
athruithe san airde, lena n-áirítear leibhéal na fuaime ag ísliú / méadú (dinimic);
- ceol gasta agus ceol mall ag leanúint ar aghaidh chuig athruithe sa luas, dul i
dtapúlacht agus dul i maille san áireamh (tempo / luas);
- fuaimeanna fada agus fuaimeanna gairide (ré fuaime) ag leanúint ar aghaidh chuig
patrúin d’fhuaimeanna is faide agus is gairide (rithim) faoi bhuille foisteanach, lena
n-áirítear patrúin leantacha rithime;
- fuaimeanna géara agus fuaimeanna doimhne (tuinairde) ag leanúint ar aghaidh chuig
patrúin d’fhuaimeanna is géire agus is doimhne (cruth séiseach), lena n-áirítear
patrúin leantacha séise;
- tréithe na bhfuaimeanna a dhéanann agus a chluineann siad ag leanúint ar aghaidh
chuig airíonna na bhfuaimeanna a dhéanann agus a chluineann siad, lena n-áirítear
na tréithe fuaime atá ag uirlisí ceoil coitianta (tondath timbre); agus
- fuaimeanna aonair agus comhfhuaimeanna ag leanúint ar aghaidh chuig
comhcheangail d’fhuaimeanna (uigeacht), lena n-áirítear séis agus tionlacan.

112

3.4

Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna luath-thumtheanga sa
Cheol a fhorbairt trí:
•
•
•
•

bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí;
ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.

Tá na Riachtanais Reachtúla don Cheol leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí i
ngnáthchló agus i gcló iodálach.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú le:

bheith ag obair go cruthaitheach le fuaim trí bheith
ag fiosrú, ag turgnamh, ag roghnú agus ag ceangal
fuaimeanna le mothúcháin, smaointe, mothú agus
atmaisféar a chur in iúl, mar shampla:
• fiosrú agus turgnamh a dhéanamh maidir le modhanna déanta fuaimeanna,
mar shampla, feidhm a bhaint as aon áiseanna digiteacha atá ar fáil, éifeachtaí
fuaime a chruthú do na scéaltaí a léann agus a chluineann siad, aithris a dhéanamh ar
fhuaimeanna ón timpeallacht áitiúil agus ar fhuaimeanna sa bhaile;
• fuaimeanna a roghnú mar fhreagra ar spreagthach agus chun mothú agus
atmaisféar a chur in iúl, mar shampla, fuaim ghéar chiúin chun luch a léiriú, fuaim
ghlórach dhomhain a úsáid chun eilifint a léiriú, fuaimeanna brónacha/sona, scanrúla/
corraitheacha) chun mothúcháin a chur in iúl nó le húsáid mar chuid de ghníomhaíochtaí
drámaíochta agus damhsa; agus
• pictiúir agus patrúin a tharraingt chun na fuaimeanna agus na héifeachtaí a
chruthaíonn siad a léiriú.

Eochairchéimeanna 1 & 2 Na hEalaíona_Ceol

EOCHAIRCHÉIM 1

bheith ag ceol agus ag taibhiú le huirlisí simplí chun
smacht gutha agus láimhsithe a fhorbairt:
• éagsúlacht amhrán a rá, i nGaeilge den chuid is mó, mar shampla, rainn
agus amhráin fúthu féin agus faoina dteaghlach, faoi ainmhithe, éin, meaisíní srl;
gníomhamhráin agus amhráin chomhairimh idir thraidisiúnta agus chomhaimseartha;
agus
• uirlisí simplí a sheinm leo féin agus chun amhránaíocht a thionlacan.

Éisteacht lena gcuid ceoil féin agus freagairt dó agus do
cheol daoine eile, ag smaoineamh agus ag labhairt faoi
fhuaimeanna, éifeachtaí agus ghnéithe ceoil sa cheol a
chruthaíonn siad, a sheineann siad nó a n-éisteann siad
leis, mar shampla:
• smaoineamh agus labhairt faoi na fuaimeanna agus na héifeachtaí atá cruthaithe
agus samhlaithe acu agus fúthu sin a chluineann siad sa timpeallacht áitiúil;
• smaoineamh agus labhairt faoi ghnéithe simplí sna hamhráin a deir siad agus sa
cheol a n-éisteann siad leis;
• gníomhaíochtaí nó gluaiseacht atá cuí a úsáid, mar shampla, trí mheán an damhsa
agus na drámaíochta, mar fhreagairt don cheol a sheineann siad agus a n-éisteann siad
leis; agus
• éisteacht leis an cheol cuí agus labhairt faoi na fuaimeanna maidir le hard/ciúin,
géar/domhain, gasta/mall agus fada/gairid.
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EOCHAIRCHÉIM 2
Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna tumtheanga sa Cheol a
fhorbairt trí:
•
•
•
•

bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí;
ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.

Tá na Riachtanais Reachtúla don Cheol leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí i
ngnáthchló agus i gcló iodálach.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú:

bheith ag obair go cruthaitheach trí scéalta, pictiúir,
patrúin agus comhráite ceoil a chruthú agus trí
dóigheanna a fhiosrú chun an ceol atá cruthaithe acu a
chaomhnú, mar shampla:
• scéalta agus pictiúir a chruthú le fuaim, mar shampla, guthanna, uirlisí agus foinsí
fuaime eile, lena n-áirítear aon teicneolaíocht cheoil atá ar fáil;
• patrúin gairide ceoil nó comhráite ceoil a chruthú, idir dhá uirlis mar shampla, agus
tionlacain, mar shampla, chun amhránaíocht a thionlacan nó mar bhonn a bhféadfaí
gníomhaíochtaí drámaíochta agus damhsa a bhunú air; agus
• dóigheanna a fhiosrú chun an ceol atá cruthaithe acu a chaomhnú, mar shampla, trí
scór grafach a fhorbairt nó úsáid a bhaint as teicneolaíocht taifeadta.

Bheith ag ceol agus ag taibhiú le huirlisí simplí de
mheabhair, ó chluas nó ó nodaíocht chun scileanna gutha
agus uirlise a fhorbairt, mar shampla:
• éagsúlacht d’amhráin agus de rainn shimplí a cheol, mar shampla, amhráin
thraidisiúnta Ghaelacha agus amhráin chomhaimseartha agus amhráin ó thíortha agus ó
chultúir eile;
• scileanna taibhithe a fhorbairt ar réimse is leithne d’uirlisí agus tionlacain shimplí ar
amhráin a sheinm; agus
• seinm ó mheabhair, de réir na cluaise nó ó nodaíocht.

Éisteacht lena gcuid ceoil féin agus freagairt dó agus
do cheol daoine eile, ag smaoineamh faoi agus ag plé
éagsúlacht tréithe sa cheol a chruthaíonn siad, a
sheineann siad nó a n-éisteann siad leis, mar shampla:
• plé a dhéanamh agus moltaí a chur chun tosaigh maidir lena gcuid ceoil féin agus le
ceol daoine eile;
• freagairt go samhlaíoch, mar shampla, trí ghluaiseacht, dhrámaíocht, dhamhsa, do
réimse is leithne de cheol ar éagsúlacht stíleanna agus in éagsúlacht meán;
• smaoineamh agus labhairt faoi na tréithe fuaime atá ag roinnt uirlisí coitianta agus
ag na cineálacha ceoil a sheineann siad; agus
• smaoineamh agus labhairt faoi na heilimintí ceoil agus faoin dóigh a mbaintear
feidhm astu i gceol ó stíleanna agus ó chultúir éagsúla.
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AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ I nDRÁMAÍOCHT
Sa bhonnchéim, glacann páistí páirt in éagsúlacht de ghníomhaíochtaí súgartha a
thugann deis dóibh triail a bhain as cuid mhaith ról. Cuirfear ar chumas páistí dul chun
cinn a dhéanamh i réimse de shuímh trí sholáthar gníomhaíochtaí sóisialta, leithéidí
an bhaile nó chúinne an ospidéil, lena gcuirtear éadaí agus fearais ar fáil. Ba chóir,
áfach, go dtabharfaí deiseanna dóibh chomh maith na scileanna samhlaíocha agus
cruthaitheacha s’acu a fheabhsú trí bheith ag freagairt do shuímh neamhaithnide agus
trí bheith ag fiosrú cad leis a mbeadh sé cosúil, mar shampla, dá mbeadh siad (bheith)
i gcoill sa gheimhreadh, dá dtiocfadh siad ar thaisce faoi uisce, dá mba iadsan na chéad
taistealaithe chun cuairt a thabhairt ar Mhars. Cuirtear béim ar leith, leis seo, ar an
súgradh samhlaíoch agus tugtar spreagadh le dul ar aistir shamhlaíochta agus chun
cosáin chruthaitheacha a fhorbairt trí gníomhaíochtaí a phleanáil atá dírithe ar thógáil
agus ar áiseanna ‘domhan beag’, ábhair nádúrtha amhail gaineamh, uisce, bricí agus
ábhair intuargainte agus thadhlacha eile.
Le linn Eochairchéim 1 agus 2, tosóidh páistí a shnoí na scileanna s’acu maidir le tuiscint
agus anailís, déanfaidh siad a gcuid mothúchán a chóimheas agus a phlé le daoine eile.
Beidh na scileanna breathnaithe s’acu níos struchtúrtha maidir le hobair scríofa agus
le tobchumadóireacht shnasta. Éireoidh na scileanna gutha agus gluaiseachta níos
sofaisticiúla ó thaobh lucht féachana de agus déanfar na scileanna meastóireachta a
dhíriú níos mó ar idirbheartaíocht, ar chomhoibriú agus ar chomhroinnt. Tugtar, tríd an
Drámaíocht, deis iontach do pháistí Gaelscolaíochta taitneamh a bhaint as a gcumas sa
Ghaeilge agus ligtear dóibh an cumas sin a léiriú agus a cheiliúradh le réimse leathan
daoine. Cuirtear le forbairt fhéinmheas agus mhuinín na bpáistí trí páirt a ghlacadh sa
drámaíocht agus déantar a gcuid scileanna labhartha sa Ghaeilge a fheabhsú.

Eochairchéimeanna 1 & 2 Na hEalaíona_Drámaíocht

DRÁMAÍOCHT

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Trí bheith ag cumadh agus ag breithmheas, ba chóir go ndéanfadh daltaí dul chun cinn
sna réimsí seo a leanas:
• ó bheith ag éisteacht agus ag freagairt leo féin go dtí go mbeidh siad in ann mothúcháin
agus smaointe a phlé le daoine eile d’fhonn ciall a bhaint astu;
• ó reacaireacht bhunúsach a úsáid sa súgradh go dtí go mbeidh siad in ann freagraí
réamhshocraithe a chruthú ar chúrsaí mothúcháin agus sóisialta trí tobchumadóireacht
shnasta a úsáid, seichimh míme nó gluaiseachta, aisteoireacht agus réimse de straitéisí
drámaíochta;
• ó uathfhreagraí gutha agus gluaiseachta a úsáid go dtí go mbeidh siad in ann cur chuige
roghnaithe a úsáid chun na frithfhreagraí cuí a fháil ó lucht féachana; agus
• ó labhairt faoina gcuid oibre go dtí go mbeidh siad in ann seasamh leis an chur chuige agus
an stíl a roghnaíonn siad agus iad a mhíniú.
Ba chóir go ndéanfaí Drámaíocht a chothú i gcomhthéacs an cheoil agus an damhsa agus
go ndéanfaí forbairt uirthi i gcomhar le húsáid scileanna in Ealaín agus Dearadh.
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EOCHAIRCHÉIM 1
Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna luath-thumtheanga sa
Drámaíocht a fhorbairt trí:
• bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí;
• ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
• leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
• chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.
Tá na Riachtanais Reachtúla don Drámaíocht leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí
i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú le:
• tuiscint ar an domhan a fhorbairt trí dhul i ngleic le réimse suímh rólghlactha atá
cruthaitheach samhlaíoch, leo féin agus le daoine eile, agus trí fhreagairt, ina ról, do
shúgradh drámáta daoine eile agus do na múinteoirí i ról;
• réimse ceisteanna cultúrtha agus daonna a fhiosrú i dtimpeallacht shábháilte trí
pháirt a ghlacadh i ngníomhaíocht dhrámáta agus trí bheith ag comhroinnt le daoine
eile;
• réimse de straitéisí drámáta a fhorbairt lena n-áirítear pictiúr reoite, tableau agus
cathaoir the; agus
• scileanna drámaíochta a fhorbairt a fhóireann don lucht féachana, don chomhthéacs,
don sprioc agus don tasc trí fhearais shimplí a úsáid le carachtar a léiriú agus trí
shiombailí agus íomhánna a úsáid le gníomh a fhorbairt agus le brí a chur in iúl.

Ba chóir go ndéanfadh múinteoirí cothromaíocht d’eipéiris a sholáthar agus na
Riachtanais Reachtúla atá leagtha amach sa chló throm á gcomhlíonadh acu. Tá moltaí
thíos a thiocfadh le múinteoirí a úsáid.
• Suímh a chruthú ar dhóigh shamhlaíoch leo féin nó le daoine eile, mar shampla, fir
shneachta a thógáil ag an Phol Thuaidh nó féileacáin a chuardach i ngarraí rúnda;
• Freagairt, ina ról, do shúgradh drámáta daoine eile agus don mhúinteoir i ról,
mar shampla, an dalta i ról tiománaí gluaisteáin a raibh timpiste aige agus é ag freagairt
go béasach do na ceisteanna a chuireann múinteoir atá i ról póilín; nó an dalta ar aistear
samhlaíoch ag iarraidh grúpghníomhaíocht a mbeadh baint ag an chomhoibriú léi a
eagrú,ar nós puball a chur suas ar thuras taiscéalaíoch isteach sa dufair;
• Fearas simplí a úsáid chun carachtar nó gníomh a thabhairt le tuiscint, mar shampla,
coróin a úsáid le rí a léiriú agus gnáthchathaoir mar ríchathaoir nó peann luaidhe chun
feadóg a léiriú agus rialóir chun baitín stiúrtha ceoil a léiriú;
• Páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht dhrámáta agus smaointe a chomhroinnt le daoine
eile, mar shampla, páirt a ghlacadh i ngrúpghníomhaíocht mar a gcailleann duine éigin
sparán agus bíonn cuidiú de dhíth air lena aimsiú nó ina gcuirtear an locht ar dhuine éigin
go héagórach as fuinneog a bhriseadh;
• Ról a ghlacadh agus bheith ag obair le daoine eile i gcomhthéacs samhlaíoch,
mar shampla, ról trádálaí margaí a dhíolann glasraí a ghlacadh nó taistealaithe spáis a
bhuaileann le heachtrannaigh;
• Siombailí agus íomhánna a úsáid chun brí a chur in iúl, mar shampla, dorn a úsáid
le fearg a léiriú, tóirse a úsáid lena léiriú go bhfuil sé dorcha nó stráice d’éadach gorm le
habhainn a léiriú.
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•
•
•
•

bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí;
ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.

Tá na Riachtanais Reachtúla don Drámaíocht leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí
i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú le:
• tuiscint ar an domhan a fhorbairt trí dhul i ngleic, leo féin, le réimse suíomh
rólghlactha atá cruthaitheach samhlaíoch;
• réimse ceisteanna cultúrtha agus daonna a fhiosrú i dtimpeallacht shábháilte trí
dhrámaíocht a úsáid mar thúsphointe lena gcuid mothúchán féin agus mothúcháin
daoine eile mar gheall ar cheisteanna éagsúla a fhiosrú, agus trí shuímh a chaibidil
ina ról agus as an ról;
• réimse de straitéisí drámáta a fhorbairt lena n-áirítear pictiúr reoite, tabló, cathaoir
the, rianú smaointe agus coinsias; agus
• scileanna drámaíochta a fhorbairt a fhóireann don lucht féachana, don chomhthéacs,
don sprioc agus don tasc trí ghuth, ghluaiseacht, ghothaí agus ghotha gnúise a
fhiosrú agus cíoradh bunúsach á dhéanamh ar ról áirithe agus trí ghníomhaíocht
dhrámáta a struchtúrú le ciall a dhéanamh soiléir le haghaidh lucht féachana
roghnaithe.
Ba chóir go ndéanfadh múinteoirí cothromaíocht eipéireas a sholáthar agus na
Riachtanais Reachtúla atá leagtha amach sa chló throm á gcomhlíonadh acu. Tá moltaí
thíos a thiocfadh le múinteoirí a úsáid.

Eochairchéimeanna 1 & 2 Na hEalaíona_Drámaíocht

Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna tumtheanga sa
Drámaíocht a fhorbairt trí:
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• Ceisteanna a fhiosrú go cruthaitheach trí dhrámaíocht a úsáid, mar shampla, téama
na gcaidreamh teaghlaigh a fhiosrú agus scéilín as leabhar nó cartún (The Simpsons, mar
shampla) in úsáid mar spreagthach le haghaidh tobchumadóireachta;
• Guth, gluaiseacht, gothaí agus gotha gnúise a fhiosrú le cíoradh bunúsach a dhéanamh
ar ról áirithe, mar shampla, ról Lucy/Edmund as ‘The Tales of Narnia’ a ghlacadh; Hagrid
as Harry Potter; Herod i ndráma na Nollag, An Bhanríon as Gilín Sneachta; Willie Wonka as
Charlie and the Chocolate Factory; Fionnuala as Clann Lir; Oisín i dTír na nÓg;
• Gníomhaíocht dhrámáta a struchtúrú le brí a léiriú do lucht féachana áirithe,
mar shampla, sraith de phictiúir reoite a úsáid d’fhonn scéal Luaithríona a insint nó
agallamh gairid as seó cainte a chur i láthair an ranga;
• Drámaíocht a úsáid mar thúsphointe lena gcuid mothúchán féin agus mothúcháin
daoine eile mar gheall ar cheisteanna éagsúla a fhiosrú, mar shampla, rianú smaointe
a úsáid leis na mothúcháin a bheadh ag daoine éagsúla i seastán le linn cluiche a fhiosrú
nó tableau a úsáid le gnéithe éagsúla a bhaineann leis an bhulaí in eachtra bulaíochta a
fhiosrú; agus
• Idirbheartaíocht a dhéanamh i suímh éagsúla, i ról agus as ról, mar shampla, na
himpleachtaí a chíoradh maidir le hathchóiriú tí a raibh taibhse ann agus na páistí i ról
díoltóirí seandachtaí, tógálaithe, ailtirí nó taibhsí; díospóireacht a dhéanamh mar gheall
ar shuíomh ionad diúscartha bruscair agus na páistí i ról dlíodóirí, comhairleoirí, lucht
pleanála baile agus baill phobail.
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3.5_
AN DOMHAN
THART ORAINN
AN TÁBHACHT ATÁ LEIS AN DOMHAN THART ORAINN
Is dual do pháistí bheith fiosrach agus is minic a chuireann siad ceisteanna
doimhne mar gheall orthu féin agus ar nadúr an domhain atá thart orainn.
Is é is aidhm don Réimse Foghlama seo ná cuidiú le páistí cuid de na
mórcheisteanna seo ó thaobh na tíreolaíochta, na staire, na heolaíochta agus
na teicneolaíochta de a fhiosrú agus freagraí a fhóireann dá n-aois a aimsiú.
Caithfidh múinteoirí cuimhneamh go mbíonn deiseanna daingnithe teanga
taobh amuigh den seomra ranga i bhfad níos forleithne i gcomhthéacs
an oideachais trí mheán an Bhéarla. Ba cheart go mbeadh spriocanna
foghlama teanga mar dhlúthchuid den phleanáil i ngach réimse foghlama
i gcomhthéacs na Gaelscolaíochta le foghlaim éifeachtach a chinntiú. Ba
chóir go mbeadh an stíl teagaisc dírithe ar fhoghlaim foclóra a bhaineann
leis An Domhain Thart Orainn as Gaeilge, chomh maith le foghlaim an
ábhair féin. Ba chóir go dtairgfí deiseanna do dhaltaí go seasta freagraí agus
mínithe sínte a thabhairt agus iad i mbun gníomhaíochtaí in An Domhan
Thart Orainn. Bainfear feidhm astu seo lena bhforbairt agus lena ngnóthú
coincheapa agus scileanna a léiriú chomh maith lena muinín maidir le
húsáid an fhoclóra a bhaineann leis An Domhan Thart Orainn as Gaeilge.
Ba chóir, áfach, agus measúnú á dhéanamh ar fhreagraí na ndaltaí, go
mbeadh an eochairfhócas ar an tuiscint atá ag na daltaí ar choincheapa,
ní gá diriú isteach ar chruinneas teanga sa Ghaeilge. Go fóill féin áfach, ba
chóir go ndéanfadh múinteoirí monatóireacht ar an Ghaeilge a úsáideann
páistí i ngníomhaíochtaí in An Domhan Thart Orainn agus an tacaíocht chuí a
phleanáil dá réir.
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Is é is aidhm don fhoghlaim faoi An Domhan Thart Orainn laistigh de Churaclam
Thuaisceart Éireann ná deiseanna a chur ar fáil do pháistí:
• féinmhuinín agus féinmheas a fhorbairt maidir le cur in iúl agus le comhroinnt a gcuid
smaointe agus barúlacha agus le forbairt léirthuisceana ar áilleacht agus ar iontas an
domhain;
• feasacht a fhorbairt orthu féin agus ar an ról atá acu sa domhan, chomh maith le
háiteanna eile, le cultúir eile agus leis an timpeallacht; agus
• feasacht a fhorbairt ar Theicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide agus ar an
tionchar a imríonn sí seo ar an tsochaí agus ar an domhan thart orthu.

AN DOMHAN THART ORAINN TRASNA AN CHURACLAIM
Tá solúbthacht mar chuid den réimse seo le cur ar chumas múinteoirí gnéithe
tíreolaíocht, staire, eolaíochta agus teicneolaíochta a nascadh aon áit ar cuí. Nuair is
féidir, ba chóir naisc a dhéanamh leis na Réimsí Foghlama eile:

Teanga agus Litearthacht
(Gaeilge agus Béarla)

taighde a dhéanamh agus barúlacha agus
smaointe a chur in iúl maidir le daoine agus le
háiteanna sa domhan thart orainn, san am atá
thart, san am i láthair agus san am atá le teacht;

Matamaitic agus
Uimhearthacht

bealaí éagsúla a fhiosrú le fadhbanna a
fhuascailt trí sonraí uimhriúla a bhailiú, a
fhoirmliú agus a léirmhíniú agus trí cruthanna
agus patrúin atá le fáil go nádúrtha sa
timpeallacht a fhiosrú;

Na hEalaíona

a gcuid oibre a bhreathnú, a chlárú agus a léiriú
trí Ealaín agus Dearadh, trí Dhrámaíocht agus
trí Cheol;

Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint

léargas ar a gcuid inniúlachtaí, a gcuid smaointe
agus a gcuid mothúchán a fhorbairt agus
comparáid agus codarsnacht a dhéanamh leis
na heispéiris agus leis na mothúcháin atá ag
daoine eile in áiteanna agus le linn réanna eile;
agus

Corpoideachas

an dóigh a bhfeidhmíonn an corp a fhiosrú,
eolas a aimsiú ar agus teacht ar shaoráidí sa
phobal áitiúil agus sa mhórphobal.

CUR CHUIGE
Ag Eochairchéim 1 agus 2, is i bhfoirm ceithre shnáithe idirghaolmhara lena ndéantar
an fhoghlaim a nascadh idir tíreolaíocht, stair, agus eolaíocht agus teicneolaíocht,
a chuirtear An Domhan Thart Orainn i láthair. Agus topaicí á bpleanáil, ba chóir go
gcinnteodh múinteoirí go ndéanfaí deiseanna a sholáthar do pháistí a gcuid scileanna a
fhorbairt sa Chumarsáid, in Úsáid na Matamaitice, in úsáid TFC agus ina gcuid Scileanna
Smaointeoireachta agus Cumas Pearsanta. Ba chóir go ndéanfaí páistí a spreagadh ag
gach céim bheith ina rannpháirithe gníomhacha i bpróiseas na foghlama. Ba chóir go
ndéanfadh múinteoirí iarracht ról a thabhairt do pháistí i roghnú topaicí a mbeadh suim
acu iontu agus, nuair is féidir, ba chóir an fhoghlaim a cheangal le imeachtaí na linne
sa domhan thart orthu. Ba chóir go ndéanfadh múinteoirí cinnte de, aon áit ar cuí, go
ndéanfaí gnéithe de na Réimsí Foghlama eile a chomhtháthú.
Ní mór gach aon ghníomhaíocht a theagasc i dtimpeallacht atá slán sábháilte agus is gá
go meabhraítear cleachtas sábháilte do pháistí i rith an ama.
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Beidh taithí ag leor páistí ar sholáthar réamhscolaíochta de chineál éigin. Faigheann
siad deiseanna ag an Bhonnchéim an domhan ina maireann siad a fhiosrú. Is dócha, mar
chuid den eispéireas seo, go raibh taithí ag páistí ar na rudaí seo a leanas:
•
•
•
•
•
•
•

ag cur ceisteanna maidir le cad chuige a dtarlaíonn rudaí;
ag amharc go grinn ar chosúlachtaí, ar dhifríochtaí, ar phatrúin agus ar athrú;
ag labhairt faoi thopaicí atá fite fuaite go nadúrtha le heispéiris phearsanta páistí;
ag fiosrú agus ag iniúchadh grianghraf, réad agus rudaí eile nach iad;
ag éisteacht le scéaltaí a thugann ciall d’am isteach;
ag forbairt feasachta ar ghnéithe den timpeallacht; agus
ag labhairt faoi agus ag cur eolais ar imeachtaí a tharla agus a tharlaíonn ina saol féin,
i saol daoine ina dteaghlach agus i saol daoine eile.

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Tá tábhacht inti féin ag baint le forbairt an eolais agus na tuisceana. Ba chóir go
ndéanfadh múinteoirí machnamh ar na rudaí seo a leanas agus iad i mbun pleanála i
dtreo dul chun cinn:
• a ábhartha atá an t-eolas atá roghnaithe;
• leithead agus doimhneacht an eolais, de réir aoise agus cumais an ghrúpa; agus
• an tuiscint a bhfuiltear ag súil léi.
Cuideoidh pleanáil chúramach i scoileanna lena chinntiú go mbraitheann páistí
leanúnachas agus dul chun cinn ar feadh an chláir (staidéir). Moltar cur chuige bíseach
i leith in An Domhan Thart Orainn le go ndéanfar coincheapa, eolas agus scileanna a
chur i láthair in Eochairchéim 2, gan aon athrá míchuí nó bearnaí suntasacha, agus le
go ndéanfar iad seo a dhaingniú ar feadh na heochairchéime i réimse comhthéacsanna.
Ba chóir, tríd an teagasc, go dtairgfí deiseanna forbartha do na páistí agus iad ag dul ar
aghaidh trí Eochairchéim 1 agus 2:

Eochairchéimenna 1 & 2 An Domhan Thart Orainn

AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ

• ó bheith ag breathnadóireacht ar an láthair go dtí go mbeidh siad ag bailiú agus ag
scrúdú sonraí loma agus samplaí ón domhan thart orthu;
• ó bheith in ann cosúlachtaí agus difríochtaí a shainaithint go dtí go mbeidh siad ag
fiosrú cosúlachtaí agus difríochtaí, patrún agus athruithe;
• ó bheith in ann triail chothrom a aithint go dtí go mbeidh siad ag ceapadh agus ag
déanamh trialacha cothroma;
• ó bheith ag úsáid foclóir coitianta go dtí go mbeidh siad ag úsáid foclóra, nodaireachta
agus siombailí atá sainiúil don ábhar agus cruinneas ag méadú;
• ó bheith ag forbairt feasachta áite trí léarscáileanna a úsáid le háiteanna a aimsiú go dtí
go mbeidh siad ag úsáid áiseanna, amhail atlais, léarscáileanna agus foinsí digiteacha
leis na háiteanna agus na timpeallachtaí a ndearnadh fiosrú ina leith a shainaithint
agus le cur síos a dhéanamh orthu;
• ó bheith ag dearadh agus ag déanamh uirlisí, comhpháirteanna agus ábhar go dtí go
mbeidh siad ag comhcheangal scileanna deartha agus deantóireachta agus teicnící le
heolas agus tuiscint le réitigh a chur chun tosaigh; agus
• ó bheith ag cur imeachtaí agus réad ar amlíne in ord cróineolaíochta go dtí go mbeidh
siad ag cur eolais ar an dóigh a dtarlaíonn athruithe thar thréimhse ama agus ar an
dóigh a n-imríonn an t-am atá thart tionchar ar an am i láthair.
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Eochairchéim 1
Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna luath-thumtheanga in An
Domhan Thart Orainn a fhorbairt trí:
•
•
•
•

bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí
ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.

Tá na Riachtanais Reachtúla i dtaca leis An Domhan Thart Orainn leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba cheart do mhúinteoirí bheith feasach ar chumas Gaeilge na ndaltaí atá ag forbairt. Ba
chóir go gcuirfeadh siad ar chumas daltaí eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt, trí
eilimintí de Stair, Thíreolaíocht, Eolaíocht agus Teicneolaíocht, maidir le:

Idirspleáchas
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú:
•
•
•
•
•

‘mise’ sa domhan;
an dóigh a mbíonn plandaí agus ainmhithe ag brath ar a chéile sa dúlra;
idirspleáchas daoine agus na timpeallachta;
an tionchar a imríonn daoine ar an dúlra thar thréimhse ama; agus
idirspleáchas daoine, plandaí, ainmhithe agus áite.

Áit
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú
• an dóigh a n-imríonn áit tionchar ar phlandaí agus ainmhithe;
• dóigheanna a mbíonn neacha beo ag brath ar a dtimpeallacht agus á gcur féin
oiriúint di
• gnéithe den gharthimpeallacht agus comparáidí idir áiteanna;
• athruithe thar thréimhse ama sa cheantar áitiúil; agus
• tionchair dhearfacha agus dhiúltacha a bhíonn ag daoine ar áiteanna.

Gluaiseacht agus Fuinneamh
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú:
• foinsí fuinnimh sa domhan;
• an dóigh agus an fáth a ngluaiseann daoine agus ainmhithe; agus
• athruithe i gcúrsaí gluaiseachta agus fuinnimh thar thréimhse ama.

Athrú thar Am
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú:
• dóigheanna a dtarlaíonn athruithe sa dúlra;
• dóigheanna ar athraigh daoine agus áiteanna thar thréimhse ama; agus
• athruithe dearfacha agus an dóigh a bhfuil sé de dhualgas orainne ról gníomhach a
ghlacadh.
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Agus na riachtanais á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh múinteoirí cothromaíocht
d’eipéiris a sholáthar, idir tíreolaíocht, stair agus eolaíocht agus teicneolaíocht agus ba
chóir go ndéanfaí nasc eatarthu seo aon áit ar féidir. Tá roinnt moltaí leagtha amach thíos
faoi thíreolaíocht, stair agus eolaíocht agus teicneolaíocht, a thiocfadh le múinteoirí a
roghnú.
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Eochaircheisteanna Féideartha

Áit

Eochaircheisteanna Féideartha

Gluaiseacht agus
Fuinneamh

Athrú thar Am

Eochaircheisteanna Féideartha

Tíreolaíocht

Eochaircheisteanna Féideartha
• Cé mé?
• Cad é an rud mé?
• An ionann mé agus achan duine
eile?
• Cad é mar a idirghníomhaíonn
neacha beo lena chéile sa
timpeallacht?
• Cad é mar a mhaireann neacha
beo?

• Cá gcónaím?
• Cad iad na dóigheanna ar athraigh
muid thar am?
• Cad é atá i mo dhomhan?
• Cá háit a bhfuil sé sa chruinne?
• Cad é mar a d’athraigh an áit seo?

Saol páiste in áit eile ar fad, idir
chosúlachtaí agus difríochtaí,
leithéidí bailte, scoileanna, imeachtaí
agus féilte.

Comparáidí idir an ceantar áitiúil agus
áit eile ar fad, mar shampla, aimsir,
cúrsaí iompair, gnéithe den tírdhreach.

Daoine ar tábhachtach linn iad agus
na poist a dhéanann siad. Na hearraí
agus na seirbhísí a bhfuilimid
cleachta leo.
An dóigh a dtéann daoine i bhfeidhm
ar phlandaí agus ar ainmhithe.

Ár gceantar, áit a gcónaímid, lena
n-áirítear seoltaí, sráideanna,
logainmneacha, ainmneacha bóithre sa
cheantar áitiúil agus cineálacha difriúla
foirgneamh.
Gnéithe dá ngarthimpeallacht, lena
n-áirítear gnéithe éagsúla den bhaile
agus den tuath.

• Cén dóigh a ngluaiseann rudaí
anois agus san am atá thart?
• Cad chuige a ngluaiseann
rudaí?
• Cén dóigh a n-oibríonn rudaí?
• Cad chuige a ngluaiseann
daoine agus ainmhithe?
• Cá háit a ngluaiseann rudaí?
• Cá dtéann daoine agus
ainmhithe?
• Cad iad na foinsí fuinnimh atá i
mo dhomhan?
• Cén dóigh agus cad chuige a
mbaintear úsáid astu?
Modhanna éagsúla iompair ag
brath ar an aistear a dhéanaimid,
lena n-áirítear bóithre gnóthacha
agus bóithre ciúine agus an dóigh
ar féidir bóithre a thrasnú go
sábháilte.

• Cad iad na dóigheanna a
n-athraíonn rudaí?
• Cad iad na cineálacha
athruithe a tharlaíonn, a
tharla nó a d’fhéadfadh
tarlú?
• An dtig stop a chur le
hathruithe nach bhfuil de
dhíth?
• Cén dóigh ar féidir linn
tionchar a imirt ar athrú?

Gnéithe den athrú a tharla thar
thréimhse ama sa cheantar
áitiúil, mar shampla, athruithe
séasúracha nó athruithe a
chuirfeadh le gnéithe den
cheantar áitiúil, amhail an
athchúrsáil.

Na hearraí agus na seirbhísí
a bhfuilimid cleachta leo,
lena n-áirítear an t-aistear a
dhéanann táirge coitianta.

Mórcheist sa timpeallacht áitiúil nó
i dtimpeallacht eile ar fad, amhail
bruscar nó carranna á dtiomáint
róghasta.
Mé féin ag aoiseanna éagsúla. Mo
theaghlach, tuismitheoirí agus
seantuismitheoirí.
Daoine a chuidigh linn san am atá
thart.

Stair

Stair na spáseitilte (daonna).

Difríochtaí idir mo shaol anois agus
saol daoine san am atá thart.
Daoine ón am atá thart sa phobal áitiúil
agus sa mhórphobal.
Suímh stairiúla agus foirgnimh ársa
sa dúiche.
Scéal mo scoile.
Daoine agus áiteanna ón am atá thart
sa phobal áitiúil agus sa mhórphobal.
Foirgnimh éagsúla agus a gcuid
comharthaí sóirt anois agus san am atá
thart, mar shampla, scoileanna agus
bailte.

Modhanna éagsúla iompair, san
am i láthair agus san am atá
thart.

Dóigheanna ar athraigh an
ceantar agus an pobal thar
thréimhse ama.

Dóigheanna ar athraigh earraí
agus seirbhísí thar thréimhse
ama.

Fáthanna taobh thiar
d’athruithe sa dúiche san am i
láthair agus san am atá thart.

Eochairchéimenna 1 & 2 An Domhan Thart Orainn

Idirspleáchas

Aistir a rinneadh san am atá
thart.
Cuimhní atá ag seandaoine faoin
am atá thart.

Na cuimhní atá ag seandaoine ar an áit
ón am atá thart.

Eolaíocht agus
Teicneolaíocht

Scéalta faoi dhaoine ón am atá thart.
Muid féin, mar shampla, an dóigh
a bhfásaimid, a ngluaisimid, agus
an dóigh a mbainimid úsáid as ár
gcéadfaí, lena n-áirítear cosúlachtaí
agus difríochtaí eadrainn féin agus
páistí eile.
An éadsúlacht rudaí beo sa domhan
agus dóigheanna a dtig linn aire a
thabhairt dóibh.
Roinnt rudaí beo atá anois imithe
in éag.

Réimse na n-ábhar a mbaintear úsáid
astu i mo dhúiche.
Fuaimeanna sa timpeallacht áitiúil.
Dóigheanna a mbaineann ainmhithe
úsáid as dathanna lena gcur féin in
oiriúint dá dtimpeallacht nádúrtha.
Ainmhithe a gheimhríonn agus na
hábhair a úsáideann siad.

Úsáid an leictreachais mar
fhoinse fuinnimh agus a
thábhachtaí atá sé é a úsáid go
sábháilte.
Ainmhithe a théann ar imirce.
An tábhacht atá le solas sa
ghnáthshaol.

An dóigh a n-imríonn téamh
agus fuarú tionchar ar roinnt
substaintí coitianta.
Athruithe sa timpeallacht
áitiúil agus nádúrtha, lena
n-áirítear an dóigh a n-imríonn
siad tionchar ar rudaí beo.

Foinsí éagsúla solais, amhail
soilse tráchta, coinnle nó réaltaí.
Gléasanna a bhrúnn, a
tharraingíonn agus a bhogann
rudaí.
Mionsamhlacha simplí a
dhearadh agus a dhéanamh.

123

An Domhan Thart Orainn Eochairchéimenna 1 & 2

3.5

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)_Eochairchéimenna 1 & 2

Eochairchéim 2
Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí scileanna tumtheanga in An
Domhan Thart Orainn a fhorbairt trí:
•
•
•
•

bhéim ar shúgradh, ghníomhaíochtaí praiticiúla, scéalta, amhráin, rainn agus chluichí;
ghníomhaíochtaí ata leabaithe sa chomhthéacs agus a bhfuil brí leo;
leibhéal ard idirghníomhaíochta daoine fásta le páistí; agus
chothromaíocht chuí gníomhaíochtaí teanga múnlaithe, roinnte agus faoi threoir.

Tá na Riachtanais Reachtúla i dtaca leis An Domhan Thart Orainn leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba cheart do mhúinteoirí bheith feasach ar chumas Gaeilge na ndaltaí atá ag forbairt. Ba
chóir go gcuirfeadh siad ar chumas daltaí eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt, trí
eilimintí de Stair, Thíreolaíocht, Eolaíocht agus Teicneolaíocht, maidir le:

Idirspleáchas
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú leis na nithe seo
a fhiosrú:
• an dóigh a n-idirghníomhaíonn siad féin agus daoine eile sa domhan;
• dóigheanna a mbíonn rudaí beo ag brath ar a chéile sa domhan nádúrtha;
• idirspleáchas daoine agus na timpeallachta agus an dóigh ar cuireadh luas faoi seo
thar thréimhse ama trí dhul chun cinn ó thaobh chúrsaí iompair agus cumarsáide
de; agus
• an tionchar a imríonn daoine ar an timpeallacht nádúrtha agus shaorga thar
thréimhse ama.

Áit
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú:
• dóigheanna a n-imríonn áiteanna tionchar ar nádúr na beatha;
• dóigheanna a mbíonn daoine, plandaí agus ainmhithe ag brath ar ghnéithe
agus ábhair in áiteanna agus an dóigh a gcuireann siad iad féin in oiriúint dá
dtimpeallacht;
• gnéithe d’áiteanna agus éagsúlachtaí iontu, lena n-áirítear fisiceach, daonna,
aeráid, fásra agus ainmhithe;
• an áit s’againne sa chruinne;
• athruithe thar thréimhse ama in áiteanna; agus
• tionchair dhearfacha agus dhiúltacha a bhíonn ag eachtraí nádúrtha agus daonna ar
áiteanna le himeacht ama.

Gluaiseacht agus Fuinneamh
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú:
• na cúiseanna agus na hiarmhairtí a bhíonn le fuinneamh, fórsaí agus gluaiseacht;
• cúiseanna a imríonn tionchar ar ghluaiseacht daoine agus ainmhithe;
• mar a chuirtear luas faoin ghluaiseacht le heachtraí nádúrtha agus daonna, leithéidí
cogaí, creathanna talún, gorta nó tuilte; agus
• iarmhairtí dearfacha agus diúltacha na gluaiseachta agus an tionchar a imríonn sí
ar dhaoine, áiteanna agus idirspleáchas.
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I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí na nithe
seo a fhiosrú:
• an dóigh ar gné den domhan daonna agus nádúrtha é an t-athrú agus go bhféadfadh
sé tionchar a imirt ar ár saol agus ar an domhan thart orainn;
• dóigheanna a dtarlaíonn athruithe thar thréimhsí gearra agus fada sa domhan
fisiceach agus nádúrtha; agus
• na hiarmhairtí a bhíonn le hathruithe dearfacha agus diúltacha ar bhonn domhanda
agus an dóigh a gcuirimid le cuid de na hathruithe sin.
Agus na riachtanais á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh múinteoirí cothromaíocht
d’eipéiris a sholáthar, idir tíreolaíocht, stair agus eolaíocht agus teicneolaíocht agus ba
chóir go ndéanfaí nasc eatarthu seo aon áit ar féidir. Tá roinnt moltaí leagtha amach thíos
faoi thíreolaíocht, stair agus eolaíocht agus teicneolaíocht, a thiocfadh le múinteoirí a
roghnú.
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Idirspleáchas

Eochaircheisteanna Féideartha

Áit

Eochaircheisteanna Féideartha

Gluaiseacht agus
Fuinneamh

Athrú thar Am

Eochaircheisteanna Féideartha

Tíreolaíocht

Eochaircheisteanna Féideartha
•
•
•
•

Cé muid féin?
Cad é an rud mé?
An ionann muid uile?
Cén dóigh a n-iompraímid muid
féin?
• Cad é mar a fheidhmíonn an corp
s’againn?
• Cad é mar a idirghníomhaíonn
rudaí beo lena chéile sa
timpeallacht?
• Cad é mar a mhaireann neacha
beo?

• Cá gcónaímid?
• Cad iad na dóigheanna ar athraigh
muid thar am?
• Cad é atá sa domhan s’againn?
• Cá háit a bhfuil sé sa chruinne?
• Cad iad na dóigheanna ar athraigh
an domhan s’againn?

An dóigh a bhfuilimid idirspleách le
codanna eile den Eoraip agus den
domhan mór maidir le cuid de na
hearraí agus na seirbhísí s’againn,
lena n-áirítear poist atá bainteach
leis an aistear a dhéanann táirge ó
ámhábhar chuig an tomhaltóir.

Comparáidí idir daoine agus áiteanna
amhail, suíomh, méid, áiseanna,
stíleanna maireachtála, tithíocht,
modhanna iompair nó oideachas.

Cuid de na dóigheanna a
gcaomhnaíonn, nó a n-imríonn
daoine tionchar ar an timpeallacht,
ar bhonn áitiúil agus ar bhonn
domhanda.
An dóigh a ngníomhóimis mar gheall
ar cheist áitiúil nó dhomhanda.

Aimsir sa cheantar áitiúil i gcomparáid
le háiteanna mar a mbíonn na
coinníollacha aimsire iontach éagsúil.
An tionchar a bhíonn ag easpa
bunáiseanna ar áit agus ar shaol
daoine.
Staidéar ar logainmneacha áitiúla, ar
bhailte fearainn agus ar na fréamhacha
taobh thiar díobh.

• Cén dóigh a ngluaiseann rudaí
anois agus san am atá thart?
• Cad chuige a ngluaiseann
rudaí?
• Cén dóigh a bhfeidhmíonn
rudaí?
• Cén fáth a ngluaiseann daoine
agus ainmhithe?
• Cá háit a ngluaiseann rudaí?
• Cá dtéann daoine agus
ainmhithe?
Éifeachtaí na gcoinníollacha
foircneacha aimsire anseo agus
sa domhan mór, lena n-áirítear
éifeachtaí ar dhaoine agus ar
áiteanna.
Poist agus bearta a chuirtear
i bhfeidhm le gluaiseacht
shábháilte daoine agus earraí a
chinntiú ar bhóithre, iarnróid, srl.
Réimse modhanna iompair a
mbaintear feidhm astu le daoine,
ainmhithe agus rudaí eile nach
iad a aistriú ó áit amháin go háit
eile.

• Cad iad na dóigheanna a
n-athraíonn rudaí?
• Cad iad na cineálacha
athruithe a tharlaíonn, a
tharla nó a d’fhéadfadh
tarlú?
• An dtig stop a chur le
hathruithe nach bhfuil de
dhíth?
• Cén dóigh ar féidir
linn tionchar a imirt ar
athruithe?
Taisteal ar scoil ag tráthanna
éagsúla den bhliain faoi
chineálacha difriúla aimsire.
Dóigheanna a gcruthaítear
coimhlint trí athruithe, trí
bheith ag fiosrú ceisteanna
áitiúla, leithéidí brú tráchta.
Na hiarmhairtí a bhíonn le
hathruithe, trí bheith ag fiosrú
ceisteanna domhanda, amhail
scrios na bhforaoisí báistí nó
truailliú solais.

Gnáthóga áitiúla, amhail
coillearnach, loch, abhainn, cladach,
ceantar caomhnaithe nó lochán.

Stair
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Dóigheanna ar imir úsáid acmhainní
nádúrtha thar am tionchar ar an
timpeallacht áitiúil agus dhomhanda,
amhail an tionsclú ón aimsir
Victeoiriach i leith.

Áiteanna mar a bhí agus mar atá
agus mar a mhúnlaigh tionchair ón
domhan áitiúil agus ón domhan mór
an fhéiniúlacht, an modh maireachtála
agus an cultúr s’againn.

Athruithe ó thaobh na
teicneolaíochta de agus an tionchar
atá á imirt ag aireagóirí agus a gcuid
aireagán thar am.

Na fréamhacha agus na traidisiúin
taobh thiar d’ár gcultúr féin agus de
chultúir eile, amhail an Fómhar, an
Nollaig, Lá Fhéile Pádraig, Lá Fhéile
Bríde, Hanukkah nó Divali.

Iarmhairtí imeachtaí stairiúla agus
na fáthanna taobh thiar díobh,
amhail an tOcras Mór in Éirinn nó na
Cogaí Domhanda.

Gluaiseacht daoine ón am atá
thart, amhail na Rómhánaigh,
na Ceiltigh, na Lochlannaigh,
na hEisimircigh Éireannacha,
Taiscéalaithe nó gluaiseacht ón
tuath chuig na bailte.
Tionchar na gcreachadóirí agus
na lonnaitheoirí in Éirinn agus in
áiteanna eile, amhail forleathnú
agus athlonnú na Lochlannach
agus dóigheanna ar imir
modhanna iompair tionchar ar
lonnaíochtaí.
Aistir taiscéalaíocha san am atá
thart, san am i lathair agus sa
todhchaí, amhail, ó Cholumbus
go hApollo agus sa todhchaí.

Gné den chomhphobal a
mheas thar thréimhse fhada
ama, amhail feirmeoireacht,
obair, siopadóireacht nó
athruithe ó thaobh chúrsaí
iompair agus shábháilteacht
paisinéirí de.
Beatha duine, teaghlaigh
chlúitigh nó foirgneamh ón am
atá thart.
Cuid de na tréithe a bhí ag
sochaithe ón am atá thart agus
gnéithe áirithe ón saol ón am
atá thart.
Dóigheanna ar athraigh an
domhan seo thar am.
Gné den cheantar áitiúil nó
máguaird thar thréimhse
ghearr ama, leithéid, Scéal an
Titanic.
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Eochaircheisteanna Féideartha

Áit

Eochaircheisteanna Féideartha

Gluaiseacht agus
Fuinneamh

Athrú thar Am

Eochaircheisteanna Féideartha

Eochaircheisteanna Féideartha
•
•
•
•

Cé muid féin?
Cad é an rud mé?
An ionann muid uile?
Cén dóigh a n-iompraímid muid
féin?
• Cad é mar a fheidhmíonn an corp
s’againn?
• Cad é mar a idirghníomhaíonn
rudaí beo lena chéile sa
timpeallacht?
• Cad é mar a mhaireann neacha
beo?

• Cá gcónaímid?
• Cad iad na dóigheanna ar athraigh
muid thar am?
• Cad é atá sa domhan s’againn?
• Cá háit a bhfuil sé sa chruinne?
• Cad iad na dóigheanna ar athraigh
an domhan s’againn?

An coibhneas idir ainmhithe agus
plandaí i ngnáthóg.

Suíomh na bpríomhorgán sa chorp.

Na príomhchéimeanna i saolré
roinnt neach beo.

Go bhfuil cnámharlach ag daoine chun
na príomhorgáin a chosaint, chun
taca a thabhairt dá gcorp agus leis an
ghluaiseacht a éascú.

Eolaíocht agus
Teicneolaíocht

Plandaí agus fás plandaí.
Dúshláin teicneolaíochta, a
bhaineann le bheith beo sa spás,
amhail, an dóigh le maireachtáil sa
spás.

An fáth a roghnaítear ábhair éagsúla le
haghaidh úsáidí éagsúla.

• Cén dóigh a ngluaiseann rudaí
anois agus san am atá thart?
• Cad chuige a ngluaiseann
rudaí?
• Cén dóigh a bhfeidhmíonn
rudaí?
• Cén fáth a ngluaiseann daoine
agus ainmhithe?
• Cá háit a ngluaiseann rudaí?
• Cá dtéann daoine agus
ainmhithe?
An dóigh a n-imríonn fórsaí
tionchar ar ghluaiseacht agus ar
an fhad a thaistealaíonn rudaí,
amhail, na buntáistí atá le crios
sábhála a chaitheamh nó roicéad.
An dóigh a dtaistealaíonn fuaim
agus a soilsíonn solas trí roinnt
ábhar.
An dóigh a dtacaíonn eolas
san eolaíocht le haireagáin
teicneolaíochta, leithéid na róbat
sa spás.
Úsáidí fuinnimh i réimse   
mionsamhlacha agus inneall
agus dóigheanna a n-úsáidtear
fuinneamh le gluaiseacht a
chruthú, leithéidí neomaitice
agus hiodrálaice.
Mionsamhlacha a dhearadh agus
a dhéanamh.
Na hiarmhairtí nuair a chuirtear
comhbhaill le ciorcaid shimplí.

• Cad iad na dóigheanna a
n-athraíonn rudaí?
• Cad iad na cineálacha
athruithe a tharlaíonn, a
tharla nó a d’fhéadfadh
tarlú?
• An dtig stop a chur le
hathruithe nach bhfuil de
dhíth?
• Cén dóigh ar féidir
linn tionchar a imirt ar
athruithe?
Athruithe a tharlaíonn sa
gnáthshaol, mar shampla:
• Foirmiú scáthanna agus an
dóigh a n-athraíonn siad;
• An dóigh a n-imrítear
tionchar ar iompar
ainmhithe nó plandaí trí
athruithe séasúracha;
• An dóigh a n-athraítear nó
a meathann roinnt ábhar cé
nach n-athraítear cuid eile,
leithéid foirmiú iontaisí;
• An dóigh ar féidir dramhaíl
a laghdú, a athúsáid nó
a athchúrsáil agus na
buntáistí a bhaineann leis
seo;
• Athruithe a tharlaíonn
do substaintí coitianta,
mar shampla, agus iad á
dtuaslagadh in uisce, á
dtéamh nó á bhfuarú;
• Athruithe staide le linn
thimtriall an uisce; agus
• Athruithe soiléire a
tharlaíonn le linn saolré.
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3.6_
FORBAIRT
PHEARSANTA
agus
COMHTHUISCINT
AN TÁBHACHT ATÁ LE FORBAIRT PHEARSANTA AGUS
COMHTHUISCINT
Is é an fócas atá ag Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint gach
aon pháiste a spreagadh le bheith éifeachtach ar bhonn pearsanta,
mothúchánach agus sóisialta; saol sláintiúil, sábháilte, sona a bheith acu;
bheith ina saoránaigh mhuiníneacha, neamhspleácha fheagracha; roghanna
agus cinntí eolasacha freagracha a dhéanamh ar feadh a saoil.
An cuspóir atá le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint mar Réimse
Foghlama ann féin taobh istigh de churaclam na bunscoile ná deis a chruthú
le go dtabharfar aird ar leith ar fhorás mothúchánach, ar shláinte agus
sábháilteacht, ar chaidrimh agus ar fhorbairt na smaointeoireachta morálta,
luachanna agus gníomhartha.
Caithfidh múinteoirí cuimhneamh go mbíonn deiseanna daingnithe teanga
taobh amuigh den seomra ranga i bhfad níos forleithne i gcomhthéacs
an oideachais trí mheán an Bhéarla. Ba cheart go mbeadh spriocanna
foghlama teanga mar dhlúthchuid den phleanáil in achan réimse foghlama
i gcomhthéacs na Gaelscolaíochta le foghlaim éifeachtach a chinntiú. Ba
chóir go mbeadh an stíl teagaisc dírithe ar fhoghlaim foclóra a bhaineann le
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint, chomh maith le foghlaim an ábhair
féin. Ba chóir go dtairgfí deiseanna do dhaltaí ar bhonn rialta freagraí agus
mínithe sínithe a thabhairt agus iad i mbun gníomhaíochtaí i dtaca le Forbairt
Phearsanta agus Comhthuiscint. Bainfear feidhm astu seo lena bhforbairt
agus lena ngnóthú coincheapa agus scileanna a léiriú chomh maith lena
muinín maidir le húsáid an fhoclóra a bhaineann le Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint as Gaeilge. Ba chóir, áfach, agus measúnú á dhéanamh ar
fhreagraí na ndaltaí, go mbeadh an eochairfhócas ar an tuiscint atá ag na
daltaí ar choincheapa, ní gá díriú isteach ar chruinneas teanga sa Ghaeilge.
Go fóill féin, ba chóir go ndéanfadh múinteoirí monatóireacht ar an Ghaeilge
a úsáideann páistí i ngníomhaíochtaí a bhaineann le Forbairt Phearsanta
agus Comhthuiscint agus an tacaíocht chuí a phleanáil dá réir.
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Tá impleachtaí, leis seo, ag Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint lasmuigh den
churaclam d’éiteas na scoile, don chóras tréadchúraim, do pholasaí iompair na scoile
agus do chaidrimh laistigh den scoil agus lasmuigh di. Tig le páistí na nithe seo a leanas a
fhorbairt trí Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint:
• féinmhuinín agus féinmheas mar dhaoine aonair agus léirthuiscint spioradálta dá
n-uathúlacht;
• féinmheas mar dhaoine aonair atá ina mbaill de mhórphobal labhartha na Gaeilge, go
háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta;
• léargas ar a gcuid mothúchán, dearcadh agus luachanna morálta féin agus an dóigh a
múnlaítear iad;
• tuiscint ar na buntáistí agus ar an tábhacht atá le stíl shláintiúil mhaireachtála;
• léargas ar an tsochaí, ar chultúir eile agus ar an timpeallacht, an t-idirspleáchas
s’againn agus an gá atá le comhthuiscint agus cómheas;
• a gcumas na léargais seo a úsáid le cur le caidrimh, le saol teaghlaigh, leis an phobal
áitiúil agus domhanda agus leis an timpeallacht;
• feasacht ar an luach olllmhór a bheidh le scileanna pearsanta agus idirphearsanta sa
saol amach anseo agus i gcomhthéacs na fostaíochta;
• feasacht agus tuiscint orthu féin mar pháistí dátheangacha mar chuid de shochaí
iltheangach atá ag teacht chun cinn; agus
• aire agus léirthuiscint dhomhain d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann.

FORBAIRT PHEARSANTA AGUS COMHTHUISCINT TRASNA AN
CHURACLAIM
Is féidir go gcuirfí le Réimsí eile Foghlama agus go ndéanfaí a bhfeabhsú trí Fhorbairt
Phearsanta agus Comhthuiscint, mar shampla:

Teanga agus Litearthacht
(Gaeilge agus Béarla)

trí fhoclóir a fhorbairt lena éascú dóibh plé a
dhéanamh ar bhraistintí agus ar mhothúcháin
trí Éisteacht, Thuiscint agus Labhairt, léamh,
scríobh, dhrámaíocht agus rólghlacadh;

Matamaitic agus
Uimhearthacht

trí shonraí staitistiúla a úsáid le haghaidh eolais
maidir le ceisteanna Forbartha Pearsanta agus
Comhthuisceana;

Na hEalaíona

trí bheith ag díriú isteach ar fhorbairt aeistéitiúil
agus mhothúchánach, scileanna sóisialta a
fhorbairt trí ghrúpobair agus réimse bealaí a
aimsiú chun mothúcháin agus braistintí a léiriú
agus a chur in iúl trí Ealaín agus Dearadh, Cheol
agus Dhrámaíocht;
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trí léargais ar a gcuid inniúlachtaí, smaointe
agus braistintí féin a fhorbairt agus trí
chomparáid agus codarsnacht a dhéanamh
eatarthu seo agus eispéiris agus braistintí
daoine in áiteanna agus i réanna eile trí
shamplaí áitiúla agus domhanda cuí a úsáid;
agus

Corpoideachas

trí fhéinmheas, mhuinín agus thuiscint ar an
choibhneas idir gníomhaíocht choirp agus
sláinte mhaith a fhorbairt; trí bheith ag obair le
daoine eile, tuiscint ar chothroime a fhorbairt
agus bheith ag caitheamh go measúil leo.
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Ós rud é go bhfuil an-bhaint ag Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint le forbairt
luachanna agus dearcaidh, tá sé ríthábhachtach go mbíonn deis ag páistí iad seo
a fhorbairt go nádúrtha de thoradh a gcuid fiosruithe agus de thoradh machnamh
treoraithe criticiúil mar gheall ar cheisteanna. Ba chóir, mar sin de, go mbeadh an
fhoghlaim gníomhach, agus na páistí á spreagadh le ceisteanna a fhiosrú dóibh féin,
réitigh a mholadh agus cinntí a dhéanamh bunaithe ar a bhfuil foghlamtha acu.
Ba chóir do mhúinteoirí ceisteanna a roghnú de réir riachtanais na bpáistí agus bunaithe
ar na dúshláin agus ar an bhrú a bheidh rompu sa tsochaí. Áithnítear go bhfuil cuid de
na ceisteanna a bpléitear leo i bhForbairt Phearsanta agus Comhthuiscint íogair agus
d’fhéadfadh sé go mbeadh ar mhúinteoirí dul i muinín gníomhaireachtaí seachtracha le
cuidiú leo dul i ngleic le cúrsaí go muiníneach.
As siocair go ndíríonn sraith 2 den Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint isteach
ar ghnéithe den phobal áitiúil agus an mórphobal, ba chóir go gcuirfeadh páistí taithí
ar ghníomhaíochtaí a bheadh bainteach le fiosrú agus malartú smaointe mar gheall ar
cheisteanna don phobal áitiúil, go háirithe ceisteanna a léiríonn éagsúlacht chultúrtha, ar
cheann amháin, ar a laghad, de na dóigheanna seo a leanas:
• taobh istigh den scoil, lena mbaineann, mar shampla, cuairteanna cuí agus cuairteoirí
sa scoil; agus
• obair chomhpháirteach idir scoileanna, lena n-áirítear Gaelscoileanna eile,
scoileanna Gaeltachta agus Gàidhlige, lena mbaineann, mar shampla, cuairteanna
comhpháirteacha oideachasúla, eispéiris chónaithe, gníomhaíochtaí allamuigh nó
teagmháil idirnáisiúnta.

AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ
Is é is aidhm do na gníomhaíochtaí ag an Bhonnchéim ná forbairt mhothúchánach na
bpáistí, a dtuiscint orthu féin agus a gcaidreamh le daoine eile a fheabhsú. Tógtar ar
na heispéiris agus an tuiscint atá ag na páistí ón bhaile, ón tréimhse réamhscoile agus
ón chomhphobal le linn na Bonnchéime. Cé gur céim luath é seo ó thaobh fhorbairt na
bpáistí de, déanfar a gcuid smaointeoireachta criticiúla a spreagadh le roinnt samplaí de
cheisteanna ar scála domhanda.
Fuair páistí deiseanna rialta a bhféinmheas agus a bhféinmhuinín a fheabhsú le linn na
Bonnchéime trí rogha agus cinneadh a dhéanamh agus trí bheith ag comhoibriú le daoine
eile sa seomra ranga. Ba chóir go leanfadh páistí ar aghaidh leis na heispéiris seo le linn
Eochairchéim 1 agus 2.
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CUR CHUIGE

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Cuideoidh pleanáil chúramach sna scoileanna lena chinntiú go mbíonn leanúnachas agus
forbairt ag páistí ina gcuid eispéireas le linn an chláir staidéir. San Fhorbairt Phearsanta
agus Comhthuiscint, ba chóir go dtabharfaí deiseanna forbartha do na daltaí le linn
Eochairchéim 1 agus 2 sna réimsí seo a leanas:
• ó bheith ag foghlaim fúthu féin mar dhaoine aonair agus a gcuid braistintí agus
mothúchán a fhiosrú go dtí go mbeidh siad níos feasaí ar dhaoine eile, iad ag foghlaim
níos mó faoin dóigh a n-idirghníomhaíonn siad le daoine eile agus faoin dóigh a
n-imríonn siad tionchar ar a mothúcháin agus ar a n-iompar;
• ó dearcadh dearfach bheith acu orthu féin agus ar a gcuid foghlama go dtí go mbeidh
siad ag forbairt straitéisí lena gcuid foghlama a fheabhsú;
• ó bheith ag foghlaim faoi na roghanna éagsúla le haghaidh stíl mhaireachtála
shláintiúil, shábháilte agus faoin dóigh a bhfásaimid go dtí go mbeidh meas acu ar a
gcorp féin, á choinneáil sláintiúil sábháilte trí na roghanna cearta a dhéanamh; agus
• ó bheith feasach ar na caidrimh atá acu lena dteaghlach, a gcairde agus daoine eile
sa scoil agus sa phobal áitiúil go dtí go mbeidh léirthuiscint agus meas ag na páistí ar
chultúir eile sa phobal áitiúil agus sa mhórphobal.
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Leagtha amach ina dhá shraith atá Clár Fhorbairt Phearsanta agus Comhthuiscint
• Tuiscint Phearsanta agus Sláinte; agus
• Comhthuiscint sa Phobal áitiúil agus sa Mhórphobal.

3.6

Tá an t-íosmhéid ábhair d’Fhorbairt Phearsanta agus Comthuiscint leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá na samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir daltaí a chumasú i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga, eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt, i dtaca le:

TUISCINT PHEARSANTA AGUS SLÁINTE
• féinmheas agus féinmhuinín;
• na braistintí agus mothúcháin atá acu féin agus ag daoine eile agus dóigheanna a
gcuirfeadh a gcuid gníomhartha isteach ar dhaoine eile;
• meon dearfach i leith na foghlama agus na gnóthachtála; agus
• straitéísí agus a gcuid scileanna lena gcoinneáil sláintiúil sábháilte.

COMHTHUISCINT SA PHOBAL ÁITIÚIL AGUS
SA MHÓRPHOBAL
•
•
•
•
•

caidrimh chomhshásúla a thionscnamh agus a fhorbairt;
freagracht agus meas, ionracas agus cothroime;
cur chuige cuiditheach i leith na coimhlinte;
cosúlachtaí agus éagsúlachtaí idir dhaoine; agus
iad féin a chur chun cinn mar bhaill de phobal.

Sraith 1: Tuiscint Phearsanta agus Sláinte
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú:
Féinfheasacht, mar shampla:
• iad bheith dearfach mar gheall orthu féin, agus tuiscint a fhorbairt ar a bhféinmheas
agus ar a muinín féin;
• bheith feasach ar a gcuid buanna, cumas, cáilíochtaí, éachtaí, roghnachas pearsanta
agus spriocanna féin;
• tosú a aithint, a ainmniú agus a láimhseáil a gcuid braistintí agus mothúchán féin agus
a aithint gur cuid nádúrtha, thábhachtach fholláin iad seo d’aon duine.
• tosú a aithint agus a láimhseáil na n-éifeachtaí a bhíonn le mothúcháin láidre, leithéid
na feirge, an bhróin nó na cailliúna;
• a aithint go ndéanann gach duine meancóga, gur féidir go dteipeann ar iarrachtaí
nó go mbíonn toradh mealltach leo ach gur cuid nádúrtha agus chuidiúil é seo den
fhoghlaim; agus
• a aithint cén dóigh ar féidir leo a gcuid foghlama a fhorbairt agus a fheabhsú.

Eochairchéimenna 1 & 2 Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint
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Sláinte, Fás agus Athrú, mar shampla:
• na roghanna le haghaidh slí mhaireachtála shláintiúil a aithint agus a mheas, lena
n-áirítear buntáistí na haclaíochta, na scíthe, bia sláintiúil agus sláinteachais;
• meas bheith acu ar a gcorp féin agus ar chorp daoine eile;
• bheith feasach ar na céimeanna éagsúla den fhás agus den fhorbairt daonna;
• a aithint cén dóigh a n-athraíonn freagrachtaí agus caidrimh de réir mar a fhásann
agus a fhorbraíonn daoine;
• a thuiscint go dtugtar cógas duit le go dtiocfaidh biseach ort ach go bhfuil roinnt drugaí
contúirteach;
• a thuiscint gur féidir go ndéanfadh gach táirge dochar muna mbaintear feidhm as mar
is ceart; agus
• bheith feasach go bhfuil roinnt galar ann atá tógálach agus gur féidir cuid eile a rialú.
Sábháilteacht, mar shampla:
• fios a bheith acu cad atá le déanamh nó cé uaidh ab fhearr cuidiú a iarraidh nuair a
mhothaíonn siad míshábháilte;
• bheith feasach ar chineálacha éagsúla bulaíochta agus straitéisí pearsanta a fhorbairt
le cur in éadan iompair gan iarraidh;
• rialacha sábháilteachta agus dóigheanna inar féidir linn bheith sábháilte ar na bóithre
a fhiosrú, agus an dóigh le taisteal go sábháilte i ngluaisteáin agus i mbusanna;
• bheith eolach ar chontúirtí agus ar bhagairtí féideartha sa teach agus sa timpeallacht;
• rialacha simplí sábháilteachta agus straitéisí a fhorbairt lena gcosaint féin ar ócáidí a
d’fhéadfeadh bheith contúirteach; agus
• bealaí a aimsiú lena gcosaint féin ar choinníollacha foircneacha aimsire, mar shampla,
bheith sábháilte faoin ghrian agus do chosaint féin faoi choinníollacha seaca.

Sraith 2: Comhthuiscint sa Phobal Áitiúil agus sa Mhórphobal
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú:
Caidrimh leis an Teaghlach agus le Cairde, mar shampla:
• an réimse ról taobh istigh den teaghlach a fhiosrú agus an tionchar a imríonn gach ball
teaghlaigh;
• bheith feasach ar an tionchar a imríonn siad féin ar an saol sa bhaile agus ar scoil agus
na freagrachtaí a ghabhann leis seo;
• bheith eolach ar na tréithe a bhaineann le ‘cara mór’;
• a thuiscint go dtig leo glacadh le roinnt freagrachtaí ina dteaghlach agus i measc a
gcairde;
• bheith feasach ar na daoine agus na rudaí a imríonn tionchar ar a ndearcadh, ar a
mothúcháin agus ar a n-iompar sa bhaile;
• bheith eolach maidir le cad é atá cothrom agus cad é atá míchothrom agus maidir lena
gcreideann siad bheith ceart nó mícheart; agus
• foinsí coimhlinte sa bhaile a aithint agus dóigheanna a fhiosrú ina bhféadfaí an
choimhlint seo a laghdú, a sheachaint nó a réiteach.

3.6

• baill de phobal na scoile a shainaithint, na róil agus na freagrachtaí atá acu;
• idirspleáchas na mball i bpobal na scoile a aithint;
• bheith feasach ar an dóigh a n-idirghníomhaíonn pobal na scoile, an dóigh a n-éisteann
siad lena chéile, an dóigh a bhfreagraíonn siad dá chéile agus an dóigh a gcaitheann
siad lena chéile;
• bheith feasach ar na rudaí agus ar na daoine a imríonn tionchar ar a ndearcadh agus ar
a n-iompar ar scoil;
• tosú a aithint cén fáth agus cén dóigh a ndéantar rialacha sa seomra ranga, i gclós na
scoile agus ar scoil; agus
• foinsí coimhlinte ar scoil a aithint agus bealaí a fhiosrú ina bhféadfaí an choimhlint seo
a laghdú, a sheachaint nó a réiteach.
Caidrimh sa Phobal, mar shampla:
• léirthuisint ar bhealaí ina mbímid cosúil agus éagsúil lena chéile, mar shampla, aois,
cultúr, éagumas, inscne, caitheamh aimsire, cine, reiligiún, cúrsaí spóirt, inniúlachtaí
agus cúrsaí oibre;
• bheith feasach ar a n-oidhreacht chultúrtha féin, na traidisiúin agus na féilte;
• cultúr agus traidisiúin grúpa amháin eile ón phobal a aithint agus meas a léiriú air;
• foinsí coimhlinte i measc an phobail a phlé agus an dóigh a mothaíonn siad faoi seo;
• bheith feasach ar ilchineálacht na ndaoine timpeall na cruinne;
• daoine, poist agus áiteanna oibre sa phobal a aithint;
• a aithint go dtig earraí agus seirbhísí a cheannach le hairgead agus go saothraítear an
t-airgead tríd an obair;
• a thuiscint go bhfuil géarghá le rialacha i bpobal ordúil; agus
• a thuiscint cad é mar is féidir an timpeallacht a dhéanamh níos fearr nó níos measa le
cónaí inti agus cén tionchar a thig leo féin a imirt.

Eochairchéimenna 1 & 2 Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Caidrimh ar Scoil, mar shampla:

135

Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint Eochairchéimenna 1 & 2

3.6

Curaclam Thuaisceart Éireann Bunscolaíocht (Gaelscolaíocht)_Eochairchéimenna 1 & 2

EOCHAIRCHÉIM 2
Tá an t-íosmhéid ábhair d’Fhorbairt Phearsanta agus Comthuiscint leagtha amach thíos i
gcló trom. Tá na samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga, eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt, i dtaca le:

TUISCINT PHEARSANTA AGUS SLÁINTE
• a bhféinmheas agus a bhféinmhuinín agus an dóigh a bhforbraíonn siad mar
dhaoine aonair;
• an dóigh a láimhseálann siad réimse braistintí agus mothúchán agus mothúcháin
daoine eile;
• straitéisí éifeachtacha foghlama; agus
• an dóigh lena sláinte, a bhfás agus a bhfolláine a chothú agus teacht chun réitigh go
sábháilte agus go héifeachtúil lena dtimpeallacht.

COMHTHUISCINT SA PHOBAL ÁITIÚIL AGUS SA MHÓRPHOBAL
•
•
•
•

caidrimh chomhshásúla a thionscnamh, a fhorbairt agus a chothú;
cearta daonna agus freagracht shóisialta;
foinsí coimhlinte agus freagairtí cuí;
éagsúlacht chultúrtha agus ilchineálacht a cheiliúradh agus meas bheith acu orthu;
agus
• ról gníomhach bríoch a ghlacadh i saol an phobail agus suim a chur sa
mhórthimpeallacht.
Agus na riachtanais thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh múinteoirí
cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar trasna an dá shraith. Sa Ghaelscolaíocht, ba chóir
go n-aithneofaí inniúlachtaí dátheangacha na ndaltaí taobh istigh de na heispéiris seo.
Tá moltaí leagtha amach thíos, a thiocfadh le múinteoirí a roghnú.

Sraith 1: Tuiscint Phearsanta agus Sláinte
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú:
Féinfheasacht, mar shampla:
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• a bhféinfheasacht, a bhféinurraim agus a bhféinmheas a fhorbairt;
• bheith eolach ar an dóigh lena ndearcadh agus lena mbarúlacha féin a chur in iúl go
muiníneach i suíomh neamhaithnid;
• a gcuid buanna agus a gcuid laigí reatha a aithint;
• aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna, iarracht a dhéanamh iad a réiteach agus foghlaim
uathu;
• na mothúcháin agus braistintí atá acu féin agus ag daoine eile a chíoradh agus a
fhiosrú;
• fios a bheith acu cén dóigh le mothúcháin a aithint, a láimhseáil agus a chur in iúl ar
dhóigh dhearfach shábháilte;
• a aithint go n-athraíonn braistintí agus mothúcháin nuair a tharlaíonn athrú nó
cailliúint;
• léargas ar a n-acmhainneacht agus ar a n-inniúlachtaí a fhorbairt;
• machnamh ar an dul chun cinn s’acu agus spriocanna a leagan amach le haghaidh
feabhsúcháin;
• straitéisí éifeachtacha foghlama a aithint agus a chur i bhfeidhm; agus
• bheith feasach ar na stíleanna éagsúla foghlama agus bheith in ann a aithint cén dóigh
is fearr a bhfoghlaimíonn siad.

3.6

• na buntáistí atá le slí mhaireachtála shláintiúil, lena n-áirítear gníomhaíocht choirp, bia
sláintiúil, scíth agus sláinteachas;
• tosca a imríonn tionchar ar dhea-shláinte mheabhrach a aithint;
• bheith eolach ar na tionchair dhochracha a imríonn tobac, alcóil, tuaslagóirí agus
substaintí neamhcheadaithe mídhleathacha eile orthu féin agus ar dhaoine eile;
• a thuiscint go n-imríonn baictéir agus víris tionchar ar shláinte agus go laghdaítear ar
bhaol nuair a chloítear le bunghnáthamh sláintiúil;
• bheith eolach ar an dóigh a bhfásann agus a bhforbraíonn an corp;
• bheith feasach ar na hathruithe fisiceacha agus mothúchánacha a thiteann amach le
linn an chaithreachais*;
• bheith eolach ar an dóigh a ngintear, a bhfásann agus a mbeirtear leanaí*;
• bheith feasach ar scileanna tuismitheoireachta agus ar an tábhacht atá le deathuismitheoireacht*;
• a aithint go n-athraíonn freagrachtaí de réir mar a éiríonn siad níos sine agus níos
neamhspleáiche; agus
• fios a bheith acu gur galar leitheadach é SEIF ar fud an domhain agus gur tromcheist
sláinte é i gcuid mhaith tíortha.
(*Ba chóir aon chinneadh maidir le teagasc na dtopaicí seo a aontú le tuismitheoirí agus
le gobharnóirí.)
Sábháilteacht, mar shampla:
• straitéisí a fhorbairt le cur in éadan aon bhrú nó iompar gan iarraidh ó shiblíní/phiaraí;
• a aithint, a phlé agus a thuiscint cad is bulaíocht ann agus an dochar a tharlódh dá
deasca;
• bheith feasach ar an chontúirt fhéideartha atá le caidrimh le strainséirí nó le lucht
aitheantais, lena n-áirítear dea-thadhall agus drochthadhall;
• dea-úsáid bóithre a aithint, an dóigh is fearr leis An Chód Sabhála a chur i bhfeidhm, an
dóigh a laghdaíonn an fheiceálacht ar imbhualadh ar bhóithre, scileanna paisinéirí lena
n-áirítear dul isteach agus amach as carranna agus iompar ó bhaile go scoil agus an
dóigh is fearr le rothair a chothabháil agus a thiomáint;
• cur chuige réamhghníomhach agus freagrach a fhorbairt i leith na sábháilteachta, mar
shampla, sa bhaile, in aice le huisce, ar an idirlíon, ag coimhéad ar an teilifís, ar scoil,
ar an fheirm, in aice trealaimh, faoin ghrian, in aice tinte ealaíne;
• fios bheith acu cá háit, cá huair agus cén dóigh le cuidiú a iarraidh; agus
• bheith feasach ar bhunghnáis éigeandála agus ar gharchabhair.

Eochairchéimenna 1 & 2 Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint

Sláinte, Fás agus Athrú, mar shampla:

Sraith 2: Comhthuiscint sa Phobal Áitiúil agus sa Mhórphobal
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú:
Caidrimh leis an Teaghlach, le Cairde agus ar scoil, mar shampla:
• na cineálacha éagsúla teaghlach atá ann a chíoradh agus a fhiosrú, na róil taobh istigh
díobh, agus na freagrachtaí éagsúla;
• na buntáistí a bhíonn le cairde agus le baill teaghlaigh a aithint agus eolas a aimsiú
mar gheall ar fhoinsí cabhrach agus tacaíochta le haghaidh daoine aonair, teaghlach
agus grúpaí;
• na rudaí a imríonn tionchar ar a ndearcadh, a mothúcháin agus a n-iompar a chíoradh
agus a fhiosrú;
• a thuiscint go bhfuil gá le rialacha agus go bhfuil siad riachtanach le go mbeidh daoine
ábalta réiteach lena chéile sa bhaile agus ar scoil;
• na rialacha taobh istigh dá dteaghlach, i measc a gcairde agus ar scoil a chíoradh agus
a fhiosrú;
• an tábhacht atá le cinnteoireacht dhaonlathach agus rannpháirtíocht ghníomhach a
aithint sa bhaile agus sa seomra ranga;
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• na dúshláin agus na ceisteanna a thagann chun cinn sa bhaile, ar scoil [agus] idir
cairde a mheas, agus cén dóigh ar féidir iad a sheachaint, a laghdú nó a réiteach; agus
• bealaí a fhiosrú ina dtarlaíonn coimhlint de thoradh focal, gothaí, siombailí nó
gníomhartha.
Caidrimh i measc an Phobail, mar shampla:
• bheith eolach ar ghnéithe dá n-oidhreacht chultúrtha, lena n-áirítear ilchineálacht na
gcultúr atá i dTuaisceart Éireann;
• na cosúlachtaí agus éagsúlachtaí a aithint idir cultúir i dTuaisceart Éireann, mar
shampla, bia, éadaí, siombailí agus féilte;
• a aithint go mbíonn éagsúlacht de bharúlacha ag daoine maidir le ceart agus mícheart;
• a aithint go mbíonn creidimh éagsúla ag daoine a mhúnlaíonn an dóigh a gcaitheann
siad a saol;
• léirthuiscint a bheith acu ar idirspleáchas daoine taobh istigh den phobal;
• bheith eolach ar an tábhacht atá le cinnteoireacht dhaonlathach agus rannpháirtíocht,
agus ar na hinstidiúidí a thacaíonn leo seo ar bhonn áitiúil;
• tuiscint a fhorbairt ar an ról atá acu mar thomhaltóirí sa tsochaí;
• na grúpaí éagsúla, na róil agus na freagrachtaí taobh istigh den phobal a aithint;
• na cearta agus na freagrachtaí atá ag gach ball den phobal a mheas;
• a thuiscint go bhfuil géarghá le rialacha i gcomhphobal ordúil, agus an gá atá le
rialacha difriúla i gcomhthéacsanna difriúla;
• tionchair na hiompraíochta frithshóisialta a fhiosrú, mar shampla, bulaíocht agus
ciníochas; agus
• léirthuiscint bheith acu ar cén dóigh agus cén fáth ar cruthaíodh dlíthe agus ar
cuireadh i bhfeidhm iad.
Caidrimh leis an Domhan Mór, mar shampla:
• feasacht a fhorbairt ar eispéiris, ar shaol agus ar chultúr daoine sa domhan mór;
• na cosúlachtaí agus na héagsúlachtaí idir cultúir a aithint, mar shampla, bia, éadaí,
siombailí, féilte;
• a thuiscint go n-eascraíonn na héagosúlachtaí agus cosúlachtaí idir daoine as roinnt
tosca, lena n-áirítear tosca cultúrtha, eitneacha/cine agus ilchineálacht reiligiúnach,
inscne agus éagumas;
• léirthuiscint a bheith acu ar réimse na gcultúr agus na dtraidisiún i dtíortha eile;
• a aithint cén dóigh a gcuireann an t-éigeartas agus an éagothroime isteach ar shaol
daoine;
• bheith eolach ar réimse na bpost agus na hoibre a dhéanann daoine éagsúla;
• bheith eolach ar an phróiseas agus ar na daoine atá bainteach le táirgeadh, le
himdháileadh agus le díol earraí;
• ról na fógraíochta a fhiosrú ar bhonn áitiúil nó ar bhonn domhanda; agus
• an dóigh a gcuireann na meáin eolas i láthair a fhiosrú.

3.7_

CORPOIDEACHAS
An Tábhacht atá le Corpoideachas
Is é is aidhm don Chorpoideachas mar réimse ann féin taobh istigh de
churaclam na bunscoile ná deiseanna a chruthú le go dtabharfar aird ar leith
ar fhorbairt fhisiceach, ar shláinte agus ar fholláine na bpáistí.
Ba chóir go bhforbródh páistí a gcuid eolais, tuisceana agus scileanna trí
chlár leathan cothrom Corpoideachais, rud a chuirfidh ar a gcumas bheith
rannpháirteach agus gníomhach, go cumasach muiníneach, i réimse
gníomhaíochtaí coirp. Ba chóir go bhfaigheadh gach páiste mothú spraoi,
taitnimh agus gnóthachtála trí réimse gníomhaíochtaí a éiríonn níos nuálaí
dúshlánaí diaidh ar ndiaidh. Tugann an Corpoideachas deiseanna torthúla do
pháistí bheith ag smaoineamh ar dhóigheanna eile agus bheith cruthaitheach
samhlaíoch, rud a ligeann dóibh a gcuid mothúchán agus léirmhínithe a
chur in iúl trí éagsúlacht de chomhthéacsanna gluaiseachta. Soláthraíonn
an Corpoideachas, leis seo, sárdheiseanna ar shealbhú na Gaeilge, idir
phleanáilte agus neamhphleanáilte. Caithfidh múinteoirí cuimhneamh go
mbíonn deiseanna daingnithe teanga taobh amuigh den seomra ranga i
bhfad níos forleithne i gcomhthéacs an oideachais trí mheán an Bhéarla.
Ba cheart go mbeadh spriocanna foghlamtha teanga mar dhlúthchuid den
phleanáil in achan réimse foghlama i gcomhthéacs an Ghaeloideachais
d’fhonn foghlaim éifeachtach a chinntiú. Ba chóir go mbeadh an stíl teagaisc
dírithe ar fhoghlaim foclóra a bhaineann le Corpoideachas, chomh maith le
foghlaim an ábhair féin. Ba chóir go dtairgfí deiseanna do dhaltaí ar bhonn
rialta freagraí agus mínithe sínithe a thabhairt agus iad i mbun gníomhaíochtaí
Corpoideachais. Bainfear feidhm astu seo lena bhforbairt agus lena ngnóthú
coincheapanna agus scileanna a léiriú chomh maith lena muinín maidir
le húsáid an fhoclóra a bhaineann le Corpoideachas as Gaeilge. Ba chóir,
áfach, agus measúnú á dhéanamh ar fhreagraí na ndaltaí, go mbeadh an
eochairfhócas ar an tuiscint atá ag na daltaí ar choincheapanna, ní gá diriú
isteach ar chruinneas teanga sa Ghaeilge. Go fóill féin, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí monatóireacht ar an Ghaeilge a úsáideann páistí i ngníomhaíochtaí
Corpoideachais agus an tacaíocht chuí a phleanáil dá réir.
Ba chóir go mbeadh deiseanna acu a léiriú féin agus léiriú daoine eile a
fhiosrú, a phleanáil, a chleachtadh, a fheabhsú, a mheas agus a léirthuiscint.
Ba chóir, trí rannpháirtíocht rialta mhinic sa Chorpoideachas, go dtuigfeadh
páistí na buntáistí a bhaineann le gníomhaíocht choirp agus an coibhneas idir
gníomhaíocht choirp agus sláinte mhaith.
Ba chóir go soláthrófaí deiseanna do gach páiste, trí chlár seach-churaclaim
na scoile, na scileanna agus na suimeanna a tógadh le linn an chláir
Chorpoideachais a shíneadh agus a fhorbairt. Ba chóir go mbeadh páistí
feasach ar na deiseanna atá ann páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí coirp sa
phobal áitiúil agus sa mhórphobal.
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Is féidir le páistí na nithe seo a leanas a fhorbairt trí rannpháirtíocht rialta mhinic:
• scileanna bunghluaiseachta a chuirfidh le hionramháil, comhordú, gluaiseacht agus
láimhseáil an choirp (scileanna oll-luaile agus mínluaile);
• eolas, scileanna agus tuiscint i réimse gníomhaíoctaí agus dúshlán coirp;
• féinmhuinín agus féinmheas mar dhaoine aonair agus mar bhall d’fhoireann nó de
ghrúpa;
• dearcadh dearfach i leith gníomhaíocht choirp;
• tréithe pearsanta amhail freagracht a ghlacadh, cothroime, oibriú le daoine eile agus
ceannaireacht;
• scileanna cumarsáide trí threoracha a leanúint agus a thabhairt;
• scileanna smaointeoireachta cruthaithí agus criticiúla trí réimse comhthéacsanna
gluaiseachta;
• tuiscint ar an choibhneas idir gníomhaíocht choirp agus sláinte mhaith;
• feasacht ar shábháilteacht maidir le spás, trealamh agus daoine eile;
• a gcumas le rogha agus cinneadh eolasach a dhéanamh; agus
• feasacht agus tuiscint ar an luach ollmhór atá ag baint leis an dea-shláinte níos faide
anonn sa saol agus i gcomhthéacs na fostaíochta.

AN CORPOIDEACHAS TRASNA AN CHURACLAIM
Is féidir go n-imríonn forbairt na n-inniúlachtaí fisiceacha dea-thionchar ar chuid mhór
gnéithe eile d’fhoghlaim agus d’fhorbairt an pháiste. Cuireann an Corpoideachas le réimsí
eile foghlama agus feabhsaíonn iad, mar shampla:

Teanga agus Litearthacht
(Gaeilge agus Béarla)

trí bheith in ann éisteacht le gluaiseachtaí,
mothúcháin agus braistintí dá gcuid féin agus de
chuid daoine eile, cur síos a dhéanamh orthu,
iad a mheas agus a thuiscint, agus trí leabhair
scéalta agus téacsanna gluaiseachta a úsáid
mar spreagthach le haghaidh gluaiseachta;

Matamaitic agus
Uimhearthacht

trí uimhreacha, fad, treo, am, cruth agus
spás a úsáid le héagsúlacht agus caighdeán
gluaiseachtaí a fheabhsú agus láimhseáil
eolais agus áiseanna TFC a úsáid le haghaidh
eolais mar gheall ar dhul chun cinn, mar
shampla, lúthchleasaíocht, sláinte agus
corpacmhainneacht;

Na hEalaíona

trí spreagthaigh an Cheoil, na hEalaíne agus
Deartha agus na Drámaíochta a úsáid le
léirmhíniú, le freagairt agus le gluaiseacht go
cruthaitheach agus go samhlaíoch;

An Domhan Thart Orainn

trí bheith ag plé agus ag fiosrú, ar réimse
bealaí, an dóigh a bhfeidhmíonn an corp, mar
shampla, trí TFC a úsáid. An gharthimpeallacht
agus an mhórthimpilleacht dhomhanda a úsáid
mar spreagthach le haghaidh foghlama agus trí
fheasacht ar áiseanna spóirt agus fóillíochta sa
cheantar áitiúil a spreagadh; agus

Forbairt Phearsanta agus
Comhthuiscint

trí bheith ag foghlaim faoin dóigh a bhforbraíonn
a gcorp féin, é a choinneáil sábháilte agus
sláintiúil trí na roghanna cearta a dhéanamh.
Trí bheith ag obair leo agus ag léiriú measa ar
dhaoine eile agus trí bheith ag glacadh leo agus
ag léiriú measa ar inniúlachtaí fisiceacha.
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Is trí cheithre achar gníomhaíochta a chuirtear clár an Chorpoideachais i láthair
ag Eochairchéim 1 agus cúig achar ag Eochairchéim 2. Ba chóir go mbeadh páistí
rannpháirteach go minic agus ar bhonn rialta agus ba chóir go bhfaigheadh siad eispéiris ar
réimse gníomhaíochtaí taitneamhacha dúshlánacha coirp a fhorbraíonn agus a dhaingníonn
an réimse iomlán de scileanna bunghluaiseachta. Ba chóir go mbeadh deiseanna acu
smaoineamh agus freagairt go cruthaitheach i réimse comhthéacsanna gluaiseachta. Ba
chóir go bhfaigheadh páistí deiseanna bheith ag pleanáil, ag cleachtadh, ag fléiriú agus
ag luacháil a gcuid oibre féin agus obair daoine eile trí na gníomhaíochtaí a chuirtear ar
fáil dóibh. Déantar an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint a fhorbairt trí réimse leathan
cothrom eispéireas trasna na n-achar gníomhaíochta.

AG TÓGÁIL AR EISPÉIRIS IS LUAITHE PÁISTÍ
Is é is aidhm do na gníomhaíochtaí ag an Bhonnchéim cur le forbairt fhisiceach na ndaltaí,
lena dtuiscint orthu féin agus lena gcaidreamh le daoine eile. Tógtar, le linn na Bonnchéime,
ar eispéiris agus tuiscint an pháiste féin, ón bhaile, ón tréimhse réamhscolaíochta agus ón
phobal.
Bíonn deiseanna faighte acu, ón Bonnchéim, réimse scileanna bunghluaiseachta a fhorbairt
trí réimse leathan de threalamh, idir mhór agus bheag, a úsáid, taobh amuigh agus taobh
istigh. Beidh tús curtha acu ar fheasacht choirp a fhorbairt chomh maith le feasacht spáis
maidir le daoine eile agus sa timpeallacht fhisiceach ina bhfuil siad ag obair. Ba chóir go
mbeadh siad in ann rialacha cuí agus cleachtais sábháilteachta a aithint agus a leanúint.
Bíonn deiseanna faighte acu go minic, trí rannpháirtíocht ghníomhach, trí rogha agus
cinneadh a dhéanamh agus trí bheith ag comhoibriú le daoine eile, cur lena bhféinmheas
agus a bhféinmhuinín. Bíonn deiseanna faighte acu spraoi a bheith acu, bheith cruthaitheach
agus a samhlaíocht a úsáid agus dearcadh dearfach á fhorbairt acu i leith na súgartha fisicí,
na ngníomhaíochtaí agus an mhothaithe saoirse agus gnóthachtála a ghabhann leo. Beidh
tús curtha ar aithint an choibhnis idir gníomhaíocht choirp agus agus an tsláinte mhaith. Ba
chóir go leanfadh páistí ar aghaidh leis na heispéiris seo le linn Eochairchéim 1 agus 2.

Eochairchéimenna 1 & 2 Corpoideachas

CUR CHUIGE

DUL CHUN CINN SAN FHOGHLAIM
Cuideoidh pleanáil chúramach sna scoileanna lena chinntiú go gcuireann páistí taithí ar
leanúnachas, ar fhorbairt agus ar ghnóthachtáil trí chlár leathan cothrom. Ba chóir go
dtabharfaí deiseanna do dhaltaí sa Chorpoideachas, dul chun cinn a dhéanamh sna réimsí
seo a leanas:
• ó bhunfhiosraithe agus feidhmiú gluaiseachtaí go dtí go ndéanfar cumas méadaithe,
smacht, comhordú agus feasacht spáis a fhorbairt i réimse scileanna gluaiseachta
fisiceacha agus go mbeidh siad in ann na scileanna a fheabhsú, a shíneadh agus a
fheidhmiú le cruinneas agus comhsheasmhacht [dlús] méadaithe;
• ó réimse leathan de threalamh, idir bheag agus mhór a fhiosrú agus a úsáid go dtí go
mbeidh an trealamh á úsáid mar is cuí agus muinín agus smacht ag dul i méad;
• ó bheith ag roinnt agus ag súgradh go comhoibríoch i ngrúpaí beaga go dtí go mbeidh
siad ag comhoibriú agus ag súgradh go hiomaíoch in éagsúlacht de chomhthéacsanna
gníomhaíochta coirp;
• ó cleachtais sábháilteachta a aithint agus a leanúint go dtí go mbeidh siad in ann na
rialacha agus na cleachtais sábháilteachta a chur i bhfeidhm sa chomhthéacs chuí;
• ó bheith ag freagairt do réimse spreagthach go dtí go mbeidh siad ag forbairt na
bhfreagairtí sa ghluaiseacht trí bheith ag fiosrú, ag cruthú agus ag cur i bhfeidhm na
bhfrásaí gluaiseachta mar fhreagairt ar spreagthaigh éagsúla;
• ó bheith in ann labhairt faoina ngluaiseachtaí féin agus gluaiseachtaí daoine eile go dtí go
mbeidh siad in ann cinneadh a dhéanamh agus a ngluaiseachtaí féin agus gluaiseachtaí
daoine eile a bhreathnú, a léirthuiscint, a phlé agus a luacháil, ag aithint cad is dea-léiriú
ann;
• ó na fáthanna a n-athraímid éadaí le haghaidh corpoideachais a thuiscint go dtí go
dtuigtear gur gá na héadaí agus na bróga cuí a chaitheamh le haghaidh gníomhaíochtaí
éagsúla;
• ó bheith ag gabháil do réimse gníomhaíochtaí téite suas agus fuaraithe síos go dtí go
dtuigtear na fáthanna taobh thiar de théamh suas agus d’ fhuarú síos; agus
• ó bheith feasach ar éifeachtaí na haclaíochta ar an chorp go dtí go ndéantar tuiscint a
fhorbairt ar an choibhneas idir gníomhaíocht choirp, sláinte mhaith agus folláine.
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EOCHAIRCHÉIM 1
Tá an t-íosmhéid ábhair do Chorpoideachas leagtha amach thíos i gcló trom. Tá na
samplaí i ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir go soláthródh múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris trasna na n-achar
gníomhaíochta de Lúthchleasaíocht, Damhsa, Cluichí agus Gleacaíocht. Ní mór gach aon
ghníomhaíocht a theagasc i dtimpeallacht slán sábháilte agus is gá go meabhraítear an
cleachtas sábháilte do pháistí i rith an ama.
Ba chóir do mhúinteoirí, i gcomhthéacs chumas tumtheanga na bpáistí, cur ar a gcumas
eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt sna réimsí seo a leanas:

LÚTHCHLEASAÍOCHT (Rith, léim agus caitheamh a bunús)
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• bheith páirteach i ngníomhaíochtaí spraoi agus i ndúshláin fhisiceacha, ag cur ar a
gcumas na croíscileanna den rith, den léim agus den chaitheamh, iontu féin agus i
gcomhthéacs comhoibríoch, a fhoghlaim, a thuiscint agus a fhorbairt, agus réimse
trealaimh in úsáid;
• teicnící simplí reatha a chleachtadh i réimse gníomhaíochtaí spraoi;
• gníomhaíochtaí léime agus caithimh a chleachtadh, iad ina seasamh in áit na mbonn
ar dtús ag dul ar aghaidh go ndéantar ruthag rialaithe; agus
• gnóthachtáil a thomhas i ngíomhaíochtaí simplí lúthchleasaíochta.
Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíos, a
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Rith /Siúl
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•
•

feasacht ar spás;
treo;
luas/séadú;
teicníc;
thar réimse achar (mar shampla, fada and gairid); agus
nuaga/sealaíocht.

Léim
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•

achar / fad;
airde;
treo; agus
éagsúlacht de phreabadh agus de thuirlingtí a úsáid.

Caitheamh
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
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• réimse trealaimh a úsáid;
• gníomhaíochtaí forchéimnitheacha caithimh le réimse targaidí i dtimpeallacht rialaithe
shábháilte;
• teicníc;
• cruinneas; agus
• fad.
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I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• baill éagsúla den chorp a úsáid chun spás ginearálta agus pearsanta a fhiosrú agus
gluaiseacht a dhéanamh trí ghníomhuithe simplí a úsáid;
• éisteacht leo agus gluaiseacht mar fhreagairt ar spreagthaigh agus tionlacain
éagsúla, mar shampla, spreagthaigh bhriathartha (ceol, dán, rann do pháistí, scéal,
gníomhfhocail), amhairc, thadhaill, stairiúla agus chultúrtha le cineálacha éagsúla
damhsa a chruthú;
• gluaiseacht ar bhealach rialaithe, ar luasanna éagsúla agus i dtreonna difriúla,
leibhéil éagsúla sa spás in úsáid (ard, íseal), agus déine athraitheach (trom/
éadrom);
• céimeanna agus gluaiseachtaí simplí a dhéanamh le rithimí agus frásaí ceoil
áirithe;
• seichimh shimplí gluaiseachtaí a chruthú agus a chleachtadh, cuimhneamh orthu
agus iad a chur i bhfeidhm; agus
• a gcuid gluaiseachtaí a fhorbairt go forchéimnitheach leo féin agus ina
mbeirteanna.
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DAMHSA
(Is féidir cuid mhaith de na gníomhaíochtaí damhsa a nascadh go díreach
le ceol agus le drámaíocht).

Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíos, a
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Gníomhuithe Coirp
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•

taisteal, mar shampla, siúl, rith, preabadh, lámhacán;
léim;
casadh/rothlú;
gothaí, mar shampla, giúmar agus mothúcháin a chur in iúl, amhail lúchair, fearg agus
brón; agus
• socracht.
Spás
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•
•

cruth, mar shampla, leathan, caol, mór, beag agus spiacánach;
cosáin, mar shampla, díreach agus cuartha;
feasacht ar spás;
treonna;
leibhéil, mar shampla, ard agus íseal; agus
patrúin ghluaiseachta.

Dinimic
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• am, mar shampla, gasta/mall, géarú/maolú ar luas;
• trom/éadrom, mar shampla, siúl ar bharraicíní, siúl, máirseáil; agus
• snagach/réidh.
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Cumadóireacht
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•

seicheamh simplí de 2 nó níos mó de ghníomhuithe nasctha;
scileanna agus gníomhuithe a nascadh i seichimh ghearra ghluaiseachta;
seichimh ina bhfuil tús, lár agus deireadh soiléir;
seichimh a athdhéanamh agus a fheabhsú; agus
caighdeán na gluaiseachta/an léirithe a fhorbairt.

CLUICHÍ (rudaí a sheoladh agus a ghlacadh/taisteal)
Ba chóir go mbeadh múinteoirí meabhrach ar an acmhainneacht atá ag réimse cluichí
scoile saibhriú Ghaeilge na bpáistí a éascú.
(Tá cuid mhaith de na scileanna a gcuirtear síos orthu anseo inmhalartaithe agus
so-aistrithe thar gach cineál cluiche.)
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú le:
• scileanna láimhsithe, buailte agus ciceála a chleachtadh agus a fhorbairt thar
réimse gníomhaíochtaí agus trealaimh in úsáid;
• na scileanna a bhaineann le cluichí a fhorbairt, lena n-áirítear reáchtáil, stopadh,
léim agus scipeáil;
• spás a úsáid le barr bua a bhreith ar an chéile imeartha; agus
• páirt a ghlacadh i gcluichí simplí lena mbaineann imirt aonair agus chomhoibríoch.
Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíos, a
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Gluaiseacht
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•
•
•
•

feasacht ar spás;
siúl;
reáchtáil;
tosú agus stopadh;
léim;
tóraíocht;
seachaint; agus
rudaí a sheoladh agus a ghlacadh.

Scileanna na gCluichí
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú, a chleachtadh, a
fheabhsú agus a chur i bhfeidhm:
• láimhseáil;
• bualadh; agus
• ciceáil.
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Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí dul chun cinn a dhéanamh i dtaca le:
•
•
•
•

targaid;
cúirt;
bualadh/teilgean (ceapadh); agus
ionradh.

Cluichí a Imirt agus a Oiriúnú
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí scil fhoghlamtha a úsáid:
•
•
•
•
•

le fiosrú/dul i dtaithí;
le rialacha a cheapadh, a  athrú, a chumadh;
le rialacha simplí a thabhairt isteach;
le beartaíocht shimplí a fhorbairt; agus
i dtreo mionchluichí.

GLEACAÍOCHT (smacht simplí agus gluaiseacht shimplí)
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• réimse scileanna gluaiseachta a fhiosrú, lena n-áirítear taisteal, léim agus tuirlingt,
rolladh, dreapadh, meáchan a aistriú, cothromú;
• scileanna láimhsithe coirp a fhiosrú, a chleachtadh agus a fheabhsú;
• seichimh shimplí a fhoirmiú trí ghluaiseachtaí a nascadh;
• dul chun cinn a dhéanamh ó bheith ag obair leo féin go mbeidh siad ag obair i
mbeirteanna; agus
• a gcuid gluaiseachtaí féin agus gluaiseachtaí daoine eile a luacháil.
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Cineálacha Cluichí

Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíosa
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Gníomhuithe coirp
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• taisteal, mar shampla, cosa, lámha agus cosa, baill an choirp
• léim agus tuirlingt, mar shampla, 5 léim bhunúsacha, ag dul ar aghaidh ón urlár chuig
gaireas íseal lena mbaineann tuirlingtí sábháilte;
• cothromú, mar shampla, baill choirp mhóra (paistí), baill choirp bheaga (pointí), na pointí
a laghdú ó cheithre cinn anuas go dtí dhá cheann, lámh amháin agus cos amháin;
• aistriú an mheáchain, mar shampla, luascadh agus rolladh;
• cruth an choirp, mar shampla, caol, leathan, cuachta, casta; agus
• dreapadh.
Éagsúlacht Ghluaiseachta
Is féidir daltaí a shíneadh trí chomhcheangal de chuid nó de gach athrú a úsáid mar
gheall ar:
•
•
•
•
•

cruth, mar shampla, beag, caol, leathan, casta, sínte, cuachta;
leibhéil, mar shampla, ard, meánairde, íseal, lena n-áirítear gaireas íseal;
cosáin, mar shampla, díreach, cuartha, fiarlánach, (línte, téada, litir ón aibitir a leanúint);
treo, mar shampla, chun tosaigh, ar gcúl, cliathánach, suas agus síos; agus
luas, mar shampla, gasta, mall, stop agus tosaigh.
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Cumadóireacht agus seicheamhú
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• seichimh shimplí, mar shampla, dhá ghníomhú nó níos mó a nascadh amhail taisteal agus
cothromú;
• gluaiseachtaí gearra a nascadh ina bhfuil tús, lár agus deireadh soiléir, mar shampla,
taisteal, cothromú agus rolladh; agus
• seichimh ghearra shimplí a chruthú agus a léiriú, ag leanúint ar aghaidh chuig léiriú is
éasca, mar shampla, 4/5 ghníomhú, amhail, taisteal, léim, an meáchan a aistriú chuig na
lámha agus rolladh.

3.7

Tá an t-íosmhéid ábhair do Chorpoideachas leagtha amach thíos i gcló trom. Tá samplaí i
ngnáthchló agus i gcló iodálach.
Ba chóir go soláthródh múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris trasna na n-achar
gníomhaíochta de Lúthchleasaíocht, Damhsa, Cluichí, Gleacaíocht agus Snámh. Ní
mór gach gníomhaíocht a theagasc i dtimpeallacht shlán shábháilte agus is gá go
meabhraítear an cleachtas sábháilte do pháistí i rith an ama.
Ba chóir go gcuirfeadh múinteoirí ar a gcumas ag daltaí i gcomhthéacs a
gcumais sa tumtheanga, eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt, i dtaca le:

LÚTHCHLEASAÍOCHT (Rith, léim agus caitheamh a bunús)
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus i gcomórtais fhisiceacha leis na
croíscileanna den rith, den léim agus den chaitheamh a fhoghlaim agus a thuiscint
agus le leanúint lena bhforbairt, i gcomhthéacs comhoibríoch agus i gcomhthéacs
iomaíoch agus réimse trealaimh in úsáid;
• leanúint ar aghaidh ó na gníomhaíochtaí simplí reatha, léime agus caithimh go
mbeidh siad níos páirtí i ndúshláin phearsanta is deacra agus tríothu seo, go
ndéanfar an feidhmiú s’acu a fheabhsú;
• rith a chleachtadh thar achair ghearra agus fhada;
• léim a chleachtadh le haghaidh airde agus faid;
• gníomhaíochtaí caithimh a chleachtadh le haghaidh cruinnis agus faid, agus iad ina
seasamh go ndéanfar ruthag rialaithe; agus
• gnóthachtáil phearsanta a thaifeadadh agus anailís a dhéanamh uirthi ar réimse
dóigheanna.
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EOCHAIRCHÉIM 2

Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíosa
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Rith/Siúl
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•
•

feasacht ar spás;
treo;
luas/séadú;
teicníc;
thar éagsúlacht d’achair (mar shampla, fada and gairid); agus
nuaga/sealaíocht.

Léim
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•

achar / fad;
airde;
treo; agus
réimse de phreabadh agus de thuirlingtí a úsáid.
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Caitheamh
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• réimse trealaimh a úsáid;
• gníomhaíochtaí forchéimnitheacha caithimh le réimse targaidí i dtimpeallacht rialaithe
shábháilte;
• teicníc;
• cruinneas; agus
• fad / achar.

DAMHSA
(Is féidir cuid mhaith de na gníomhaíochtaí damhsa a nascadh go díreach
le ceol agus le drámaíocht.)
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• leanúint ar aghaidh ó bheith ag úsáid gluaiseachtaí agus gothaí simplí go ndéanfar
iad seo a fhorbairt ina sraith de ghluaiseachtaí struchtúrtha, seicheamhacha agus
comhordaithe agus athróga amhail spás, treo agus luas in úsáid;
• a gcuid gluaiseachtaí a fhorbairt go forchéimnitheach ar bhonn aonair; i
mbeirteanna, i dtriúir, i ngrúpaí beaga; agus i ngrúpaí is mó;
• úsáid níos éifeachtaí de leibhéil spáis, treonna, luas agus neart a fhorbairt;
• gluaiseacht le smacht, comhordú agus staidiúir mhéadaithe, agus réimse de
ghníomhuithe agus de ghothaí, a léiríonn smaointe agus mothúcháin, in úsáid;
• seichimh ghluaiseachtaí a chruthú, a chleachtadh agus a chur i bhfeidhm, réimse
spreagthach in úsáid agus iad os comhair lucht féachana;
• damhsaí a struchtúrú le tús, lár agus deireadh soiléir; agus
• rogha de dhamhsaí tíre simplí a léiriú.
Gníomhuithe Coirp
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•

taisteal, mar shampla, siúl, rith, preabadh, lámhacán;
léim;
casadh/rothlú;
gothaí, mar shampla, giúmar agus mothúcháin a chur in iúl, amhail lúchair, fearg agus
brón; agus
• socracht.
Spás
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•
•

cruth, mar shampla, leathan, caol, mór, beag agus spiacánach;
cosáin, mar shampla, díreach agus cuartha;
feasacht ar spás;
treonna;
leibhéil, mar shampla, ard agus íseal; agus
patrúin ghluaiseachta.

Dinimic
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• am, mar shampla, gasta/mall, géarú/maolú ar luas;
• trom/éadrom, mar shampla, siúl ar bharraicíní, siúl, máirseáil; agus
• snagach/réidh.
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Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•

seicheamh simplí de dhá nó níos mó de ghníomhuithe nasctha;
scileanna agus gníomhuithe a nascadh i seichimh ghearra ghluaiseachta;
seichimh ina bhfuil tús, lár agus deireadh soiléir;
seichimh a athdhéanamh agus a fheabhsú; agus
caighdeán na gluaiseachta/an léirithe a fhorbairt.

CLUICHÍ (Rudaí a sheoladh agus a ghlacadh/taisteal - tá cuid mhaith de
na scileanna a gcuirtear síos orthu anseo inmhalartaithe agus
so-aistrithe trasna gach cineál cluiche)
Ba chóir go mbeadh múinteoirí meabhrach ar an acmhainneacht atá ag éagsúlacht de
chluichí scoile saibhriú Gaeilge na bpáistí a éascú.
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• leanúint ar aghaidh ó fhorbairt scileanna aonair agus gníomhaíochtaí agus cluichí le
páirtí go dtí mionchluichí, cluichí foirne bige agus cluichí oiriúnaithe agus idir imirt
chomhoibríoch agus ansin imirt iomaíoch i gceist;
• smacht a fhorbairt sa rith, léim, athrú luais, stopadh agus tosú, le trealamh beag
agus gan é;
• scileanna a fheabhsú maidir le láimhseáil, bualadh agus ciceáil agus réimse
trealaimh in úsáid agus ina dhiaidh sin leanúint ar aghaidh ó fhorbairt scileanna
aonair agus gníomhaíochtaí agus cluichí le páirtí go dtí mionchluichí, cluichí
foirne bige agus cluichí oiriúnaithe agus idir imirt chomhoibríoch agus ansin imirt
iomaíoch i gceist; agus
• tuiscint a fhorbairt ar chluichí foirne bige, cluichí oiriúnaithe agus mionchluichí
agus páirt a ghlacadh iontu.
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Cumadóireacht

Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíos, a
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Gluaiseacht
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
•
•
•
•
•
•
•
•

feasacht ar spás;
siúl;
reáchtáil;
tosú agus stopadh;
léim;
tóraíocht;
seachaint; agus
rudaí a sheoladh agus a ghlacadh.

Scileanna na gCluichí
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú, a chleachtadh, a
fheabhsú agus a chur i bhfeidhm:
• láimhseáil;
• bualadh; agus
• ciceáil.
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Cineálacha Cluichí
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí dul chun cinn a dhéanamh i dtaca le:
•
•
•
•

targaid;
cúirt;
bualadh/teilgean (ceapadh); agus
ionradh.

Cluichí a Imirt agus a Oiriúnú
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí scil fhoghlamtha a úsáid:
•
•
•
•
•

le fiosrú/dul i dtaithí;
le rialacha a cheapadh, a athrú, a cheapadh (réadthiomnú);
le rialacha simplí a thabhairt isteach;
le beartaíocht shimplí a fhorbairt; agus
i dtreo mionchluichí.

GLEACAÍOCHT (smacht simplí agus gluaiseacht shimplí)
I gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• a gcuid scileanna láimhsithe coirp a shíneadh agus éagsúlacht agus caighdeán na
gluaiseachta a fheabhsú;
• leanúint ó bheith ag obair ar bhonn aonair go mbeidh siad ag obair i mbeirteanna, i
dtriúir, i ngrúpaí beaga agus i ngrúpa iomlán; agus
• réimse de scileanna gluaiseachta a fhiosrú, a chleachtadh agus a fheabhsú, lena
n-áirítear taisteal, eitilt, rolladh, cothromú, meáchan a aistriú, lena n-áirítear
meáchan ar lámha, rothlú, casadh agus síneadh.

Gníomhuithe Coirp
Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• taisteal, mar shampla, cosa, lámha agus cosa, baill an choirp;
• léim agus tuirlingt, mar shampla, 5 léim bhunúsacha, ag dul ar aghaidh ón urlár chuig
gaireas íseal lena mbaineann tuirlingtí sábháilte;
• cothromú, mar shampla, baill choirp mhóra (paistí), baill choirp bheaga (pointí), na pointí a
laghdú ó cheithre cinn anuas go dhá cheann, lámh amháin agus cos amháin;
• aistriú an mheáchain, mar shampla, luascadh agus rolladh;
• cruth an choirp, mar shampla, caol, leathan, cuachta, casta; agus
• dreapadh.
Éagsúlacht Ghluaiseachta
Is féidir daltaí a shíneadh trí chomhcheangal de chuid nó de gach athrú a úsáid mar
gheall ar:
•
•
•
•
•
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cruth, mar shampla, beag, caol, leathan, casta, sínte, cuachta;
leibhéil, mar shampla, ard, meánairde, íseal, lena n-áirítear gaireas íseal;
cosáin, mar shampla, díreach, cuartha, fiarlánach, (línte, téada, litir ón aibitir a leanúint);
treo, mar shampla, chun tosaigh, ar gcúl, cliathánach, suas agus síos; agus
luas, mar shampla, gasta, mall, stop agus tosaigh.
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Ba chóir go mbeadh deiseanna ag daltaí na nithe seo a leanas a fhiosrú/fhorbairt:
• seichimh shimplí, mar shampla, dhá ghníomhú nó níos mó a nascadh amhail taisteal agus
cothromú;
• gluaiseachtaí gearra a nascadh ina bhfuil tús, lár agus deireadh soiléir, mar shampla,
taisteal, cothromú agus rolladh; agus
• seichimh ghearra shimplí a chruthú agus a léiriú, ag leanúint ar aghaidh chuig léiriú is
éasca, mar shampla, 4/5 ghníomhú, amhail, taisteal, léim, an meáchan a aistriú chuig na
lámha agus rolladh.

SNÁMH (ag Eochairchéim 2)
Ba chóir go gcuirfí ar chumas daltaí:
• bunscileanna snámha agus scileanna pearsanta marthanais a fhorbairt;
• an tábhacht atá le sláinteachas pearsanta a thuiscint i dtaca le húsáid na linne
snámha; agus
• leanúint ó áis snámha a úsáid go ndéanfar forbairt ar a muinín agus ar a gcumas
maidir le bheith in ann snámh gan aon áis a úsáid agus banganna aitheanta snámha
in úsáid acu.
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Cumadóireacht agus Seicheamhú

Agus na riachtanais reachtúla thuas á gcomhlíonadh acu, ba chóir go ndéanfadh
múinteoirí cothromaíocht d’eispéiris a sholáthar. Tá moltaí leagtha amach thíos, a
thiocfadh le múinteoirí a roghnú.
Sábháilteacht
•
•
•
•

cois na linne;
ag dul isteach sa linn;
ag teacht amach as an linn; agus
scileanna marthanais.

Gluaiseacht san uisce
•
•
•
•
•
•

ag gluaiseacht ar an dromchla nó faoi bhun an dromchla;
ag gluaiseacht trasna an uisce ar réimse dóigheanna;
cluichí simplí a imirt;
ar snámh, ag snámh ina seasamh;
bunbhanganna snámha; agus
teicníc rialaithe análaithe.
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