Scileanna Réamhriachtanacha
Leathán Tafeadta Breathnóireachta
Ainm an dalta:
Rang:

Dáta an mheasúnaithe:

Achar Foghlama:
Riachtana(i)s:

Scil Réamhriachtach:

Naisc leis na Scileanna Traschuraclaim:
An Chumarsáid

Úsáid na Matamaitice

Úsáid TFC

Gníomhaíocht teagaisc:

Oiread tacaíochta/leideanna:

Nótaí breathnóireachta:

Fianaise breise:

Cuir tic sa bhosca nó sna boscaí cuí

Grianghraf
Síniú:

Físeán

Sampla oibre

Rud eile

Scileanna Réamhriachtanacha
Leathán Taifeadta Breathnóireachta – Sampla
Ainm an dalta:
Rang :

Sorcha Nic Gabhann

1

Dáta an mheasúnaithe:

18ú Aibreán 2018

Achar Foghlama:

Scríobh síos an tAchar Foghlama lena mbaineann an ghníomhaíocht, m.sh. An Domhan Thart
Orainn nó Foghlaim don Saol agus don Obair.

Riachtana(i)s:

Seo an scil agus an
riachtanas atá á chlúdach
m.sh. Cumarsáid –
Léitheoireacht

Úsáid an Mata –
Matamaitic a
úsáid agus cinntí
a dhéanamh.

Scil Réamhriachtach:

S5

Réimse de théacsanna a
léamh ar mhaithe le
faisnéis, smaointe agus sult

PCuir tic le scileanna ar

Naisc leis na Scileanna Traschuraclaim:
An Chumarsáid

P

Úsáid na Matamaitice

An áit a bhfuil siad ar an
contanam m.sh. S3

bith eile a chlúdófar

P

Úsáid TFC

Gníomhaíocht teagaisc:

Déan achoimire ar an ghníomhaíocht teagaisc, áit agus
áiseanna ar baineadh úsáid astu

Oiread tacaíochta/leideanna:

Luaigh an méid tacaíochta nó spreagthaí labhartha, amhairc
nó fisiceacha a tugadh. Leirigh a neamhspleáchas nó aird ar
leith a fuair siad m.sh. lámh thar lámh (féach ábhar treorach)

Nótaí breathnóireachta:

Rannpháirtíocht, aird, stíleanna foghlama is fearr, cumas
an ghníomhaíocht a chur i gcrích, dóigh a léiríonn daltaí
scileanna caidrimh le comhghleacaithe, modhanna
cumarsáide, leanúnachas, inspreagadh, srl

Tugadh clár le cruthanna air do
Shorcha a raibh píosa amháin ar
iarraidh air. Gníomhaíocht aonair.
Cuid mhór deiseanna aici roimhe
seo straitéisí fadhbfhuascailte a
chur i bhfeidhm.
Gan treoir

Chuir Sorcha an ghníomhaíocht
i gcrích mar ba cheart go
neamhspleách. Bhí sí in ann cuidiú
a lorg trína méar a dhíriú ar an
chruth a bhí ar iarraidh agus fuaim
a dhéanamh lena béal.
Fianaise breise:

Cuir tic sa bhosca nó sna boscaí cuí

Grianghraf
Síniú:

P

Físeán

Sampla oibre

Rud eile

