Luaigh Airgead, Déan Réitigh, cnuasach de ghníomhaíochtaí praiticiúla fadhbréitigh le húsáid i
mbunscoileanna, is é seo toradh na comhpháirtíochta idir Banc Clydesdale agus an Scottish Centre
for Financial Education ar cuid de Learning and Teaching Scotland é. Is í aidhm na háise ná ábaltacht
airgeadais páistí bunscoile a fhorbairt. Na gníomhaíochtaí a gcuirtear síos orthu san áis seo agus
gníomhaíochtaí eile nach iad, fágann siad go mbíonn deiseanna ag páistí tascanna a chomhlánú,
scileanna fadhbréitigh a fhorbairt agus seo uile a dhéanamh ar bhealach cruthaitheach taitneamhach.
Tá deiseanna ann, mar sin, le scileanna smaointeoireachta agus ábaltachtaí pearsanta na bpáistí
a fhorbairt. Na scoileanna sin a rinne léirmheas ar an áis seo i dTuaisceart Éireann, bhí siad thar a
bheith sásta go mbeadh fíorghníomhaíochtaí praiticiúla in úsáid le cúrsaí airgeadais a theagasc do
pháistí.
Is féidir deiseanna agus roghanna saoil duine a fheabhsú trína ábaltacht airgeadais a fhorbairt idir
na luathbhlianta agus aois a 18. Is féidir go mbeidh sé seo ina chuidiú ag gach páiste agus ag gach
duine óg gach ceann de 3 chuspóir an churaclaim a fhorbairt. Cuideoidh sé leo go háirithe a bheith
rannpháirteach sa tsochaí, sa gheilleagar agus sa timpeallacht. Forbróidh siad tuiscint eolasach,
mar sin, ar na róil atá acu sa saol. Tá sé seo ar cheann de na príomhaidhmeanna ar forbraíodh na
gníomhaíochtaí in Luaigh Mata, Déan Réitigh.
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Tá CCEA thar a bheith buíoch as cead a fháil an áis seo a chur in oiriúint, arna fhorbairt sa chéad áit ag Learning and Teaching
Scotland agus ag an Scottish Centre for Financial Education le tacaíocht Clydesdale Bank.
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dTuaisceart Éireann faoi cheadúnas ó Learning Teaching Scotland
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Faoin áis seo
Sraith de ghníomhaíochtaí praiticiúla do dhaoine óga i mbunscoileanna atá in Luaigh Mata,
Déan Réitigh a dtacaíonn nótaí múinteora agus áiseanna ar an suíomh gréasáin leis.
Tá CCEA thar a bheith buíoch as cead a fháil an áis seo a chur in oiriúint, arna fhorbairt
sa chéad áit ag Learning and Teaching Scotland agus ag an Scottish Centre for Financial
Education (SCFE). Déantar tagairtí do bhileoga gníomhaíochtaí agus do scarbhileoga ar
gach gníomhaíocht agus is féidir iad seo a íoslódáil ó www.nicurriculum.org.uk

Comhairle ghinearálta ar oideachas airgeadais
Is í aidhm na háise seo ábaltacht airgeadaís páistí bunscoile a fhorbairt. Fágfaidh sé seo
go mbeidh deis ag páistí tascanna a chomhlánú le scileanna fadhbréitigh a fhorbairt,
agus é seo a dhéanamh ar bhealach cruthaitheach taitneamhach. Tá deiseanna ann, mar
sin, le scileanna smaointeoireachta agus ábaltachtaí pearsanta na bpáistí a fhorbairt. Na
scoileanna sin a rinne léirmheas ar an áis seo i dTuaisceart Éireann, bhí siad thar a bheith
sásta go mbeadh fíorghníomhaíochtaí praiticiúla in úsáid le cúrsaí airgeadais a theagasc do
pháistí.
Páistí ó chúlraí sóisialta agus eacnamaíocha difriúla, ní bheidh an taithí chéanna acu ar
chúrsaí airgid agus caithfear é seo a chur san áireamh agus airgead á theagasc agus rudaí
a bhaineann leis á bplé. Tá sé tábhachtach chomh maith go n-aithneofar luachanna agus
dearcaí suntasacha maidir le cúrsaí reiligiúin agus cultúir agus go bpléifear go híogair leis
na páistí agus a dteaghlach. Seans gur mhaith leat comhairle a iarraidh ar ghrúpaí pobail.

Naisc le Curaclam Thuaisceart Éireann
Is féidir deiseanna agus roghanna saoil duine a fheabhsú trína ábaltacht airgeadais a
fhorbairt idir na luathbhlianta agus aois a 18. Is féidir go mbeidh sé seo ina chuidiú ag gach
páiste agus ag gach duine óg gach ceann de 3 chuspóir an churaclaim a fhorbairt. Cuideoidh
sé leo go háirithe a bheith rannpháirteach sa tsochaí, sa gheilleagar agus sa timpeallacht.
Forbróidh siad tuiscint eolasach, mar sin, ar na róil atá acu sa saol. Tá sé seo ar cheann de
na príomhaidhmeanna a forbraíodh na gníomhaíochtaí in Luaigh Mata, Déan Réitigh.
Gníomhaíochtaí le hábaltacht airgeadais a theagasc, amhail na cinn thuas, mar a dtéann na
torthaí chun tairbhe do gach duine agus mar a spreagann siad braistint freagrachta i leith
an phobail, beidh na gníomhaíochtaí seo ina gcuidiú ag páistí agus ag daoine óga tuiscint is
fearr a bheith acu ar na naisc idir an méid a dhéanann siad don tsochaí .i. an tsaorántacht,
agus an méid a dhéanann siad don gheilleagar agus don timpeallacht. De bhrí go mbíonn
páistí ag foghlaim trí na heispéiris uile acu, go háirithe trí na cinn sin a mbíonn toradh
praiticiúil orthu, caithfidh an curaclam a aithint cén dóigh a gcuideodh na heispéiris seo leis
an pháiste agus caithfear iad a chomhlánú.
Is é seo an cás in ábaltacht airgeadais go háirithe mar a mbunaítear cuid mhór de na
tuairimí ar thaithí luath an pháiste. Na gníomhaíochtaí a gcuirtear síos orthu anseo, is
féidir go mbeidh siad ina gcuidiú ag an pháiste agus ag an duine óg a ról mar rannpháirtí
sa tsochaí a fhorbairt. As siocair gur bunchuid den phróiseas foghlama é an measúnú, tá
na gníomhaíochtaí san áis seo an-oiriúnach leis na scileanna trashcuraclaim Matamaitic
á hÚsáid, Cumarsáid, TFC á hÚsáid agus Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí
Pearsanta a mheas. Is fearr a fhoghlaimeoidh páistí nuair a bhíonn an fhoghlaim nasctha.
Cé go bhfuil Curaclam Thuaisceart Éireann leagtha amach ina shé Réimse Foghlama,
moltar go gcomhtháthófar a thuilleadh é le gur fearr an tuiscint a bheidh ag páistí ar na
naisc idir gnéithe difriúla foghlama. Is ar Mhatamaitic agus ar Uimhearthacht atá cuid mhór
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de na gníomhaíochtaí san áis seo bunaithe. Déanann siad uile naisc, áfach, le réimsí eile
foghlama, le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint agus an Domhan Thart Orainn go
háirithe.
Ba chóir go dtabharfaí taithí fhiúntach trasna an churaclaim do pháistí le cuidiú
leo na scileanna seo a leanas a fhorbairt: Smaointeoireacht; Fadhbréiteach agus
Cinnteoireacht; Féinbhainistiú; Ag Obair le Daoine Eile agus Bheith Cruthaitheach.

An áis á húsáid
Sna rannáin seo a leanas tá tascanna praiticiúla is féidir a úsáid le hábaltacht airgeadais
a fhorbairt. Is féidir na tascanna a úsáid ar dhóigheanna éagsúla. Is féidir iad a úsáid leis
an rang iomlán nó le gníomhaíochtaí grúpaí beaga chun na rudaí seo a leanas a chur
chun cinn:
1. An duine óg a fhorbairt le páirt a ghlacadh sa Gheilleagar agus sa Timpeallacht:
• Infhostaitheacht
• Eolach ar chúrsaí Eacnamaíochta
• Oideachas le haghaidh Forbartha Inbhuanaithe
2. An duine óg a fhorbairt le páirt a ghlacadh sa tSochaí:
• Saoránacht
• Eolach ar na Meáin Chumarsáide
• Eolas Eiticiúil
3. An duine óg a fhorbairt mar Dhuine Aonair:
• Tuiscint Phearsanta
• Sláinte Phearsanta
• Mianach Morálta
• Comhthuiscint
Ceapadh an próiseas ‘Plean, Déan agus Athbhreithnigh’ le dea-nósanna
smaointeoireachta a chothú agus le foghlaimeoirí is neamhspleáiche a fhorbairt.
Plean, mar shampla:
• Tascanna á soiléiriú
• Smaointe á spreagadh
• Modhanna le tabhairt faoi thascanna nó faoi fhadhbanna á ndearadh
Déan (an plean a chur i gcrích agus na torthaí a chur in iúl), mar shampla:
• Faisnéis ábhartha á haimsiú agus á hanailísiú
• Réitigh fhéideartha á gcruthú, á dtriail nó á dtástáil
• Cinntí á ndéanamh
• Tátail á ndéanamh
• Smaointe, tuairimí agus torthaí á gcur i láthair
Athbhreithnigh (próiseas agus torthaí a gcuid oibre agus a gcuid foghlama),
mar shampla:
• Dul chun cinn á mheas i rith an ama agus feabhas á dhéanamh nuair is gá
• Machnamh á dhéanamh ar a gcuid smaointeoireachta agus ar a gcuid foghlama
• Smaointeoireacht agus foghlaim á n-aistriú go comhthéacsanna eile
Ar ndóigh, bainfidh scoileanna agus múinteoirí úsáid as na hábhair seo le riar ar
riachtanais a gcuid daltaí agus a bpobail áitiúil féin. Na scoileanna a bhí páirteach
i bhforbairt na ngníomhaíochtaí, bhain siad úsáid astu ar bhealaí éagsúla le riar ar
riachtanais a gcuid páistí.
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Ceapairí á ndéanamh
Blianta 1 & 2
Tasc: Ceapairí á ndéanamh le hairgead a shaothrú
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• boinn a úsáid
• ceapairí a dhéanamh

Níl áiseanna ar bith de dhíth don tasc
seo.

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: D’oibrigh mé
• mar bhall d’fhoireann

Áiseanna
•
•
•
•
•
•

Arán slisnithe: bán agus caiscín
Líonadh (ailléirgí agus fadhbanna eile sláinte á gcur san áireamh)
Plátaí
Sceana plaisteacha
Babhla ina bhfuil boinn 1p agus 2p
Foireann le cuidiú

Pleanáil
• Ceapaire a shainmhíniú (is féidir dhá cheapaire a dhéanamh le dhá shlisne aráin agus líonadh amháin).
• Fadhbanna sláinte – na lámha a ghlanadh, miotóga, clúdaigh do na deasca.
• Seicliosta don cheapaire fhoirfe a phlé
– gan líonadh a dhoirteadh
– clúdaíonn an líonadh an slisne iomlán
– an dá shlisne curtha i líne.
• Praghas a chur ar an cheapaire de réir ábaltacht na bpáistí.

Déanamh
•
•
•
•

I bhfoirne de thriúr nó de cheathrar, cinntigh an dóigh a n-eagrófar na tascanna.
I ndiaidh tamall beag, stop agus cuir ceapairí gach foirne i gcomparáid lena chéile.
Taispeáin boinn airgid a léireoidh luach na gceapairí atá déanta ag gach grúpa.
Faigheann gach foireann luach iomlán a gcuid ceapairí.

Athbhreithniú
• Ba chóir deis a thabhairt do gach foireann a bhfuil déanta acu a mhíniú agus éisteacht ansin le
grúpaí eile agus faisnéis nó moltaí úsáideacha a lua.

Ceisteanna le plé
•
•
•
•
•
•

Cé na cineálacha ceapairí is maith leatsa?
Cé na cineálacha ceapairí atá sláintiúil, dar leat?
Cé acu is fearr leat, ceapairí aráin bháin nó caiscín?  Cé acu is sláintiúla?
Cad é a d’fhoghlaim muid faoi dhéanamh ceapairí?
Cá háit ar féidir leat ceapairí ‘réamhdhéanta’ a cheannach?  Cá mhéad atá orthu?
Cé acu is saoire ceapairí a cheannach nó do cheapairí féin a dhéanamh?

An chéad chéim eile
• Pléigh go leor líonadh éagsúil le rogha a thabhairt.  Cén fáth a mbeadh  praghas difriúil ar gach
ceann acu?
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Blianta 3 & 4
Tasc: Déanamh na gceapairí á phleanáil le brabús a dhéanamh
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• costais a ríomh agus a chur i
gcomparáid lena chéile
• cur síos ar luach ar airgead

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Bileog Faisnéise
Bileog Tháirgthe
Bileog Thuairisce
Bileog Tháirgthe (uathoibrithe)
Bileog Thuairisce (uathoibrithe)

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• d’oibrigh mé mar bhall d’fhoireann
• rinne mé tuairisc

Áiseanna
• Gnáthbhuilín slisnithe (roghnach)

Pleanáil
• Cuir an suíomh ar bun agus tabhair amach bileog faisnéise an dalta a shainmhíníonn
an tasc.
• Is é £40 an buiséad leis na ceapairí a dhéanamh.
• Is é 60p praghas díola gach ceapaire.
• Socraigh na daltaí ina bpéirí le léamh tríd agus lena bhfuil le déanamh a phlé.
• Pléigh líon na slisní do gach ceapaire (ba chóir a bheith ar aon intinn faoi seo, m.sh.
dhá shlisne agus líonadh amháin a bhíonn i bpaca ceapaire).
• Pléigh an méid táirgí atá ann.
• Deimhnigh go dtuigtear na costais agus an buiséad teoranta.

Déanamh
• Ba chóir do na daltaí costas gach táirge a ríomh agus an dóigh a ndearnadh seo a
thaispeáint dá mbainisteoir gnó (múinteoir).
• Cuir i gcuimhne do dhaltaí an teorainn £40 agus ansin bíodh cead a gcinn acu socrú ar
cá mhéad ceapaire de gach cineál a dhéanfaidh siad.
• Tabhair amach bileog tháirgthe an dalta nó lig dóibh an leagan uathoibrithe
(a dhéanann na hiomláin go huathoibríoch) a aimsiú.
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Athbhreithniú
Ainm táirge

Ceapaire túna

Rollóg túna

Ceapaire CLT

Rollóg CLT

Praghas bunaidh
Praghas díola
Brabús an ceann
Líon ceapairí a
rinneadh
Brabús má dhíoltar
gach rud
Brabús iomlán má
dhíoltar gach rud

• Bíodh deis ag gach péire bileog thuarisce a chomhlánú.
• Iarr ar gach grúpa a gcuid ríomhaireachtaí a mhíniú.

Ceisteanna le plé
•
•
•
•
•

Cad é an chéad rud a bhí ort a dhéanamh?
Cén dóigh ar shocraigh tú ar cé acu ceapairí a dhéanfá?
Cén ceann ba mhó brabús?
An ndéanfá do cheapairí uile mar an gcéanna nó an mbeadh ceapairí éagsúla agat?
An ndíolfadh siopa iad uile ar an phraghas chéanna?

Na chéad chéimeanna eile
• Dá mbeimis ag déanamh seo i ndáiríre, cé na rudaí ar chóir dúinn a dhéanamh/
smaoineamh orthu?
(Ceannaigh comhábhair dar cáilíocht mhaith ar phraghas réasúnta ionas gur mhaith
le daoine iad a cheannach. Bíodh éagsúlacht tharraingteach ann. Cuir ar taispeáint go
deas iad. Déan iad ag an am is fearr a mbeidh siad úr. Gearr praghas cothrom orthu – ba
mhaith linn go molfaidh daoine ár gcuid bia do dhaoine eile. Cuimhnigh, mura ndíolaimid
iad beidh airgead caillte againn.)
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Blianta 5, 6 & 7
Tasc: Déanamh agus díol na gceapairí á bpleanáil le brabús a
dhéanamh
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• an dóigh a ndéantar brabús a mhíniú
• riosca i dtionscadal fiontair a phlé
• costais a ríomh agus a chur i gcomparáid lena chéile
• luach ar airgead a mheas

3.1 Bileog Faisnéise
3.2   Bileog Tháirgthe/Thuairisce
3.3   Bileog Tháirgthe/Thuairisce
(uathoibrithe)

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• d’oibrigh mé mar bhall d’fhoireann
• rinne mé tuairisc

Áiseanna
• Gnáthbhuilín slisnithe (roghnach)

Pleanáil
•
•
•
•

Tabhair amach bileog faisnéise an dalta a shainmhíníonn an tasc.
Is é £80 an buiséad leis na ceapairí a dhéanamh.
Cuir na daltaí ina bpéirí le léamh tríd agus lena bhfuil le déanamh a phlé.
Pléigh na príomhghnéithe:
– líon na slisní i mbuilín
– an líon slisne atá de dhíth le ceapaire a dhéanamh (bíonn dhá shlisne agus líonadh
amháin i bpaca ceapaire).
• Deimhnigh go dtuigtear praghsanna agus go bhfuil sé tháirge ann.
• Mínigh go mbeidh plé ag an deireadh ar an duine ag a bhfuil an plean gnó is fearr.

Déanamh
• Pléann daltaí na cineálacha ceapairí agus an costas atá ar gach ceann acu a
tháirgeadh.
• Bíodh cead a gcinn ag na daltaí cinntí a dhéanamh ar phraghsanna agus a gcuid oibre
a eagrú ar dhóigh a gcuideoidh le céimeanna éagsúla an phlean a chur ar bun.
• Tabhair amach bileog tháirgthe an dalta nó lig dóibh é a aimsiú ar an ríomhaire.

Athbhreithniú
• Iarr ar gach grúpa a gcuid ríomhaireachtaí a mhíniú.
• Tugann an dalta bhileog tháirgthe/ thuairisce isteach.
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Ceisteanna le plé
• An ndéanfá do cheapairí uile mar an gcéanna nó an mbeadh ceapairí éagsúla
agat?
• Cad é a tharlódh dá mbeadh an praghas díolta ró-ard?
• Cad é a dhéanfaidh tú leis na ceapairí a bheidh fágtha?
• Cad é a tharlódh do do bhrabús dá mbeadh cuid mhór ceapairí fágtha?
• Tabhair isteach an ghné iomaíochta arís – cé acu péire a mbeadh an méid is mó
díolacháin acu?
• Cé acu péire is fearr a n-éireoidh leo is dócha?

Na chéad chéimeanna eile
• Dá mbeimis ag déanamh seo i ndáiríre, cé na rudaí ar chóir dúinn a dhéanamh/
smaoineamh orthu?
(Ceannaigh comhábhair dar cáilíocht mhaith ar phraghas réasúnta ionas gur
mhaith le daoine iad a cheannach. Bíodh éagsúlacht tharraingteach ann. Cuir ar
taispeáint go deas iad. Déan iad ag an am is fearr a mbeidh siad úr. Gearr praghas
cothrom orthu – ba mhaith linn go molfaidh daoine ár gcuid bia do dhaoine eile.
Cuimhnigh, mura ndíolaimid iad beidh airgead caillte againn.)
Is féidir gur fiú an ceacht seo a athdhéanamh lá eile le go mbeidh deis ag páistí an
taithí a úsáid leis na réitigh seo a fheabhsú.
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Laethanta Spraoi
Blianta 1 & 2
Tasc: An dóigh is fearr le hairgead a chaitheamh ar Lá Spraoi
a thaiscéaladh
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• praghsanna a chur i gcomparáid lena
chéile le roghanna a dhéanamh
• boinn a úsáid i suíomh réadúil

1.1 Bileog Ghníomhaíochta
gan léaráidí (le húsáid más fearr
le múinteoirí go dtarraingeoidh
páistí a gcuid pictiúr féin)
1.2 Bileog Ghníomhaíochta le léaráidí
1.3 Bileog Thuairisce Ranga

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• shocraigh mé an dóigh le mo chuid
airgid a chaitheamh
• d’oibrigh mé le comhpháirtí

Áiseanna

• Boinn 1p agus 2p (boinn phlaisteacha nó fíor-bhoinn)
• Clár rolladh pinginí (marcáil rannáin ar chárta le baint agus cailleadh a chur in iúl)
• Gníomhaíocht tóraíocht taisce, m.sh. cuir rudaí i bhfolach faoi shoithí nó i mboscaí
gainimh a bhfuil rannáin iontu; roghnaíonn páistí ceann amháin acu. D’fhéadfadh
ball foirne nó páiste is sine seo a eagrú
• Cluiche iascaireachta maighnéadach
• Próca ina bhfuil coirníní nó a leithéid
• Cuidiú foirne

Tosú
• Is féidir na cluichí agus an bhileog ghníomhaíochta a leasú de réir mar is gá.
• Mínigh do pháistí gur féidir leo, ar an Lá Spraoi, triail a bhaint as ‘pingin a rolladh’,
as ‘tóraíocht taisce’, as ‘iasc a ghabháil’ agus as ‘líon na gcoirníní a thomhas’.
• Níl ann ach ‘cur i gcéill’ (níl duaiseanna ar bith ann) ach dá mba ócáid fhíorúil é
thabharfaí an t-airgead iomlán a bailíodh do charthanas. Tá costas difriúil ar gach
gníomhaíocht. Caithfidh na páistí a shocrú cé na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh siad
chomh maith le líon na n-iarrachtaí (gan níos mó ná dhá iarracht a bheith acu ar
gach gníomhaíocht).
• Tabhair bileog ghníomhaíochta do gach dalta.
• Cuir ina luí orthu nach mór dóibh 10p go díreach a chaitheamh.

Déanamh
• Pléann páistí lena gcomhpháirtí cé na gníomhaíochtaí ba mhaith le gach duine acu a
thriail.
• Léiríonn siad a rogha cluichí trí na boinn chuí a chur ar an bhileog ghníomhaíochta.
• Insíonn siad dá gcomhpháirtí an méid airgid a chaithfidh siad ar gach ceann de na
gníomhaíochtaí atá roghnaithe acu.
• Déanann a gcomhpháirtí cinnte de go gcaithfidh siad 10p go díreach.
• Téann na daltaí chuig na gníomhaíochtaí ina bpéirí. Cuireann siad a gcuid airgid i
mbabhla agus tugann siad faoin ghníomhaíocht.
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Athbhreithniú
• Míníonn páistí a rogha gníomhaíochtaí agus an méid a chaith siad ar gach
ceann acu.

Ceisteanna le plé
• Cá mhéad airgid san iomlán a bhailigh an rang?
• An dóigh mhaith é Lá Spraoi le hairgead a bhailiú do charthanas?

An chéad chéim eile
• Léirigh an líon iarrachtaí do gach gníomhaíocht ar an chlár. Is féidir seo a
dhéanamh le marcanna scóir, trí phicteagram a chruthú nó trí Bhileog Thuairisce
Ranga atá ar fáil ar an suíomh gréasáin a úsáid.
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Blianta 3 & 4
Tasc: Modh tiomsaithe airgid do charthanas a thaiscéaladh
(Lá Spraoi fíorúil)
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• praghsanna a chur i gcomparáid lena
chéile le roghanna a dhéanamh
• boinn a úsáid i suíomh réadúil

2.1 Bileog Ghníomhaíochtaí
gan léaráidí (le húsáid más
fearr le múinteoirí go
dtarraingeoidh páistí a gcuid
pictiúr féin)
2.2 Bileog Ghníomhaíochtaí le
léaráidí
2.3 Bileog Ghníomhaíochtaí
2.4  Tuairisc ghrúpa – folamh
2.5  Tuairisc ghrúpa – sampla

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• shocraigh mé an dóigh le mo chuid
airgid a chaitheamh
• d’oibrigh mé le comhpháirtí

Áiseanna
• Boinn 1p, 2p, 5p, 10p agus 20p (is féidir 6 × 1p, 2 × 2p, 2 × 5p. 1 × 10p, 1 × 20p nó a
leithéid a bheith ag gach dalta, boinn phlaisteacha nó fíor-bhoinn)
• Díslí, ceann amháin do gach grúpa
• Babhla ag gach grúpa le hairgead a bhailiú

Pleanáil
• Is féidir na cluichí agus an bhileog ghníomhaíochta a leasú más gá.
• Tabhair bileog ghníomhaíochta do gach dalta.
• Mínigh do pháistí gur féidir leo, ar a Lá Spraoi, ligean orthu go bhfuil siad ag triail ‘pingin
a rolladh’, ‘tóraíocht taisce’, ‘lacha a ghabháil’ agus ‘péintéireacht aghaidhe’.
• Mínigh dóibh dá mba ócáid fhíorúil é, go dtabharfaí an t-airgead iomlán a saothrófaí do
charthanas.
• Tá costas difriúil ar gach gníomhaíocht. Ar dtús tá 50p ag gach páiste lena chaitheamh.
• Léiríonn na páistí a rogha cluichí trí na boinn chuí a chur ar an bhileog ghníomhaíochta.
• Seiceálann daltaí taobh istigh de gach grúpa gur leagadh an t-airgead amach mar is
ceart ar na cealla lena chinntiú go n-oibreoidh sé.
• Tá duaiseanna i dtrí cinn de na cluichí (a chuirtear in iúl le boinn):
– Roll pingine, baineann tú duais 5p
– Tóraíocht taisce, baineann tú duais 10p
– Gabh lacha, baineann tú duais 15p.
• Ag an deireadh oibreoidh gach grúpa amach an méid airgid a bhaileofaí do charthanas.

Déanamh
Ba chóir na cluichí céanna le leaganacha Bhliain 1 agus Bhliain 2 a úsáid ach is féidir na
cinn seo a leanas a úsáid in áit dísle a chaitheamh.
• Cuir 4 × 5p i ngach babhla mar chúlchnap ag an tús.
• I ngach grúpa tugann daltaí a seal ar ‘phingin a rolladh’ tríd an airgead a bhogadh óna
mbileog ghníomhaíochta go dtí babhla agus an dísle a rolladh ansin.
• Pingin a rolladh – caithfear 1 a fháil le baint – baintear duais 5p.
• Má bhaineann siad, glacann siad luach na duaise ón bhabhla. Ansin tugann na daltaí a
seal ar ‘thóraíocht taisce’ trína dtáille iontrála a bhogadh óna mbileog ghníomhaíochta
go dtí an babhla agus an dísle a rolladh ansin.
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• Tóraíocht taisce – caitear (faightear) ré-uimhir – baintear duais 10p.
• Ansin tugann na daltaí a seal ar ‘lacha a ghabháil’ trína dtáille iontrála a bhogadh
óna mbileog ghníomhaíochta go dtí an babhla agus an dísle a rolladh ansin.
• Lacha a ghabháil – caitear 5 nó 6 le baint – baintear duais 15p.
• Cuireann gach dalta a chuid airgid don phéintéireacht aghaidhe sa bhabhla agus
insíonn siad don ghrúpa cén t-ainmhí nó dearadh a roghnódh siad.
• Ag an deireadh, (agus an cúlchnap 20p tugtha ar ais don mhúinteoir), faigheann
gach grúpa amach cá mhéad airgid atá sa bhabhla ‘do charthanas’.

Athbhreithniú
• Tuairiscíonn gach grúpa an brabús a rinneadh agus an ghníomhaíocht a raibh an
t-éileamh ba mhó uirthi. D’fhéadfaí an tuairisc ghrúpa atá ar fáil ar an suíomh
gréasáin a úsáid. Tá tuairisc shamplach ar fáil ar an suíomh gréasáin chomh
maith.

Ceisteanna le plé
An lacha a ghabháil
• Cá mhéad a chaithfeá ar fhíoraonach le hiarracht a thabhairt ar ‘lacha a
ghabháil’?
• Cén dóigh a socraíonn úinéir an stalla cé a bhainfidh duais? (uimhreacha faoi
na lachain)
• Abair gur úinéir stalla thú, cé na cineálacha duaiseanna a cheannófá – a
lán duaiseanna costasacha nó duaiseanna is saoire? (caithfidh duaiseanna
costasacha a bheith ann le custaiméirí a mhealladh)
• Cén dóigh ar féidir leat do chluiche a eagrú le daoine a spreagadh chun triail
a bhaint as ach é a chinntiú chomh maith nach mbainfeadh a lán daoine na
duaiseanna costasacha go ró-ghasta? (cuid mhór lachan le duaiseanna saora
agus gan ach roinnt bheag díobh le duaiseanna móra)
Péintéireacht aghaidhe
• Cé nach bhfuil duais ar bith don phéintéireacht aghaidhe, cé na costais
a chaithfeá a mheas sula socrófá an praghas ar fhíoraonach? (costas na
bpéinteanna, costas ealaíontóir a fhostú)

An chéad chéim eile
• Pléigh leis na daltaí, mar rang nó ina ngrúpaí, na himeachtaí ba mhaith leo a
fheiceáil ag Lá Spraoi agus an dóigh a n-eagródh siad na praghsanna agus na
duaiseanna.
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Blianta 5, 6 & 7
Tasc: An luach is fearr ar airgead a fháil ar aonach
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• luachanna a chur i gcomparáid lena
chéile le roghanna a dhéanamh
• ticéid íoctar mar a úsáidtear agus
ticéid lae a mhíniú

3.1 Bileog Ghníomhaíochta

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• shocraigh mé an dóigh le mo chuid
airgid a chaitheamh ar lá amuigh
• rinne mé cinntí airgeadais ar
phasanna lae

Pleanáil
• Mínigh gur turas samhailteach é seo chuig páirc shiamsaíochta théama nó ar
aonach.
• Cuir na daltaí ina bpéirí.
• Tabhair amach an bhileog ghníomhaíochta.

Déanamh
• Comhlánaíonn daltaí na tascanna a luaitear ar an bhileog ghníomhaíochta.
Ina n-aonar
• Má ba mhaith leat dul ar an Rollchóstóir faoi dhó, agus ar an Long Foghlaithe
Mara agus ar na Tuairtcharanna uair amháin an ceann, cá mhéad a bheadh ort a
chaitheamh?
• Socraigh cé na marcaíochta nó cad é eile a cheannófá dá mbeadh £12 le caitheamh
agat?
Ina bpéirí
• Cuir do chuid roghanna i gcomparáid le roghanna do chomhpháirtí.
Ina n-aonar
• Tá úinéir an aonaigh ag smaoineamh ar phas lae a thabhairt isteach.  Más é £20
costas pas lae, cén dóigh a bhfaighfeá luach do chuid airgid gan rud ar bith seachas
marcaíocht a thriail?
Ina bpéirí
• Cad é a bheadh ina phraghas réasúnta ar phas lae, dar libh?
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Athbhreithniú
• Luann daltaí aonair an plean atá acu le £12 a chaitheamh.
• Tuairiscíonn gach péire cá mhéad ba chóir d’úinéir an aonaigh a ghearradh ar
phas lae, dar leo. Is féidir an fhaisnéis seo a léiriú ar an dóigh seo:


   
£0

£2

£4

£6

£8

£10

£12

£14

£16

£18

£20

£22


£24

£26

Ceisteanna le plé
• Na moltaí ar an phraghas ar phas lae acu, cuir i gcomparáid lena chéile iad.
• An íocann gach duine an praghas céanna ar fhíoraonach?
(in amanna íocann daoine fásta níos mó ná páistí, tachráin níos lú)
• An bhfuil dóigheanna eile le praghsanna a shocrú seachas de réir aoise? (airde)

Na chéad chéimeanna eile
• Socraigh praghasliosta do phasanna lae bunaithe ar aois nó ar airde agus
ansin úsáid é lena fháil amach an mbeadh sé fóirsteanach pas lae teaghlaigh a
thabhairt isteach.
• Cuir costais taistil chuig an aonach san áireamh (Go háitiúil – carr, bus, traein.  
I bhfad ar shiúl – is féidir go mbeidh óstán i gceist. Thar lear – eitilt).
• Úsáid an t-idirlíon le teacht ar phraghsanna pasanna lae ag páirceanna
siamsaíochta téama éagsúla.
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Bia sláintiúil
Blianta 1 & 2
Tasc: Sneaic shláintiúil á costáil
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• airgead a úsáid le torthaí a
cheannach
• na hearraí móréilimh a phlé
• labhairt ar an dóigh ar chaith mé mo
chuid airgid

1.1 Ticéid phraghais
1.2 Léiriúcháin torthaí

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• d’oibrigh mé le/bhlais mé torthaí
éagsúla
• (ag brath ar chaighdeáin
sláinteachais)
• chuidigh mé le scroidchuntar a
reáchtáil

Áiseanna

• Rogha torthaí le gearradh, m.sh. fíonchaora, úlla, oráistí agus bananaí
• Plátaí
• Boinn airgid (roghnaíonn an fhoireann na hainmluachanna)

Pleanáil
• Mínigh go mbeidh na páistí ag cur a scroidchuntar torthaí féin ar bun agus go
mbeidh siad ag ceannach ón scroidchuntar ansin.
• Socraigh, le cuidiú ó na páistí, méid na gcodanna a bheadh fóirsteanach mar
sneaic agus an praghas a bheadh ar gach sneaic.
• Eagraigh an t-airgead atá ar fáil de réir ábaltacht na bpáistí.

Déanamh
• D’fhéadfadh na páistí oibriú ina ngrúpaí.
• Socraigh an dóigh leis na torthaí a roinnt/ a ghearradh, m.sh. 5 fhíonchaor,
½ banana, 2 theascóg oráiste.
• Tig leis na páistí fíonchaora a roinnt, oráistí a scamh.
• Ba chóir gurb iad na múinteoirí/cúntóirí ranga a ghearrann úlla nó bananaí.
• Luaigh costas na dtorthaí leis na páistí agus iarr orthu na codanna a phraghsáil
(ní gá brabús a dhéanamh ach níor chóir na codanna a dhíol ar phraghas is ísle
ná an costas).
• Cuireann na páistí na ticéid phraghais in aice leis na píosaí torthaí.
• Roghnaíonn gach páiste sneaic ón scroidchuntar torthaí agus cuireann siad
airgead ar na pictiúir ar bhileog léiriúcháin na dtorthaí.
• Ní cóir do na páistí na torthaí a ithe ach sa chás gur cuireadh caighdeáin shásúla
sláinteachais i bhfeidhm (d’fhéadfaí roinnt torthaí a ullmhú i gcistin na scoile
lena mblaiseadh).
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Athbhreithniú
• Labhraíonn gach páiste/grúpa faoi na torthaí a cheannaigh siad agus faoin
phraghas a bhí orthu.
• Cá mhéad páiste a roghnaigh gach toradh?
• Cá mhéad airgid a caitheadh ar gach toradh?

Ceisteanna le plé
• Cén toradh is mó a bhfuil éileamh ag na páistí seo air?
• Ba chóir duit cúig chuid de thorthaí nó de ghlasraí a ithe in aghaidh an lae.
Cad iad na torthaí is fearr leatsa?
• Cé acu is fearr, an toradh céanna nó torthaí éagsúla a ithe an t-am ar fad?
• Cé na torthaí a fhásann sa tír seo?
• Cé na torthaí a cheannaímid ó thíortha eile?
• Cén fáth a mbeimis ag súil go mbeadh torthaí ó thíortha i bhfad i gcéin níos
costasaí? (costas taistil)

Na chéad chéimeanna eile
• Iarr ar na daltaí costas na dtorthaí a fháil nuair a bhíonn siad ag siopadóireacht
lena muintir.
• De ghnáth, díoltar torthaí de réir a meáchain – cad chuige?
• Pléigh leis na daltaí an fáth a bhfuil torthaí maith dóibh.
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Blianta 3 & 4
Tasc: Sneaic shláintiúil á roghnú
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• costas píosaí éagsúla bia a ríomh
agus a chur i gcomparáid lena chéile
• an méid is féidir a chaitheamh a
mheas bunaithe ar an airgead atá ar
fáil
• roghanna agus iarmhairtí aiste bia a
phlé

2.1 Liosta sneaiceanna

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• tá machnamh déanta agam ar na
cineálacha bia is sláintiúla

Pleanáil
• Pléigh na roghanna sneaice atá ar fáil ag am sosa.
• Cad iad na píosaí bia is féidir a cheannach mar sneaic ar scoil?
• Cé acu ar ‘píosaí sláintiúla bia’ iad?  

Déanamh
• Tabhair amach an liosta sneaiceanna.
Ina n-aonar
• Roghnaigh ón liosta sneaiceanna agus smaoinigh ar na ceisteanna ag bun an
liosta.
• Ligeann na daltaí orthu go bhfuil £1 an duine acu le caitheamh.
Ina bpéirí/ngrúpaí
• Déan liosta de na roghanna sláintiúla ón liosta sneaiceanna.
• Déan liosta de na roghanna nach bhfuil ró-shláintiúil is féidir a dhéanamh ón
liosta sneaiceanna.
Ina n-aonar
• Socraigh ar sneaic shláintiúil dhifriúil do gach lá den tseachtain (Tá cead agat
an píosa céanna bia a ithe ar níos mó ná lá amháin ach ní an sneaic iomlán
chéanna).
• Ríomh an costas do gach lá.
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Athbhreithniú
• Ba chóir do phéirí/ghrúpaí liosta a dhéanamh de na roghanna sláintiúla is féidir a
bheith ann agus a bhfuil £1 nó níos lú orthu.

Ceisteanna le plé

• Cén fáth a bhfuil bia riachtanach don chorp?
• Cén fáth ar chóir dúinn bia a bhfuil comhábhair shláintiúla thábhachtacha ann a ithe?
• Ba chóir duit cúig phíosa de thorthaí nó de ghlasraí a ithe in aghaidh an lae.
Cuir síos ar dhóigh leis seo a dhéanamh.
• Cé na torthaí a fhásann sa tír seo?
• Cé na torthaí a cheannaímid ó thíortha eile?

Na chéad chéimeanna eile
• Déan liosta de na roghanna sláintiúla bia atá ar fáil ar scoil nó sna siopaí áitiúla.
• Pléigh a thábhachtaí atá sé go bhfaigheadh táirgeoirí praghas cothrom dá gcuid
earraí/barraí (Trádáil Chothrom).
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Blianta 5, 6 & 7
Tasc: Lón sláintiúil á roghnú
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• costas píosaí éagsúla bia a ríomh
agus a chur i gcomparáid lena chéile
• an méid is féidir a chaitheamh a
mheas bunaithe ar an airgead atá ar
fáil
• roghanna agus iarmhairtí aiste bia a
phlé

3.1 Biachlár

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• tá machnamh déanta agam ar na
cineálacha bia is sláintiúla
• go ndearna siad plean seachtaine
don lón

Pleanáil
• Pléigh na roghanna lóin atá ar fáil ar scoil.
• Cad iad na píosaí bia is féidir leat a cheannach don lón ar scoil? Cé acu ar bia
sláintiúil iad?
An measann tú go bhfuil an bia sláintiúil níos daoire ná an bia eile?
• Mínigh an tasc: faigh an costas atá ar lón sláintiúil ón bhiachlár.  Ba chóir go
léireodh na píosaí bia agus na praghsanna na rudaí atá ar fáil ar scoil.

Déanamh
• Tabhair an biachlár do dhaltaí.
Ina n-aonar
• Roghnaigh píosa bia amháin as gach colún.
• Ar dtús, roghnaigh ón bhiachlár seo lón a shíleann tú atá sláintiúil agus ríomh an
costas a bheadh air.
• Ansin roghnaigh ón bhiachlár seo lón a shíleann tú atá míshláintiúil agus ríomh
an costas a bheadh air.
Ina ngrúpaí/bpéirí
• Pléigh na roghanna atá ar an bhiachlár shláintiúil agus na praghsanna a bheadh
orthu.
• Pléigh na roghanna atá ar an bhiachlár mhíshláintiúil agus na praghsanna a
bheadh orthu.
• Socraigh ar lón sláintiúil difriúil do gach lá den tseachtain.  (Tá cead agat an
píosa céanna bia a ithe ar níos mó ná lá amháin ach ní an lón iomlán céanna.)
• Ríomh an costas do gach lá. Dá bhfaighfeá an méid céanna airgid le caitheamh
gach lá, cá mhéad airgid ab fhóirsteanaí duit?
Cén briseadh a thabharfá abhaile gach lá?
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Athbhreithniú
• Bailigh freagraí gach grúpa/péire ar na roghanna lóin don tseachtain iomlán.
• Déan cairt scóir ranga do gach colún leis na píosaí bia a roghnaíodh a léiriú.

Ceisteanna le plé
• Cén fáth a bhfuil bia riachtanach don chorp?
• Cén fáth ar chóir dúinn bia a bhfuil comhábhair shláintiúla thábhachtacha ann a
ithe?
• Abair go raibh bia ar leith de dhíth ar dhuine, cad é a tharlódh mura raibh aon
chuid den bhia seo ite ag an duine? (d’éireodh sé/sí tinn)
• Cén fáth ar chóir dúinn cúig chuid de thorthaí nó de ghlasraí a ithe in aghaidh an
lae?
(tá cothaithigh iontu atá tábhachtach don chorp)
• Cé na torthaí is maith leatsa?
• Cé na torthaí a fhásann sa tír seo?
• Cé na torthaí a cheannaímid ó thíortha eile?

Na chéad chéimeanna eile
• Déan liosta de na roghanna sláintiúla bia atá ar fáil ar scoil nó sna siopaí áitiúla.
• Iarr ar dhaltaí béile sláintiúil 3-chúrsa a mholadh do chuairteoir.
• Pléigh a thábhachtaí atá sé go bhfaigheadh táirgeoirí praghas cothrom dá gcuid
earraí/barraí (Trádáil Chothrom).
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Éiceascoileanna
Blianta 1 & 2
Tasc: Plandaí á bhfás
Torthaí foghlama
Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• labhairt faoi luach ar airgead
Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh daoine óga ábalta a rá:
• chuir mé plandaí ag fás
• chuir mé taispeántas plandaí nó siopa ar bun

Áiseanna
• Paicéid shíolta
• Tráidirí síolta, múirín, canna spréite, potaí beaga plandaí

Pleanáil
• Pléigh leis na páistí cad é atá de dhíth le plandaí agus bláthanna a fhás.
• Abair leo gur féidir iad seo a dhíol le hairgead a fháil le caitheamh ar an scoil/naíolann
(nó iad a úsáid leis an scoil a mhaisiú).
• Ar dtús, ba chóir do na páistí liosta a dhéanamh de na háiseanna a bheidh de dhíth.
• Spreag iad le potaí plandaí nó cartáin athchúrsáilte iógairt a thabhairt isteach.

Déanamh
Bíodh deiseanna ag na páistí:
• síolta a chur agus aire a thabhairt dóibh go dtí go mbeidh siad réidh le hathchur i bpotaí
• socrú ar na plandaí is féidir a dhíol agus socrú ar an phraghas is cóir dóibh a
ghearradh orthu
(nó pléigh cá háit sa scoil ar féidir leo iad a dhíol)
• ábhair fógraíochta a tháirgeadh agus/nó taispeántas deas de phlandaí a chothabháil
sa scoil
• rath agus teip a phlé le comhpháirtí
• an dul chun cinn ina ngníomhaíochtaí a léiriú ar amlíne
• plé a dhéanamh ar an méid ábhar dramhaíola atá fágtha acu, ar an dóigh ar féidir é
seo a laghdú agus ar an dóigh lena dhiúscairt.

Athbhreithniú
• Luann na páistí an líon plandaí a fásadh agus/nó a díoladh
• Ba chóir dóibh smaoineamh ar cé acu an mó nó an lú an t-airgead a saothraíodh ná an
t-airgead a chaith an scoil an chéad uair (nó go díreach cé acu a fuair an scoil luach ar
a hairgead don taispeántas nó nach bhfuair).

Ceisteanna le plé
• Cad é ba chóir a dhéanamh leis an airgead breise a bheadh ann?
• Cé a thabharfaidh aire do na plandaí?

An Chéad Chéim eile
• Is féidir grianghraif a ghlacadh de na plandaí agus de na taispeántais thart ar an scoil
nó ar an naíolann.
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Blianta 3 & 4
Tasc: Ag socrú ar an dóigh le hairgead a chaitheamh le
timpeallacht na scoile a fheabhsú
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• tionscadal a phleanáil
• na costais ar réitigh dhifriúla a chur i
gcomparáid lena chéile

2.1 Bileog Phraghsanna

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• tá plean déanta agam mar bhall de
ghrúpa

Pleanáil

• Mínigh do na páistí go bhfuil £200 acu, mar dhea, le caitheamh ar phlandaí le
timpeallacht na scoile a fheabhsú. Caithfidh na daoine óga socrú ar cad é atá le
ceannach leis an tasc a chur i gcrích.
• Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin ionad garraíodóireachta leis na plandaí éagsúla
atá ar fáil a thaispeáint dóibh.
• Caithfidh na páistí an luach is fearr ar airgead a fháil d’airgead na scoile agus iarracht
a dhéanamh an £200 uile a chaitheamh ach gan dul thairis.

Déanamh
• Ar cuairt ar ionad garraíodóireachta áitiúil fuarthas na praghsanna seo a leanas
(bileog praghsanna ar an suíomh gréasáin).
• Glac leis go gcoinníonn gach bosca plandaí 10 lítear de mhúirín.
• Roinn na daltaí ina ngrúpaí.

Glacann gach grúpa leis gurb iad féin atá ag déanamh an taisc agus ba
chóir dóibh smaoineamh ar:
•
•
•
•

na huirlisí a bheidh de dhíth orthu?
an méid atá fágtha le híoc as plandaí agus as múirín?
an méid boscaí plandaí is maith leo a líonadh le plandaí beaga (ceithre cinn an bosca)?
an méid boscaí plandaí is maith leo a líonadh le plandaí móra (3 cinn an bosca)?

Socraigh ar an líon boscaí den dá chineál (beag/mór) a dhéanfadh an grúpa le go
mbeadh éagsúlacht ann.

Athbhreithniú
• Ba chóir do na páistí scríobh faoina gcuid cinntí agus tig leo iad a léiriú.

Ceisteanna le plé
• Abair gur tionscadal fiontraíochta a bhí i gceist anseo le hairgead a bhailiú do
charthanas nó do chiste scoile, cén praghas a ghearrfadh an rang ar na boscaí plandaí
le brabús a dhéanamh?

Na chéad chéimeanna eile
• Úsáid an t-idirlíon le praghsanna in ionad garraíodóireachta áitiúil a fhiosrú.
• Smaoinigh ar an tionscadal seo a dhéanamh i ndáiríre.
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Blianta 5, 6 & 7
Tasc: Siopaí éagsúla a thriail le margadh maith a fháil
Torthaí foghlama

Áiseanna ar an Suíomh Gréasáin

Ag deireadh na gníomhaíochta seo beidh
daoine óga ábalta a rá: Is féidir liom
• fíorthogra a phlé i ngrúpa
• taighde a dhéanamh mar bhall de
ghrúpa
• scarbhileog a úsáid le torthaí a chur i
láthair

3.1 Bileog Thaifid

Ag deireadh na gníomhaíochta seo
beidh daoine óga ábalta a rá:
• tá plean déanta agam mar bhall de
ghrúpa
• phléigh mé ‘luach ar airgead’

Áiseanna
• Suíomh gréasáin ionaid gharraíodóireachta
• Bróisiúir agus liostaí praghsanna ó ionaid gharraíodóireachta

Pleanáil
• Tabhair amach an bhileog thaifid.
• Mínigh go bhfuil sé tábhachtach do dhaoine agus d’eagraíochtaí gnó luach ar
airgead a fháil.
• Is é £350 an buiséad samhailteach le foirgnimh nó tailte na scoile a fheabhsú.
• Fiafraigh de na páistí an bhfuil na cineálacha rudaí a bheidh de dhíth orthu
liostaithe ar an bhileog thaifid. Má tá áiseanna eile de dhíth is féidir iad a chur
leis an liosta ansin.

Déanamh
• Roinn an rang ina ngrúpaí. Ba chóir do gach grúpa comhordaitheoir a thoghadh.
• Agus an t-idirlíon, bróisiúir nó liostaí praghsanna in úsáid acu, ba chóir do gach
grúpa an tábla sa bhileog thaifid a chomhlánú, ag cur áiseanna eile leis más gá
(Is é méid an bhosca plandaí a roghnaítear a chinntíonn an méid múirín a bheidh
de dhíth).
• Ba chóir do gach grúpa scríobh faoina gcuid tograí agus an chuma a bheidh orthu
a léiriú.

Athbhreithniú
• Is féidir leis na daltaí labhairt faoi na suímh ghréasáin a d’úsáid siad, faoin dóigh
ar aimsigh siad iad agus cé chomh furasta nó chomh deacair a bhí siad le húsáid.
Is féidir leo tuairisciú ar bhróisiúir a d’úsáid siad.
• Cuireann gach grúpa síos ar an togra acu agus taispeánann a léiriúcháin.
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Ceisteanna le plé
• Cad é is féidir leat a dhéanamh le fiadhúlra a mhealladh chuig gairdín?
(amharc ar www.bbc.co.uk/nature/animals/wildbritain/gardenwildlife)

Na chéad chéimeanna eile
• Pléigh an fáth gur saoire plandaí óga in ionad garraíodóireachta ná plandaí lánfhásta in ollmhargadh nó i siopa bláthanna.
• Pléigh an dóigh ar féidir £350 a bhailiú le tionscadal mar seo a chur ar bun i do
scoil féin.
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Áiseanna Úsáideacha
Suímh Ghréasáin
D’fhéadfadh na háiseanna agus na teagmhálacha seo a leanas a bheith úsáideach.
www.nicurriculum.org.uk – tá faisnéis ar Churaclam Thuaisceart Éireann
ar an suíomh gréasáin seo. Tá rannán ar Ábaltacht Airgeadais ann mar a
bhfaightear:
• mion-fhorbhreathnú ar Ábaltacht Airgeadais trasna an churaclaim.
• áiseanna agus naisc le suímh ghréasáin úsáideacha eile.
www.LTScotland.org.uk – Learning and Teaching Scotland (LTS)
Tá faisnéis ar oideachas in Albain ar an suíomh gréasáin seo.
Tá gach gníomhaíocht de chuid LTS le fáil anseo lena n-áirítear obair an
Scottish Centre for Financial Education.
www.pfeg.org – Personal Finance Education Group
Is suíomh ar dóigh é seo le fáil amach faoi áiseanna agus lena n-aimsiú.
Tá rannáin ann le háiseanna do dhaltaí 5 – 14 bliana d’aois agus iar–16.
www.fsa.gov.uk - Údarás Seirbhísí Airgeadais (FSA)
Is foras neamhspleách é an tÚdarás Seirbhísí Airgeadais a rialaíonn
an tionscal seirbhísí airgeadais sa RA. Aidhm amháin atá ag an Údarás Seirbhísí
Airgeadais is ea tuiscint phoiblí ar an chóras airgeadais a chur chun cinn.
www.bbc.co.uk - BBC
Tá rannán ar BBC Learning a bhaineann le faisnéis airgeadais.
www.channel4.com – Channel 4 Learning
Táirgeann Channel 4 Learning cuid mhór clár is féidir a úsáid i scoileanna.
www.fairtrade.org.uk - Fondúireacht um Thrádáil Chothrom (Fairtrade Foundation)
Cuireann an suíomh gréasáin seo síos go mion ar a thábhachtaí atá Trádáil
Chothrom do tháirgeoirí i dtíortha i mbéal forbartha.

Ábhair chlóite
D’fhéadfadh na hábháir chlóite seo a leanas a bheith úsáideach fosta.
Money Week, Learning and Teaching Scotland 2006
Financial Education in Scottish Primary Schools: Building on Existing Practice,
Learning and Teaching Scotland 2005
Money Counts, Údarás Seirbhísí Airgeadais, 2000
Mega Money, Údarás Seirbhísí Airgeadais
Colossal Cards. Údarás Seirbhísí Airgeadais
The Red Box, Ioncam Intíre, 2002
Maths Counts, Seirbhís Chomhairleach Oideachais Norfolk, 2003
Understanding People in Society: Society and You Citizenship Edition: Leabhar
Dalta, Hodder Education, 2004
ISBN 0 34081 441 1
Understanding People in Society: The World and You Citizenship Edition: Leabhar
Dalta, Hodder Education, 2004
ISBN 0 34081 442 X
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Admhálacha
Táirgeadh an áis seo i gcomhpháirtíocht le foireann freagrachta corparáidí an
Clydesdale Bank. Tá CCEA thar a bheith buíoch don Scottish Centre for Financial
Capability as cead a fháil an áis seo a chur in oiriúint do Churaclam Thuaisceart
Éireann. Tá an Scottish Centre for Financial Education, cuid de Learning and
Teaching Scotland, buíoch de bhaill seo a leanas an ghrúpa oibre a chuir an áis seo
le chéile:
Helen Campbell, Oifigeach Feabhsú Cáilíochta, Dunbartonshire Thoir
Louise Clark, Bunscoil Naomh Ambrós, Glaschú
Clare Duns, Bunscoil Naomh Ambrós, Glaschú
Jennifer Murphy, Bunscoil Naomh Ambrós, Glaschú
Lee Carson, Príomhoide, Bunscoil Queensferry
Pamela Galloway, Bunscoil Dunblane
Daria Lalley, Príomhoide, Bunscoil Naomh Ambrós, Glaschú
James Lalley, Stiúrthóir, Scottish Centre for Financial Education
Norma MacPherson, Comhordaitheoir Matamaitice, Comhairle Lothian Thoir
Deanne Thomas, Oifigeach Forbartha, Uimhearthacht, Learning and Teaching
Scotland
John Topping, Oifigeach Forbartha, Oideachas Airgeadais, Learning and Teaching
Scotland
Irene Swankie, Bainisteoir Gnóthaí Pobail, Banc Clydesdale
Tá Learning and Teaching Scotland buíoch chomh maith d’fhoireann agus de
dhaltaí Bhunscoil Naomh Ambrós as a gcuidiú leis an áis seo a fhorbairt.
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Nótaí

Luaigh Airgead, Déan Réitigh, cnuasach de ghníomhaíochtaí praiticiúla fadhbréitigh le húsáid i
mbunscoileanna, is é seo toradh na comhpháirtíochta idir Banc Clydesdale agus an Scottish Centre
for Financial Education ar cuid de Learning and Teaching Scotland é. Is í aidhm na háise ná ábaltacht
airgeadais páistí bunscoile a fhorbairt. Na gníomhaíochtaí a gcuirtear síos orthu san áis seo agus
gníomhaíochtaí eile nach iad, fágann siad go mbíonn deiseanna ag páistí tascanna a chomhlánú,
scileanna fadhbréitigh a fhorbairt agus seo uile a dhéanamh ar bhealach cruthaitheach taitneamhach.
Tá deiseanna ann, mar sin, le scileanna smaointeoireachta agus ábaltachtaí pearsanta na bpáistí
a fhorbairt. Na scoileanna sin a rinne léirmheas ar an áis seo i dTuaisceart Éireann, bhí siad thar a
bheith sásta go mbeadh fíorghníomhaíochtaí praiticiúla in úsáid le cúrsaí airgeadais a theagasc do
pháistí.
Is féidir deiseanna agus roghanna saoil duine a fheabhsú trína ábaltacht airgeadais a fhorbairt idir
na luathbhlianta agus aois a 18. Is féidir go mbeidh sé seo ina chuidiú ag gach páiste agus ag gach
duine óg gach ceann de 3 chuspóir an churaclaim a fhorbairt. Cuideoidh sé leo go háirithe a bheith
rannpháirteach sa tsochaí, sa gheilleagar agus sa timpeallacht. Forbróidh siad tuiscint eolasach,
mar sin, ar na róil atá acu sa saol. Tá sé seo ar cheann de na príomhaidhmeanna ar forbraíodh na
gníomhaíochtaí in Luaigh Mata, Déan Réitigh.

Tá CCEA thar a bheith buíoch as cead a fháil an áis seo a chur in oiriúint, arna fhorbairt sa chéad áit ag Learning and Teaching
Scotland agus ag an Scottish Centre for Financial Education le tacaíocht Clydesdale Bank.
www.LTScotland.org.uk R-phost: enquiries@LTScotland.org.uk

