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Aidhmeanna na sraithe

I gcomhthéacs áiléir dhraíochta,  mar a gcuirtear fear glanta achan seachtain leis an áit a
ghlanadh, déanann na cláir iniúchadh ar chúig théama éagsúla.  Díríonn na cláir san
aonad seo go príomha ar an Tíreolaíocht ach bíonn eilimintí den Stair in achan chlár agus
is féidir ábhar a fháil iontu do stáidéar traschuraclaim.  Is é a bhí uainn ná carachtair
shuimiúla a úsáid chun aire na bpáistí a tharraingt agus ábhar tábhachtach a chur ina
láthair ar bhealach so-aimsithe agus tarraingteach.
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An tÁiléar Draíochta
le Chris Ward

Thuas san Áiléar Draíochta
Thuas san Áiléar Draíochta
Suas an staighre ach bí ar d’aire!
Thuas san Áiléar Draíochta
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Ábhar Treoracha simplí chomh maith  le bunléamh léarscáileanna.  Tugtar
 isteach bunfhoclóir a bhaineann le suíomh agus le treoir, sin é : in aice le,
 taobh thiar de, faoi, ar dheis, ar clé, thuaidh, theas, thoir, thiar.

Scéal “Breithlá Heilín” le Sam Mc Bratney.

Amhrán “Léarscáil i do Lámh” le Chris Ward. Aistrithe ag Seán Mac Aindreasa.

Ó thuaidh, ó dheas, soir agus siar
Gabh díreach chun tosaigh nó gabh ar fiar
Suas, síos, amach, isteach
Ar ais arís agus foghlaim ceacht

Ar chúl, chun tosaigh agus os do chionn
Díreach ar aghaidh, cas go beacht
Thar, faoi agus ar leataobh
Ar ais arís agus foghlaim ceacht

Léarscáil i do lámh
Léarscáil i do lámh
Hata ar do cheann
Agus léarscáil i do lámh

Tríd, faoi agus díreach anonn
Anois gabh síos an lár go beacht
In aice an imill, isteach ar an taobh
Ar ais arís agus foghlaim ceacht
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Léarscáil i do Lámh
le Chris Ward
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Roimh amharc ar an chlár thiocfadh leis na daltaí

Cur síos a dhéanamh ar na gnéithe feiceálacha, sa rang nó taobh amuigh, i
gcoibhneas a chéile, ag úsáid teanga cuí m.sh. in aice le, os comhair, taobh thiar
de .....

Treoracha a thabhairt dá chéile le go dtig leo turasanna ranga a dhéanamh agus
na turasanna sin a dhéanamh níos casta de réir a chéile.  M.sh. ón suíochán go
dtí an doirteal (a) an bealach is dírí, (b) bealach a bhfuil níos mó castaí i gceist
ann.

Léarscáileanna ullmhaithe den seomra ranga a úsáid agus iad a shuí ag cur
siombail léarscáile i líne leis an rud a seasann siad dó (m.sh. deasc an
mhúinteora) agus ansin plean a dhéanamh dá gcuid turasanna ag úsáid
dathanna éagsúla do achan cheann acu.

I ndiaidh amharc ar an chlár thiocfadh le daltaí

Agus iad ag obair i ngrúpaí, ‘stór’ dá gcuid féin a chur i bhfolach sa seomra
ranga, sa halla nó i bhfearann na scoile agus leideanna a chur ar fáil do ghrúpaí
eile a dhéanann iarracht teacht air.

Ag obair ina n-aonar nó ina bpéirí, léarscáileanna de oileán an stóir a dhearadh a
bhfuil gnéithe iontu atá pléite ag an rang (m.sh. aillte, foraois, bá, ceann tíre,
abhainn, seisceann..) agus a dtig Thuaidh, Theas, Thoir agus Thiar a úsáid
orthu. (Féach leathanach oibre 1).

An bealach a dtáinig na páistí ar scoil a aimsiú ar léarscáil. Suigh an léarscáil sa
dóigh is go mbíonn na páistí i gcónaí ag amharc díreach síos an bóthar a mbíonn
siad ag taisteal air.  Cá mhéad casadh ar dheis agus ar clé a dhéanann fear an
phoist? (Féach leathanach oibre 2).

Cleachtadh a dhéanamh ar bhunléarscáileanna a shuí ag leanúint cúrsa a
leagadh amach sa halla/chlós.

Clár a thabhairt do Roamer sa dóigh is go mbeidh sé ag bogadh achar áirid i
dtreo áirid chun, mar shampla,leideanna a fháil ar láthair stóir atá i bhfolach.

Páirt a ghlacadh i siúlóid bhreathnóireachta i bhfearann na scoile nó sa cheantar
máguaird agus na gnéithe a thugann siad faoi deara a chur san ord ceart ar
theacht ar ais dóibh.

Úsáid a bhaint as compásrós an chlóis scoile chun Thuaidh, Theas, Thoir agus
Thiar a dhéanamh amach agus léaráid a dhéanamh de ghné amháin atá le
feiceáil nuair a amharcann siad in achan treo.
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Ceangail le réimsí eile den churaclam -  Beidh faill ag daltaí

Dráma Radharc as ‘Breithlá Heilín’ a dhéanamh.
A leaganacha féin den radharc a chumadh.

Mata Úsáid a bhaint as réamhfhocail le suíomh, gluaiseacht agus treo a léiriú.
Úsáid a bhaint as Roamer chun gluaiseacht agus treo a iniúchadh.

Stair Gnéithe a tugadh faoi deara le linn siúlóide breathnóireachta a chur san
ord ceart.
Úsáid a bhaint as pictiúir nó as siúlóid chun comparáid a dhéanamh idir
seanfhoirgnimh agus foirgnimh úra.
Pictiúir de na Normannaigh agus de na Ceiltigh a scrúdú.

Eolaíocht Pictiúir d’ainmhithe a luaítear sa chlár - coinín, luchóg agus colúr - a
scrúdú agus a phlé.
Prócaí uisce atá fuar, te, níos teo agus ar bruith a leagan amach agus
ansin  úsáid a bhaint as teasmhéadar chun mothú a aistriú go céimeanna
Celsius.

Tástáil a dhéanamh le hábhair éagsúla in uisce le tuiscint a fháil ar na
fáthanna a mbíonn rudaí éagsúla ar snámh agus a dtéann rudaí eile faoi
uisce. Bain úsáid as coirc agus buidéil a bhfuil corc iontu mar shamplaí de
rudaí a bhíonn ar snámh.
Tonnta a chothú i mbáisín uisce chun rudaí atá ar snámh a chur ag
bogadach.

Tíreolaíocht Plé a dhéanamh ar an dóigh a gcaitheann na tonntaí rudaí i dtír ar an trá.
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Ábhar Modhanna iompair inniu, san am a chuaigh thart agus i dtíortha eile.

Scéal “Planda Mhárta Ní Mhaolchraoibhe”   le hAnne Burnett.

Amhrán “Ar Do Chosa Caith Do Bhróga”  le Chris Ward.  Aistrithe ag Seán Mac
 Aindreasa.

Más mian leat gabháil a thaisteal

Más mian leat gabháil a thaisteal

Nó gabháil isteach sa chathair

Is tú ag gabháil isteach sa chathair

Ar do chosa caith do bhróga

Ar do chosa caith do bhróga

Is tú ag siúl síos an bóthar

Ach thig leat taisteal ar an traein

Nó in eitleán san aer

Nó cuir do chóta ort le fonn

Agus gabh ar bharr na dtonn

Nó más leat is fearr

Gabh amach sa charr

Ach is éadrom ar do chos

Tú léim isteach sa bhus

Ach más mian leat gabháil go socair

Ar aghaidh leat ar do rothar

Agus ualach trom le hiompar

Tabhair leoraí leat le compord

Nó ba dheas an taisteal ort

Tarracóir sa ghort

Ach is éadrom ar do chos

Tú léim isteach sa bhus
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Ar Do Chosa Caith Do Bhróga
le Chris Ward
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Roimh amharc ar an chlár thiocfadh leis na daltaí
Plé a dhéanamh ar an cheist “Cad é an chiall atá le hiompar?”

Ceangal a dhéanamh idir modhanna éagsúla iompair agus gnéithe ar
mháta súgartha (tarracóir - feirm;  tancar artola - stáisiún artola;  leoraí
seachadta-ollmhargadh...)

Ceangal a dhéanamh idir modhanna iompair agus turasanna ar leith ( bus
- turas ranga go Cúil Trá; eitleán - saoire i Maisearca;...)

(Féach leathanach oibre 3)

Pictiúir de mhodhanna éagsúla iompair a bhailiú chun greamphictiúr a
dhéanamh.

Modhanna éagsúla iompair a bhailiú chun taispeántas a dhéanamh.

Modhanna iompair a iniúchadh a d’úsáid tuismitheoirí na ndaltaí agus
a dtuismitheoirí siúd nuair a bhí siad ar scoil.

Suirbhé tráchta ar shuíomh sábháilte cóngarach don scoil a phleanáil
agus a chur i gcrích.

Plé a dhéanamh ar an líon carranna nach bhfuil iontu ach duine amháin:
Cad iad na fadhbanna a chothaíonn sé seo?

‘Oifig ticéad’ agus ‘gníomhaireacht taistil’ a chur ar bun sa seomra ranga.

I ndiaidh amharc ar an chlár thiocfadh le daltaí
Cuairt a thabhairt ar stáisiún bus nó traenach, aerphort nó chaladh
farantóireachta chun eolas a fháil ar na modhanna iompair sin agus na
postanna a bhaineas leo.

Cuairt a thabhairt ar stáisiún dóiteáin nó bád tarrthála chun eolas a
fháil ar na modhanna speisialta iompair sin.

Plé a dhéanamh ar na modhanna iompair a úsáidtear i dtíortha éagsúla ar
fud an domhain (gluaisrothar sleamhnáin nó skidoo in áiteacha a mbíonn
cuid mhór sneachta iontu; camaill sa ghaineamhlach; busanna uisce i
gcathracha a bhfuil bealaí uisce iontu; iarnród faoi thalamh i gcathracha
móra.)

Plé a dhéanamh ar na buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineas le
modhanna éagsúla iompair (eitleáin - gasta, thig leo cuid mhór daoine a
iompar ach tá siad callánach, daor agus úsáideann siad cuid mhór artola;
rothair - saor le húsáid , ní ghineann siad truailliú ar bith, míchompordach
nuair a bhíonn an aimsir go dona. (Féach leathanach oibre 4)
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Ceangail le réimsí eile den churaclam -  Beidh faill ag daltaí

Béarla Plé a dhéanamh ar na buntáistí agus míbhuntáistí  a bhaineas le
modhanna éagsúla iompair.
Bainisteoir bus m.sh.a cheistiú.
A gcuid smaointí agus mothúchán a chur in iúl  m.sh. faoi thurasanna
a rinneadh.
Rólanna a imirt sa seomra ranga, m.sh. gníomhaire taistil.
Scéaltaí agus dántaí faoi iompar a léamh.
Ciall a bhaint as grianghrafanna agus léaráidí eile i leabhair, irisí srl.
Ciall a bhaint as ábhar scríofa faoin imshaol, a leithéid - comharthaí
bóthair, fógraí agus ticéid.
Scéalta agus dánta a scríobh a bhaineas le hiompar.
Litreacha a scríobh, m.sh. iarratas ar chuairt/ litir buíochais.
Lipéid a scríobh do ghrianghrafanna a bhaineann le hiompar.
Foclóir agus litriú úr a fhoghlaim : iompar, rothar, stró,
logainmneacha, inneall gaile, feithicil, eitleán, canáil, gondala.
Plé a dhéanamh faoi na modhanna taistil is fearr leo agus faoin turas is
fearr dá ndearna siad riamh.
Cur síos a dhéanamh ar an turas chun na scoile.
Éisteacht le téip ar a bhfuil nuacht faoi thaisteal agus thrácht ón raidió.
Plé a dhéanamh faoi mhodhanna neamhchoitianta iompair - balún aeir
the, fomhuireán,  faoileoir, crochfhaoileoir, iarnród cábla.
Plé a dhéanamh ar mhodhanna iompair amach anseo - cad é a bheas
ann?

Mata Cuidiú le dearadh leathanaigh bhreathnóireachta.
Mioneolas faoi shuirbhé tráchta a chruinniú/thaifeadadh.
Eolas faoi iompar a fháil ó réimse cairteanna, diagram agus táblaí.
Eolas a chur isteach agus a aimsiú i mbunstóras dálaí.
An méid ama a thógann turasanna áirithe a mheas agus a fháil amach.
Costas turasanna áirithe a fháil amach.
Fad turasanna áirithe a mheas agus a fháil amach.
Plé a dhéanamh ar na modhanna iompair is gaiste/is moille.  Plé a
dhéanamh ar luas.

Eolaíocht Iniúchadh a dhéanamh ar na forsaí a chuireann feithiclí ag gluaiseacht
agus ar na gléasanna a úsáideanna feithiclí chun fuinneamh a thaisceadh.
Foghlaim faoi fhuinneamh, fhorsaí agus chuimilt.
Foghlaim faoi stopadh agus treo a athrú.
Foghlaim faoi imtharraingt - ag dul suas mala agus ag dúl le fána.
Foghlaim faoi fhoinsí fuinnimh; faoi na dóigheanna a scaoiltear é agus
faoin fhuíoll a ghintear; truailleamh.
Foghlaim faoi luas fuaime agus solais.
Súgradh le bréagfheithiclí - cinn a bhfuil spriong iontu agus cinn eile a
bhfuil roth lústair iontu - ag dul suas mala agus ag dúl le fána agus ar an
réidh.

Northern Ireland Education OnlineB CB

Iompar 9 SamhainClár 2

Fómhar 2001



Stair Pictiúir a chur san ord ceart chun forbairt m.sh. an ghluaisteáin/ an
eitleáin/ na loinge... a léiriú.
Úsáid a bhaint as amlíntí le pictiúir chun foghlaim faoi iompar san am a
chuaigh thart - ar bhóithre/chasáin, ar uisce agus aibhneacha agus canálacha
san áireamh, ar an iarnród, san aer.
Turasanna clúiteacha - fírinne agus finscéal : Columbus, An Captaen
Scott, Jason agus Lomra an Óir, Odysseus.

Tíreolaíocht Fáil amach faoi na postanna a dhéanann daoine i gcórasanna iompair -
píolóta, tiománaí, captaen srl.
Fáil amach faoi na postanna a bhaineas le foinsí fuinnimh - mianadóirí,
oibrithe ar rige ola.
Fáil amach cá háit a bhfuil foinsí fuinnimh - gual, ola.

Creideamh Turas na dTrí Rí; An Turas chun na hÉigipte; An tÉalú ón Éigipt.

Ealaín/
Dearadh Breathnú ar ghnéithe éagsúla iompair sa cheantar máguaird agus taifead

a dhéanamh díobh. Smaointí ar iompar a fhorbairt ag úsáid áiseanna
agus ábhar taighde.

Ceird Breagán a dhéanamh atá á thiomáint le banda rubair, m.sh. spól,
coinneall agus cipín.
Breagán a dhéanamh atá á thiomáint le motar leictreach a úsáideann
cumhacht chadhnra.
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Ábhar Comparáid idir tithe agus a bhfuil iontu sa lá atá inniu ann agus mar

a bhí ag tús an chéid seo. An dóigh a dtógtar tithe.  Tithe i dtíortha eile.

Scéal “Am Folctha”  le hAnne Burnett.

Amhrán “Goitse Isteach Sa Teach”  le Chris Ward.  Aistrithe ag Seán Mac
Aindreasa.

Goitse isteach sa teach
Goitse isteach sa teach
Brící is gloine, doras is fuinneog
Goitse isteach sa teach

An teach seo le seomraí tá lán
Dubh agus dearg is bán
Staighre ‘dhul suas, ceann eile anuas
An teach seo le seomraí tá lán

An teach seo tá díon os a chionn
Tá dúshraith bhreá ina bhun
Gabh síos an halla, luigh síos sa leaba
An teach seo tá díon os a chionn.

Mar sin, goitse isteach sa teach
Goitse isteach sa teach
Brící is gloine, doras is fuinneog
Goitse isteach sa teach

Is fearr liom mo sheomra beag luí
Is is deas liom an seomra mór suí
Bíonn cístí is brioscaí is dinnéar sa chistin
Ach is fearr liom mo sheomra beag luí

Tá an teach seo lán de dhoirse
Is píopaí ag dul faoin urlár
Sconna don uisce a líonfadh an citeal
Tá an teach seo lán de dhoirse.

Mar sin, goitse isteach sa teach
Goitse isteach sa teach
Brící is gloine, doras is fuinneog
Balla mór cloch go mall is go moch

Teach thall sa Rúis
Ní dhéanfadh sé cúis
D’fhéadfá cónaí faoi thalamh in aice an chladaigh
Nó clúdaith’ le giobail i do chónaí i bpuball
Ach theastódh tine le bheith te agus tirim
Theastódh teach
Cad a dhéanfá gan teach?
Goitse isteach sa teach.
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Goitse Isteach sa Teach
le Chris Ward
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Roimh amharc ar an chlár thiocfadh le daltaí

Freagra a thabhairt ar an cheist “Cad is teach ann?”.

Príomhghnéithe tí a aithint.

Cineálacha éagsúla tí a aithint : árasán, bungaló, teach sraithe, leathscoite,
scoite.

Suirbhé a dhéanamh ar na cineálacha tí ina bhfuil páistí na ranga ina gcónaí.

Suirbhé a dhéanamh ar na cineálacha tí atá le feiceáil i gceantar na scoile.

Roinnt de na hábhair a úsáidtear le teach a thógáil a scrúdú.

Suíomh tithe éagsúla a phlé (a) i gcoibhneasta gnéithe eile sa cheantar agus
(b)  i dtéarmaí seolta.

Plé a dhéanamh ar na hathruithe a tharla le déanaí i dtithe s’acu m.sh.
athphéinteáil, tógáil sconsaí úra agus garáiste.

A fháil amach cad é mar a úsáidtear talamh cóngarach do theach s’acu -
foirgnimh, gairdíní, casán....

I ndiaidh an chláir thiocfadh leis na daltaí

Iniúchadh a dhéanamh ar na cineálacha tithe ina raibh seanaithreacha agus
seanmháithreacha s’acu ina gcónaí nuair a bhí siad óg.

Ag glacadh san áireamh cuma na dtithe, cad iad na bunábhair thógála a
úsáideadh? Cad é an úsáid a baineadh as na seomraí éagsúla? Cad é mar a
rinneadh an teach a théadh? Cad é mar a rinneadh an bia réidh?
Pictiúrléarscáil simplí a dhearadh a léiríonn an turas ón bhaile go teach carad/
siopa/scoil...

Ó liosta focal na focail a roghnú a bhaineas le ‘sean-’teach agus iad a
bhaineas le teach ‘úr’. (Féach leathanach oibre 5)

Roinnt imeachtaí a bhaineas le tógáil tí a chur san ord ceart. (Féach
leathanach oibre 6)
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Ceangail le réimsí eile den churaclam -  Beidh faill ag daltaí

Béarla Ceisteanna a chur agus a fhreagairt agus barúlacha a thabhairt mar gheall
ar thithe idir sean agus úr.
Gnéithe dá gcuid tithe féin a mhíniú.
Smaointí agus barúlacha a chur in iúl faoi chineálacha éagsúla tithe.
Éisteacht le scéalta agus dánta faoi thithe agus iad a léamh.
Cur lena bhfoclóir faoi thithe.
Pictiúir agus léaráidí a bhaineas le tithe a iniúchadh.
Rólanna a imirt a bhaineas le tógáil tí/jabanna a dhéantar sa teach.
Dánta agus scéalta faoi thithe a scríobh.
Lipéid a chur ar léaráidí/dhiagraim a bhaineas le tithe agus
príomhghnéithe s’acu.
Cur síos a scríobh ar chineálacha éagsúla tithe.
Foclóir agus litriú úr a fhoghlaim - leictreachas, radaitheoirí, leathscoite,
íoglú.

Mata Foghlaim faoin dóigh a gcuirtear uimhreacha ar thithe sa cheantar.
Pictiúir de thithe a rangú i gcineálacha éagsúla.
Cuidiú le dearadh leathanaigh bhreathnadóireachta a úsáidfear in obair
pháirce.
Dálaí faoi thithe a bhailiú agus a thaifead le linn obair pháirce.
Eolas faoi thithe a chur isteach agus a aimsiú  i mbunstóras dálaí.

Eolaíocht Na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir iad féin agus páistí eile a iniúchadh.
- go háirid i dtaca leis an ghá le dídean agus an dúil i gcompord.
Tréithe réimse ábhar a fhaightear go coitianta a iniúchadh agus iad a
rangú agus eolas a bhailiú mar gheall ar na húsáidí a bhaintear astu.
Gnáthábhair a chur le chéile ar bhealaí éagsúla.
Foghlaim faoi fhoinsí éagsúla fuinnimh a úsáidtear faoi choinne teasa
agus solais.
Foghlaim faoin truailliú a ghineann modhanna éigin táirgthe fuinnimh.
Foghlaim faoin dóigh gur féidir le roinnt ainmhithe a gcorp féin a théadh
agus ainmhithe eile mar an frog nach dtig leo.  Labhair faoi gheimhriú.
Plé a dhéanamh faoin ghá atá le dúshraith i dteach.  Bain úsáid as an
amhrán faoin fhear stuama agus an t-amadán.
Foghlaim faoi na hábhair éagsúla atá de dhíth le teach a thógáil.
Foghlaim faoi na dóigheanna le teas a choinneáil istigh agus amuigh -
teasdíonadh.
Úsáid a bhaint as teasmhéadar le teocht láimhe a mheas. Miotóg a chur
orthu agus an t-ardú teochta a mheas.  Lámh a leagan ar phíosa
polastairín  leis an teas a mhothú.  Úsáid a bhaint as teasmhéadar lena a
fháil amach an dtagann an teas ón pholastairín nó ón lámh.
Úsáid agus léamh teasmhéadair a chleachtadh ag meas teochta in
áiteacha atá cóngarach agus i bhfad ó fhoinse teasa.
Dóigheanna éagsúla le rudaí a chur le chéile a iniúchadh.
A fháil amach faoi na húsáidí a bhaintear as leictreachas sa teach.
Foghlaim go dtig le leictreachas a bheith contúirteach.
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Stair Amharc ar phictiúir de bhábógaí idir sean agus úr.
Amharc ar phictiúir de throscán idir sean agus úr.  Iad a chur le chéile de
réir úsáide.
Foghlaim faoi na dóigheanna a gcoinníonn daoine te - amlíne i bhfoirm
pictiúr a dhéanamh de fhoinsí teasa ón tine adhmaid go dtí radaitheoir an
lae inniu.
Pictiúr de thithe ó réanna éagsúla a chur san ord ceart.
Difríochtaí soiléire idir tithe inniu agus san am a chuaigh thart a aimsiú.
Labhairt faoi na cúiseanna, b’fhéidir, a bhí le daoine déanamh mar a rinne
siad san am a chuaigh thart.
Ag coinneáil te sa leaba - amlíne i bhfoirm pictiúr a dhéanamh faoi fhoinsí
teasa ó chlocha go pannaí go buidéil the go pluideanna leictreacha.
Foghlaim faoi na dóigheanna le cócaireacht a dhéanamh - amlíne i
bhfoirm pictiúr ar chócaireacht ón tine adhmaid go dtí cócaireán agus
oigheann micreathoinne an lae inniu.
Foghlaim faoi dhóigheanna le coinneáil glan - amlíne i bhfoirm pictiúr de
na dóigheanna le uisce a théadh agus na gléasanna a d’úsáid daoine
chun iad féin/éadaí/soithí/potaí... a ghlanadh.
Foghlaim faoi na dóigheanna le fáil réidh le huisce salach agus le camras
amlíne i bhfoirm pictiúr de leithris agus draenacha.
Cluinstin faoi na rudaí a tharla san am a chuaigh thart mar gheall ar choirp
agus timpeallacht a bheith salach.

Oideas
Sláinte Foghlaim faoin dóigh agus cén fáth a gcoinníonn muid ár gcorp agus

timpeallacht glan.

Ealaín/
Dearadh Breathnú ar agus taifead a dhéanamh de ghnéithe den imshaol sa bhaile.

Tástáil a dhéanamh le réimse ábhar.
Struchtúir thríthoimhseacha a dhéanamh fríd réimse ábhar a chruinniú
agus a chóiriú agus a chur le chéile.
Iarracht a dhéanamh samhail íoglú a thógáil ag úsáid blocanna oighir.
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Ábhar Siopadóireacht ón siopa cúinne go dtí ollmhargaidh; ionaid
shiopadóireachta agus cláir phost-tráchta.

Scéal “Liosta Siopadóireachta Thadhg Mhic Thomáis”  le hAnne Burnett.

Amhrán “ Ag Ceannach is ag Fanacht”  le Chris Ward.  Aistrithe ag Seán Mac
  Aindreasa.

Bhí siopa beag uair ag bun na sráide
Áit a gceannófá mála plúir
Áit a bhfaighfeá brioscaí, arán is milseáin
Is comhrá soineanta ciúin.
Gheofá cupán is ciseán, bioráin is scine
Im agus bainne ‘gus cáis
Barra mór sópa is deich slat de rópa
Tae agus caife ‘gus blá’ch.

Ach anois thig leat..
Bheith ag ceannach is ag fanacht
Ag ceannach is ag fanacht
Tabhair leat an carr nó fág é.
Bí ag ceannach is ag fanacht
Ag ceannach is ag fanacht
San ollmhargadh ollmhór.

Ar sheilfeanna an mhargaidh tá sraitheanna agus sraitheanna
Agus sraitheanna de gach cineál earraí
Cuisneoirí feola agus tubáin uachtar reoite
Piseanna ‘gus pónáirí ‘gus barraí
De sheachláidí atá milis agus líonfá suas tralaí
Le harán ‘gus scailliúin ‘gus síol
Ansin seasamh ag an scipéad le breis is leathuaire
Ag fanacht leis an airgead a dhíol

Ach anois thig leat..
Bheith ag ceannach is ag fanacht
Ag ceannach is ag fanacht
Tabhair leat an carr nó fág é.
Bí ag ceannach is ag fanacht
Ag ceannach is ag fanacht
San ollmhargadh ollmhór.

Bí ag ceannach is ag fanacht
Ag ceannach is ag fanacht
Tabhair leat an carr nó fág é
Bí ag ceannach is ag fanacht
Ag ceannach is ag fanacht
San ollmhargadh ollmhór.

FÁG AR AIS AN TRALAÍ, LE DO THOIL!
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Ag Ceannach is ag Fanacht
le Chris Ward
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Roimh amharc ar  an chlár thiocfadh leis na daltaí

Plé a dhéanamh faoi cad is siopa ann, na cineálacha éagsúla siopa atá ann agus
fán áit a bhfaightear iad go hiondúil. (Féach chomh maith leathanach oibre 7).

Earraí a ceannaíodh (ag an mhúinteoir) ar thuras siopadóireachta a  chur i
ranganna éagsúla m.sh. bia, leigheas, éadaí, earraí crua, irisí.

A fháil amach cad é chomh minic is a théann daoine ag siopadóireacht fá
choinne cuid de na hearraí seo.

Suirbhéanna a dhéanamh lena fháil amach, mar shampla, cad é an siopa is
úsáidíagus an siopa is fearr le daoine.

Patrúin shiopadóireachta a iniúchadh agus an dóigh a n-athraíonn siad ó shiopaí
sainearraí go dtí ollmhargaidh.

Siopa ranga a chur ar bun a úsáidfear in imeachtaí céimnithe.

I ndiaidh an chláir thiocfadh leis na daltaí

Liosta ceisteanna a chumadh mar gheall ar shiopaí, shiopadóirí agus lucht
ceannaithe arbh fhéidir a chur le linn cuairte ar shiopa (A leithéid : Cá huair a
osclaíonn/dhruideann an siopa?  Cá mhéad duine atá ag obair ansin?  I rith an
ama? Cad é mar a shocraítear na laethe saoire?  Cá has a dtagann na hearraí?
Cé chomh fada is atá an siopa ansin?  Cad é mar a bhíonn a fhios ag an
siopadóir cad é atá le hordú?  Cad é mar a dhéantar na hearraí a
sheachadadh chun an tsiopa?...)

Socrú a dhéanamh le cuairt a thabhairt ar shiopa sa chomharsanacht.  Codanna
cuí de cheistiúchán a dhéanamh.

Lipéid bhia a bhailiú sa bhaile agus tíortha a ndéanta a mharcáil ar léarscáil.

A thabhairt faoi deara cá háit a ndearnadh a mbreagáin/éadaí agus é sin a
mharcáil ar léarscáil.

Cluiche pleanála a imirt arbh fhéidir leis iad a spreagadh chun smaoineamh a
dhéanamh ar an dóigh gur féidir le tógáil ollmhargaidh dul i bhfeidhm ar an
timpeallacht.  (Féach leathanach oibre 8)
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Ceangail le réimsí eile den churaclam  -  Beidh faill ag daltaí

Béarla Ceisteanna a chumadh agus a chur; tuairimí a thabhairt ar shaol na
siopadóirí is na ndaoine a bhíonn ag obair dóibh.

Smaointí, mothúcháin agus barúlacha s’acu mar gheall ar shiopaí a chur
in iúl.

Lipéid agus fógraí a léamh.

Fógraí dá gcuid féin a scríobh.

Foclóir úr a roghnú agus a fhoghlaim.

Ag baint úsáide as pictiúir, a oibriú amach cé na hearraí a fhaightear i
siopaí éagsúla.

Mata Eolas a bhailiú agus a thaifead agus comparáidí a dhéanamh mar gheall
ar líon na gcustaiméirí  a théann isteach i siopaí éagsúla le linn na
tréimhse céanna;

(Béarla : Fáthanna a mholadh leis na difríochtaí a mhíniú.)

Cur síos ar shuíomh na siopaí i sráid/ionad siopadóireachta ag baint
úsáide as “ ar an taobh deas de, faoi..”

Cur síos ar shuíomh earraí éagsúla san ollmhargadh/siopa.

(Béarla : Fathanna a mholadh lena mhíniú cad chuige a mbíonn seacláid
ar fáil go minic ag na scipéid.)

Boinn a aithint agus fios a bheith acu conas iad a úsáid i ngnóithe simplí.

A thuigbheáil cad é mar a dhéantar airgead a chuntas de ghnáth agus an
modh sin a úsáid.

Airgead a shuimiú agus a dhealú suas go dtí £10 ar a laghad agus é sin a
úsáid i gcásanna ranga le fadhbanna a réiteach.

A ríomh cad é an brabach a rinne siopadóir ar earraí éagsúla.

Eolaíocht A fháil amach cad chuige a mbíonn bia ag lobhadh.

Tástáil a dhéanamh le bainne agus arán sa chuisneoir agus ag teocht
seomra - a fháil amach cé acu bainne a mbíonn boladh uaidh ar dtús agus
cé acu arán a éiríonn liath ar dtús.

A fhoghlaim faoi na dóigheanna a úsáidtear le bia a choinneáil úr - triomú,
picilt, cur i gcannaí, reo.

Stair Iniúchadh a dhéanamh ar na hathruithe a tharla ó na 50í i leith i siopaí
agus sna rudaí a dhíolann siad.

Foghlaim faoi £sd agus é sin a chur i gcomparáid le hairgead an lae inniu.

Úsáid a bhaint as cnuasachtaí bonn má bhíonn siad ar fáil.

Comparáid a dhéanamh idir dhá chiseán de bhunearraí - ceann amháin
ón lá inniu agus ceann ón am atá thart - i téarmaí costais.

Praiseanna réimse earraí, ón lá inniu agus ón am atá thart, a chur i
gcomparáid lena chéile.
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Tíreolaíocht Plé a dhéanamh ar na dóigheanna a dtugtar earraí chun na siopaí - leoraí,
long, traein agus veain.

Plé a dhéanamh ar na postanna a bhíonn ag daoine i dtionscal an bhia.

Plé a dhéanamh ar cad a tharlaíonn do bhuidéil, chlúdaigh agus bhoscaí a
úsáideadh agus don bhia a chaitear amach - staidéar agus plé a
dhéanamh ar  phictiúr nó scannán de charn bruscair.

Smaoineamh a dhéanamh ar na rudaí a théann isteach sa bhosca
bruscair gach seachtain.

Ealaín/

Dearadh Samhail a dhéanamh de shráid/ionad siopadóireachta ag baint úsáide as
phaicéid mhaisithe arbhair mar shiopaí. Iad a shuí i gceart.

Comparáid a dhéanamh idir fógraí do shiopaí éagsúla ón nuachtán áitiúil.
Cé acu is fearr?  Cad chuige?

Fógra don siopa scoile nó siopa ranga a dhearadh

Northern Ireland Education OnlineB CB

SiopaI 23 SamhainClár 4

Fómhar 2001







Ábhar Ó pháirceanna cruithneachta Cheanada, fríd chéanna Bhéal Feirste agus
Bhacús Ormeau go dtí an t-ollmhargadh - léiriú ar na céimeanna i
ndéanamh builín aráin.

Scéal “Harold na nGlún Gearbach”  le Bernagh Brims.

Amhrán “Tabhair Chugainn An t-Arán Inniu”  le Chris Ward.  Aistrithe ag Seán
Mac Aindreasa.

Donn, sóid, geal agus breac
Arán práta ag mo mhamaí sa teach
Arán coirce agus bap mór bán
Tabhair chugainn an t-arán inniu.

Baintear an chruithneacht le speal agus inneall
Síos le deifir go muileann na meilte
Púdar geal plúir don arán geal úr
Tabhair chugainn an t-arán inniu.

Déanaimis taos, ná déanaimis craos
Uisce ‘gus deasca, beidh fleá againn feasta
Síos leis sa stán, go béal is é lán
Tabhair chugainn an t-arán inniu.

Donn, sóid, geal agus breac
Arán práta ag mo mhamaí sa teach
Arán coirce agus bap mór bán
Tabhair chugainn an t-arán inniu.

Déanaimis císte ‘gus déanaimis scíste
Déanaimis pancóg ná déanaimis meancóg
Feach an gal, ag éirí ar ball
Tabhair chugainn an t-arán inniu.

Mothaigh an boladh, tá mo bholg mór folamh
Ith leat é go gasta, nach é atá blasta
Díreach mar is cóir dó, ith thusa slis mhór dó
Tabhair chugainn an t-arán inniu.
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Roimh amharc ar an chlár thiocfadh leis na daltaí

Roinnt cineálacha éagsúla aráin a bhailiú; na cáilíochtaí éagsúla a phlé.

Suirbhé ranga nó scoile a dhéanamh lena fháil amach cé acu is fearr le
daoine.

Scrúdú a dhéanamh ar an chuid sin den chlúdach a chuireanna síos ar na
comhábhair lena fháil amach cad é a théann isteach i mbuilín.

Úsáid a bhaint as bunoideas, agus cuidiú cócaire, lena gcuid aráin féin a
dhéanamh.

Na tíorthaí as a dtáinig roinnt de na comhábhair a aithint agus iad a
mharcáil ar léarscáil.

Plé a dhéanamh ar na postanna atá bainteach le déanamh builín agus le
é a sheacadadh chuig na siopaí.

I ndiaidh an chláir thiocfadh le daltaí

Cuairt a thabhairt ar bhacús chun go bhfeice siad na comhábhair atá i
mbuilín ag teacht le chéile, an bhruith féin agus ansin clúdach á chur ar an
bhuilínchríochnaithe.

Cuairt a thabhairt ar ollmhargadh lena fháil amach cad é an t-éileamh atá
ar bhuilíní éagsúla.

Plé a dhéanamh ar na postanna éagsúla agus modhanna iompair éagsúla
atá bainteach le builín a thabhairt chuig seilf shiopa/doras s’agat.

Roinnt pictiúr/léaráidí a chuireann síos ar thuras builín a chur san ord
ceart. (Féach leathanach oibre 9)

Na rudaí céanna a dhéanamh mar gheall ar rud eile a cheannaítear, m.sh.
bainne.

Northern Ireland Education OnlineB CB

Turas BuilIn 30  SamhainClár 5

Fómhar 2001



Ceangail le réimsí eile den churaclam  -  Beidh faill ag daltaí

Béarla Orduithe agus barúlacha a thabhairt;  éisteacht le horduithe agus
barúlacha daoine eile a chur san áireamh.
Rólanna a imirt a bhaineann le postanna a ndearnadh scrúdú orthu le linn
na cuairte stáidéir go dtí an bacús.
Cur síos ar radharcanna, fhuaimeanna agus bholaidh ar tháinig siad
trasna orthu sa bhacús ranga/ le linn cuairte chuig an bhacús.
Oidis shimplí agus liostaí comhábhar a léamh.
Ábhar scríofa faoin timpeallacht a léamh, m.sh. fógraí i monarcha/siopa.
Scéalta/dánta a scríobh bunaithe ar an eolas agus an tuiscint atá faighte
acu faoi thuras builín.
Litreacha iarratais/buíochais a scríobh chuig siopa/cócaire/bacús.
Nótaí simplí a scríobh mar thaifead ar smaointí/rudaí a tugadh faoi deara
le linn obair pháirce.
Foclóir agus litriú úr a fhoghlaim - ceapaire, flaigín, tae, cáis, tráta srl.
Cur síos a dhéanamh ar an lón is fearr leo, deoch san áireamh.
Plé a dhéanamh ar na húsáidí eile atá le harán taobh amuigh de cheapairí -
arán rósta, milseogaí, ceirín.
Plé a dhéanamh ar na himpleachtaí morálta i scéal “Harold na nGlún
Gearbach”. (Sin é :  Ar imir sé cleas ar an siopadóir?  Ar chóir dó a
admháil nár ghearr sé a ghlúine ar leac a dorais?  Cad a shílfeadh máthair
s’aige den ‘bhronntanas’?

Mata Iarracht a dhéanamh líon roinnt rudaí a mheas m.sh. líon na mbuilíní ar
thráidire amháin.
Cileagram a thuigbheáil.
Na céimeanna éagsúla i ndéanamh builín a chur san ord ceart.
Dálaí a bhailiú agus a thaifead a bheadh ina chuidiú le rudaí a chur san
ord ceart.
Eolas a bhaint amach as réimse cáirteanna, léaráidí agus táblaí a
bhaineas le déanamh/turas builín.
Eolas a chur isteach agus a aimsiú, m.sh. faoi líon na mbuilíní a dhíoltar, i
mbun dálaí simplí.

Eolaíocht Bheith ag obair le réimse ábhar m.sh. na comhábhair atá de dhíth le builín
a dhéanamh.
Tréithe na n-ábhar seo a iniúchadh.
A thabhairt faoi deara cad é an tionchar atá ag teas ard ar an mheascán.
A fháil amach faoi roinnt de na húsáidí atá le leictreachas - agus na baoil a
bhaineas leis.
Scrúdú a dhéanamh ar an toradh a bhíonn ag giosta agus sóid móide
bláthach (aigéad) ar thaos.
Aigéad aiceatach(fínéagar) a chur isteach le sóid dhécharbónáite (sóid
bhácála) agus an boilgearnach a thabhairt faoi deara.  Éisteacht leis an
siosarnach.  Plé a dhéanamh faoin toradh a bheas ag na bolgáin ghais ar
an taos.
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A fháil amach cad é mar a úsáideann plandaí arbhair fuinneamh ó sholas
na gréine chun fás agus plúr a dhéanamh.

Foghlaim faoi chruithneacht, choirce, eorna, seagal agus ghrán bhuí agus
conas iad a aithint.

Arbhair a fhás ó shíol ar leac fuinneoige.

Lena fháil amach cad é a tharlaíonn do shíoltaí faoin talamh, bain úsáid as
páipéar súite i bhfoirm sorcóra leis an taobh istigh de phróca gloine a
chlúdach.  Líon an próca le páipéar tais, min sáibh nó móin.  Coinníonn sé
seo an páipéar brúite in éadan na gloine agus soláthraíonn an taise atá de
dhíth le go dtig leis na síolta péadadh.  Cuir na síolta idir an páipéar agus
an ghloine agus cuir an próca i gcófra te.  Amharc air achan lá agus ná lig
don pháipéar triomú.  Nuair a phéacann na síolta taifead an fás achan lá
agus tomhais an fad atá sna fréamhacha agus sna péacáin. Tabhair faoi
deara go mbíonn fréamhacha ag fás síos agus péacáin suas - fiú nuair a
bhíonn an próca bun os cionn.

A fháil amach cén dóigh a n-úsáideann muid plúr chun fuinneamh a fháil
agus chun fás - an córas díleá.

Plé a dhéanamh ar an dóigh a ndéantar pota tae - leá agus tuaslagán.

A fháil amach cad é mar a choinníonn flaigín leachta te nó fuar.

Plé a dhéanamh ar na bianna uilig a luaíodh sa chlár agus foghlaim
faoin dóigh a ndéantar iad.

Stair Na bundifríochtaí a aithint idir an dóigh a ndearnadh, seachadadh agus
díoladh builíní san am a chuaigh thart agus mar atá inniu.
Pictiúir, léaráidí agus cur síos simplí ar na céimeanna
éagsúla i dturas builín a chur san ord ceart.
A fháil amach cá huair a d’úsáid daoine arbhair den chéad uair.
A fhoghlaim faoi mheilt arbhar le cró - ag baint úsáide as pictiúir.
Iarracht a dhéanamh cruithneacht nó eorna a mheilt idir dhá chloch.
Úsáid a bhaint as seanphictiúir chun foghlaim faoi fheirmeoireacht
arbhair agus faoi mhuilleoireacht san am a chuaigh thart.
Úsáid a bhaint as seanphictiúir chun foghlaim faoi bhacéireacht san
am a chuaigh thart.

Tíreolaíocht A fháil amach faoin phlanda tae agus faoin dóigh a ndéantar é.
A fháil amach cá has a dtagann tae agus cén dóigh a dtig sé anseo.
Cineálacha éagsúla aráin ó thíortha eile - baguette, pitta, nan.

Ealaín/
Dearadh Athruithe i meascán an bhuilín a thabhairt faoi deara agus a thaifead.

Dathanna, cruthanna, tréithe a bhaineann le cineálacha éagsúla aráin a
aithint.
Samhlacha a dhéanamh as taos agus arán tais - iad a pheinteáil nuair a
bhíonn siad tirim.
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