PRIMARY LANGUAGE TEAMS

RÉIDH DON CHIANFHOGHLAIM
Ready for Remote Literacy
Eispéiris Teanga ar Líne
SMAOINIGH AR CHUR CHUIGE SPRAÍÚIL AG
BAINT ÚSÁID AS TIMPEALLACHT AN PHÁISTE
Déan Tóraíocht Taisce le Fónaic.
Imir Ná hAbair É!
Scríobh an Seomra!
Sciob agus Scríobh!
Cleachtaigh scileanna don chatagóiriú.
Caith am le gníomhaíochtaí cainte. Cliceáil anseo
d’ábhair thacaíochta.

ATHCHRUTHAIGH DEA-CHLEACHTAS
RANGA AR LÍNE
D’fhéadfaí an Club Leabhar, mar a léiríodh i
Seimineár Gréasáin 1 de Churaclam Teanga na
Bunscoile, a dhéanamh ar líne ag baint úsáid as
seomraí ar leithligh (breakout rooms) nó i ngrúpaí
beaga ag brath ar pholasaí na scoile.

ROGHA

CUMHACHT PICTIÚRLEABHAIR

Fiosraigh na féidearthachtaí atá leis an

Úsáid pictiúrleabhair chun litearthacht trasna
an churaclaim agus litearthacht disciplín a
fhiosrú.

ardán foghlama atá in úsáid agat (mar
shampla Seesaw, Google Classroom, &rl)
chun na páistí a spreagadh le bheith

Cruthaíonn pictiúrleabhair deiseanna

gníomhach ina gcuid foghlama fein. Spreag

do shaibhriú teanga na bpáistí trí phlé, fiosrú

freagraí ilmhódacha.

téamaí, taighde agus cur i láthair.

An raibh a fhios agat?

QUOTE!

“The average age of the children we’re teaching equals the average number of
minutes they can maintain attention during direct instruction.”
(Wesson, Brain Considerate Learning: 2011)

LÉITHEOIR RÚNDA
Tabhair cuireadh do dhuine atá gaolta le
páiste ón rang leabhar do pháistí a léamh ar
líne don rang. Trí cheistiú agus naisc a
dhéanamh, oibreoidh na páistí amach cé a
bhí ag léamh. Cuirtear an léitheoir rúnda in
aithne ar line ag deireadh na seachtaine.

AG CUR LEIS AN BHFOGHLAIM TEANGA AR LÍNE
Seo roinnt bealaí gur féidir ceithre chéim Scaoileadh
Céimseach na Freagrachta a dhéanamh ar líne:
1.Múnlóireacht – Smaoinigh ar fhíseán taifeadta a
uaslódáil ar ardán foghlama na scoile;
2.Roinnte - Smaoinigh ar cheachtanna gearra a
dhéanamh agus sibh beo ar líne;
3.Treoirithe - Smaoinigh ar chómhúinteoireacht,
seomraí ar leithligh nó físeáin;
4.Cur i bhFeidhm - Smaoinigh ar conas gur féidir le
páistí a gcuid eolais a úsáid as líne.
Íoslódáil Leabhrán an PDST d’Fhorbairt na Litearachta

DÍRIÚ AR LÍOFACHT

FORBAIR SCILEANNA

Smaoinigh ar bhealaí chun líofacht a fhorbairt
ar líne:
Trí dhraíocht na n-amhrán, m.sh. Karaoke
Dé hAoine, cór ar líne, &rl;
Trí chórleitheoireacht sa dá theanga, le
micreafóin mhúchta;
Trí thaifid a uaslódáil (múinteoir/páiste);
Trí éisteacht le podchraoltaí.

SMAOINTEOIREACHT CRITICIÚLA
Cleachtaigh scileanna tuisceanna ag
úsaid fíor-chúlraí nó cúlraí ar líne.
Cruthaigh deiseanna le ceisteanna
maithe a chur ag úsáid Tacsamomaíocht
Bloom.
Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar e-Bulletins PDST!

CÓMHÚINTEOIREACHT

CEILIÚRADH!

Cuir cleachtas éifeachtach múinteoireachta

Smaoinigh ar dheiseanna chun obair na

teanga i bhfeidhm ar line. Smaoinigh ar

bpaistí a cheiliúradh ar líne trí obair a roinnt

chómhúinteoireacht i seomraí ar leithligh

ar bhlag ranga nó ar shuíomh idirlín na scoile.

chun leanúint ar aghaidh le teagasc staisiún,

Nó smaoinigh ar bhealaí chun feasacht

léitheoireacht faoi threoir, ciorcail

chultúrtha agus éagsúlacht teangacha a

litearachta nó ciorcal comhrá mar shampla.

cheiliúradh, m.sh, Bliain Nua na Síneach.

Téigh chuig www.pdst.ie le haghaidh tacaíochta.
@pdstLiteracy @pdstGaeilge #readyforremote

