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Ag Sábháil Ama
Cuir tascanna leis an bhfócas foghlama
teanga céanna le chéile ionas gur féidir

aiseolas a thabhairt ar go leor
gníomhaíochtaí ag an am céanna, m.sh.
cúpla tasc i mórthasc amháin ar seesaw.

Chun aiseolas aonarach a éascú, lig do na
páistí obair a roinnt leat ar dhátaí éagsúla,

go háirithe píosaí oibre móra m.sh.
scríbhneoireacht chruthaitheach. 

Roimh/i rith/i ndiaidh
Ní gá fanacht go dtí go mbíonn an obair
críochnaithe chun aiseolas a fháil nó a

thabhairt.
Úsáid AUF/KWL nó meabhairmhapaí chun
eolas a bhailiú roimh tús a chur le topaic

agus cur leis diaidh ar ndiaidh.  
Stop i lár scéil chun tuiscint a mheas.

Féinmheasúnú
D’fhéadfadh tascanna agus

gníomhaíochtaí féinmheasúnaithe tacú le
páistí chun a gcuid foghlama féin a aithint

agus iad ag obair sa bhaile, m.sh.
AUF/KWL, meabhairmhapaí, seicliostaí,

dhá réalt agus mian nó aon mhodh eile a
úsáidtear sa seomra ranga.

Cumarsáid
D’fhéadfá an cur chuige agus an

sceideal a bheidh in úsáid agat don
mheasúnú agus don aiseolas a

roinnt le tuismitheoirí agus páistí
ionas go mbeidh a fhios acu cad

leis a mbeidh tú ag súil. 

Piaraiseolas

An bhféadfá an piaraiseolas a

úsáideann tú sa seomra ranga a

chur in oiriúint d'úsáid ar líne?
Mar shampla ‘Cathaoir an údair’ ar Zoom.

Cur i bhFeidhm an
Aiseolais

Más féidir, tabhair deiseanna do na
páistí freagairt don aiseolas nó é a
chur i bhfeidhm. Tacóidh sé seo le

dul chun cinn na bpáistí sa
bhfoghlaim.

Cad é an Chuspóir?
Má tá gach duine soiléir maidir le
fócas na foghlama, beidh sé níos

éasca aiseolas sonrach a
thabhairt agus beidh sé níos

fiúntaí,  m.sh.
TAFF/TAL/WALT/WILF

Cén fhoirm?

Cuir formáid an aiseolais san

áireamh:  scríofa/físiúil/fuaime

Taitníonn le páistí a m(h)úinteoir a

fheiceáil/chloisteáil.

Cruinniú Maidine
Eagraigh cruinniú maidine cúpla uair sa

tseachtain chun aiseolas a thabhairt don
rang iomlán ar a gcuid oibre agus chun

fócas foghlama na laethanta amach
rompu a chur in iúl dóibh. 

D’fhéadfaí é seo a bhaint amach chomh
maith le físeán réamhthaifeadta.

PRIMARY LANGUAGE TEAMS

Aiseolas Ar Líne

Deiseanna do Pháistí chun
Aiseolas a thabhairt

D’fhéadfá deiseanna a thabhairt do na páistí

aiseolas a thabhairt duit.

Is féidir Google Forms, Zoom le seomraí

scartha, ríomhphost, 

glórnóta nó aon áis dhigiteach eile a úsáid.


