
Bileog Leide: Scoileanna Lán-Ghaeilge 

Ceardlann Ghréasáin 6: Teagasc & Foghlaim na Gaeilge 

  
Tasc 1 - Torthaí Foghlama agus Fócas na Foghlama Nua 

 

Dá mbeifeá ag múineadh na bpáistí i rang Audrey, cad a bheadh mar fhócas na 

foghlama nua agatsa don Ghaeilge i ndiaidh an cheachta seo?  
1. Dírigh isteach ar an Teanga Ó Bhéal.  
2. Féach ar na torthaí foghlama agus na mionchéimeanna don Teanga Ó Bhéal sa churaclam.  
3. Roghnaigh fócas na foghlama nua a bheadh agatsa i ndiaidh an cheachta seo. 

(B’fhéidir gur píosa beag bídeach de thoradh foghlama a bheadh i gceist, nó píosa de 
mhionchéim fiú.) 

4. Scríobh síos an fócas a bheadh agat ar an mbileog leide. 
 
Nóta: Is féidir teacht ar na torthaí foghlama agus na mionchéimeanna ar www.curriculumonline.ie 
nó is féidir an cód QR thíos a úsáid. Déan deimhin de go roghnaíonn tú ‘Scoileanna Gaeltachta & lán-
Ghaeilge’ ag bun an leathanaigh sula dtosaíonn tú.  
 

Fócas na Foghlama Nua:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

http://www.curriculumonline.ie/


 

  
Tasc 2  - Eispéiris Foghlama Spraíúla agus Tarraingteacha 

 

a) Cad a rinne múinteoir Audrey chun an ceacht Gaeilge a dhéanamh spraíúil agus 
tarraingteach?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

b) An bhfaca tú aon straitéis gur mhaith leat a úsáid i do sheomra ranga féin?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éispéiris 
Foghlama  



 
Tasc 3 - An Cur Chuige Cumarsáideach 

Le linn an fhíseáin: 
a) Cad atá ar siúl ag múinteoir Sylvaine agus a rang sna tréimhsí éagsúla den cheacht? (https://tinyurl.com/ardrang)  

An Tréimhse Réamhchumarsáide An Tréimhse Chumarsáide An Tréimhse Iarchumarsáide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

b) Cuir tic in aice leis na hidirghníomhuithe éagsúla a fheiceann tú sna tréimhsí éagsúla.  
 

múinteoir - rang iomlán  

múinteoir - páiste 

páiste - múinteoir  

obair bheirte/ghrúpa 

(os comhair an ranga) 

obair bheirte/ghrúpa 

(go neamhspleách) 

múinteoir - rang iomlán  

múinteoir - páiste 

páiste - múinteoir  

obair bheirte/ghrúpa 

(os comhair an ranga) 

obair bheirte/ghrúpa 

(go neamhspleách) 

múinteoir - rang iomlán  

múinteoir - páiste 

páiste - múinteoir  

obair bheirte/ghrúpa 

(os comhair an ranga) 

obair bheirte/ghrúpa 

(go neamhspleách) 
 

https://tinyurl.com/ardrang


 
Tasc 4 – Roghchlár / Choice Board 

a) Roghnaigh téama amháin ón roghchlár thíos, an téama is mó a bhfuil suim agat ann.  
b) Caith deich nóiméad ag déanamh iniúchta ar an téama sin.  
 

Rogha A – Dea-chleachtas i Scoileanna lán-Ghaeilge 
Léigh na hábhair thacaíochta thíos: 

Rogha B – Cruinneas na Gaeilge 
Léigh an t-ábhar tacaíochta agus breathnaigh ar an bhfíseán thíos: 

(i) Dea-chleachtas maidir le 
Sóisialú trí Ghaeilge 

Ar fáil ar líne ar… 
https://tinyurl.com/soisialu  
 
 
 
 
 
 
 

(ii) Múineadh le scileanna a 
aistriú idir teangacha 

Ar fáil ar líne ar…  
https://tinyurl.com/aistriuT1  
 

(i) Aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna gramadaí 

Ar fáil ar líne ar… 
 https://tinyurl.com/aghaidh    

(ii) An Teagasc Foirm-dhírithe 
(Físeán PDST) 

Ar fáil ar líne ar… 
https://vimeo.com/741808485  

 

Rogha C – Litearthacht 
Léigh an t-ábhar tacaíochta agus léigh giota amháin as an leabhrán: 

Rogha D – Scríbhneoireacht 
Léigh an t-ábhar tacaíochta agus léigh giota amháin as an leabhrán: 

(i) Forbairt na Litearthachta sa 
Seomra Ranga 

Ar fáil ar líne ar… 
https://tinyurl.com/litgaeilge  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) Timthriall an taighde & 
fiosrúcháin ar an idirlíon 

Ar fáil ar líne ar… 
https://tinyurl.com/timthriall  
 

(i) Cultúr Scríbhneoireachta a 
Chothú i do Sheomra Ranga 

Ar fáil ar líne ar… 
https://tinyurl.com/scriobh  
 

(ii) An Cheardlann 
Scríbhneoireachta  

Ar fáil ar líne ar… 
 https://tinyurl.com/ceardscriobh   
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