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Scileanna Teanga ó Bhéal a Fhorbairt
Teagmháil le teanga + Deiseanna teanga a úsáid + tacaíocht/ aiseolas = Sealbhú rathúil teanga
Scileanna Labhartha agus
Éisteachta a Fhorbairt

Stór Focal
a Fhorbairt

Smaoinigh ar na liostaí foclóra do na seánraí ó bhéal a
fhiosrú agus a úsáid sa spás ar líne.

Cad iad na scileanna labhartha agus éisteachta is féidir linn
a fhorbairt sa spás ar líne?
Na rialacha a bhaineann le hIdirghníomhú Sóisialta
Comhaird a léiriú, éisteacht go gníomhach, ag tógáil gach re
seal, lucht éisteachta, srl.;

Scileanna Paraitheangacha
Fuaim, tuinairde, tuin ghutha, sosanna, béim, foghraíocht,
srl.;
Scileanna Seachtheangeolaíocha
Féachaint sa tsúil, staidiúir, gothaí gnúise, gothaí nó
comharthaí, srl.

Cuireann foghlaim
teanga spraíúil forbairt
stór focal chun cinn, ag
nascadh "focail" le
heispéiris saoil an linbh.
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Cur Síos
Tuairiscí ó Bhéal, Comhráite, Treoracha a Thabhairt
Athinsint
Insint agus Scéalaíocht

Ceistiú
Ceistiú agus Agallaimh
Údar a Thabhairt
Argóintí agus Díospóireachtaí Neamhfhoirmiúla

Ag tacú le heispéiris ghníomhacha agus spéisiúla
foghlama teanga

Scileanna teagaisc labhartha agus éisteachta sa spás ar líne
ag baint úsáide as
Scaoileadh Céimseach na Freagrachta
Múnlóireacht: Taispeántas an mhúinteora/ taispeántas físe;
Roinnt: Leanann an múinteoir ag múnlú le hionchur na bpáistí;
Treorú: Spreag na páistí an scil a chleachtadh agus scafall ar fáil
dóibh (mar shampla taifid físe nó fuaime, físcheacht beo,
seomraí scartha);
Cur i bhfeidhm: Bain úsáid as na scileanna seo go
neamhspleách i ngnáthchomhrá.

Eispéiris Foghlama Teanga
Gníomhacha agus Spéisiúla

Gníomhaíochtaí ar líne

Smaoinigh ar bhealaí spraíúla chun páistí a spreagadh le
bheith ina mbailitheoirí focal sa spás ar líne:
Fána Focal ag úsáid Jamboard;
Mapa séimeantach;
Balla Focal ag baint úsáide as uirlisí digiteacha;
Déan cur síos ag úsáid Once Upon a Picture.

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.PDST.ie

Gníomhaíochtaí as líne

Cluichí bacainne

Gníomhaíochtaí laethúla

Suíomhanna Gréasáin
(Explorify/ Pobble365 )
Gníomhaíochtaí
idirghníomhacha

sa bhaile- treoracha a
thabhairt, tuairisc ó bhéal,
taispeáin agus inis, bácáil,
scéalta a athinsint, scéalta

(wordwall.net / Story dice)
Glaonna ar Zoom

á samhlú, srl.
Podchraoltaí a chruthú
Comhráite teileafóin

#ReadyForRemote

