Ionadluach,
Deachúlacha & Céatadáin:
Lámhleabhar an
Mhúinteora
Treoir maidir le Teagasc agus
Foghlaim i mBunscoileanna na
hÉireann

Is iad baill den tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí a cheap an lámhleabhar seo. An
t-aon chuspóir atá leis an lámhleabhair ná feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim i
mbunscoileanna na hÉireann agus bainfear úsáid as le múinteoirí cleachtais i suíomh na forbartha
gairmiúla. Ina dhiaidh sin beidh sé ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón suíomh gréasáin
www.pdst.ie le gur féidir úsáid a bhaint as sa rang. Tá an acmhainn seo ina mhaoin intleachtach a
bhaineann go hiomlán leis an SFGM agus níl sé beartaithe é a chur ar fáil ar bhonn tráchtála trí
mheán foilsitheoirí. Is maoin intleachtach na smaointe, moltaí agus gníomhaíochtaí uile sa
lámhleabhar a bhaineann leis na húdair (i gcás aon smaointe nó gníomhaíochtaí a fuarthas ó
fhoinsí eile agus nach mbaineann leis na húdair, fuarthas cead iad a úsáid agus tá na hadmhálacha
le fáil sa lámhleabhar).
Ní cheadaítear an lámhleabhar seo a úsáid ach amháin mar áis chun feabhas a chur ar theagasc
agus ar fhoghlaim. Ba choir ceist ar bith a bhaineann lena úsáid a sheoladh i scríbhinn chuig:
An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí,
14, Slí Sheoighe,
Páirc Ghnó na Páirce Thiar,
Bóthar Nangor,
Baile Átha Cliath 12.
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Aidhm an Treoirleabhair
Is é aidhm an treoirleabhair seo ná cuidiú le múinteoirí agus iad ag teagasc na snáith-aonad
Ionadluach (ranganna 1 go 6), Deachúlacha (ranganna 3 go 6) agus Céatadáin (ranganna 5 agus 6). Ní
bhaineann na snáith-aonad seo le ranganna naíonán. Cuireadh an acmhainn seo ar fáil chun tacú le cur
i bhfeidhm Churaclam Matamaitice na Bunscoile (CMBS) seachas teacht ina áit. Ach treoir bhreise a
sholáthar maidir le teagasc agus foghlaim ionadluacha, deachúlacha agus céatadán. Déanann an
acmhainn seo iarracht béim a leagann ar an gcreat oideolaíoch a bhaineann le hardsmaointeoireacht
mhatamaiticiúil, is é sin, modhanna maidir le scileanna ardoird matamaitice cosúil le réasúnaí; cur in
iúl agus cur I láthair; comhtháthú agus nascadh; agus cur i bhfeidhm agus réiteach fadhbanna a lorg a
chothú agus a leathnú. Cé go leagtar béim sa treoirleabhar ar an tsnáithe Uimhreas, is féidir an creat
teagaisc a úsáid i ngach snáithe agus snáithaonad de CMBS.
Acmhainní a d’fhéadfaí a Úsáid
Bheadh na hacmhainní seo a leanas úsáideach chun forbairt agus daingniú a dhéanamh ar roinnt
coincheap in ionadluach, deachúlacha agus céatadáin. Ní liosta cuimsitheach é agus d’fhéadfadh
acmhainní eile a bheith oiriúnach freisin.
Tábla 1.1 Acmhainní a d’fhéadfaí a Úsáid

bloic dienes (ábhair bhonn 10)

díslí

bataí Cuisenaire

ballaí codáin, deachúlacha, céatadáin

barraí codáin

foireann codáin pióige

uimhirlínte ranga (líne éadaí agus pionnaí),
uimhirlínte príomhbhoird

cártaí imeartha

uimhirlínte folmha

dúradáin

bataí comhairimh

boird nódaireachta

fráma 5, fráma 10

cairt/teimpléad ionadluacha

cártaí saighde

áireamháin

uimhirlíne (le huimhreacha agus gan
uimhreacha)

abacas

cearnóg 100 (le huimhreacha agus gan
uimhreacha)

tithe ionadluacha

cearnóg 99

diosca céaduithe

uimhir-fean

páipéar le greille 10 x 10

digitchártaí

páipéar breactha

sreangán coirníní comhairimh

mata ionaid dheachúil
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Difreálú
Tá an cur chuige sa lámhleabhar seo maidir le hionadluach, deachúlacha agus céatadáin a theagasc
oiriúnach don teagasc agus foghlaim dhifreálaithe. Moltar sa chur chuige seo gluaiseacht ón ábhar
coincréiteach chuig an ábhar pTFCiúrtha agus ar deireadh chuig an ábhar teibí, ag brath ar riachtanais na
ndaltaí ar leith. Mar sin tá an cur chuige seo oiriúnach freisin le húsáid sa teagasc tacaíochta foghlama,
acmhainne agus i ranganna speisialta. De bhreis air sin, moltar ann samhlacha líneacha, achair agus
tacair a úsáid le haghaidh deachúlacha agus céatadán.

Bhainfeadh foghlaimeoirí a fhoghlaimíonn go spásúil fóir as an tsamhail achair.

Tá an tsamhail líneach oiriúnach do stíleanna loighciúla agus spásúla foghlama.

Sa tsamhail tacair is féidir tabhairt faoi eispéiris inbhraite agus
chinéistéiseacha foghlama.
I ngach samhail is féidir úsáid a bhaint as ábhar láimhsithe agus coincréiteach agus aistriú chuig
macasamhlú pTFCiúrtha agus teibí. A bhuíochas leis na heispéiris iomadúla foghlama seo chun an
coincheap céanna a fhorbairt is féidir freastal ar stíleanna agus cumais éagsúla foghlama agus féadtar
foghlaim a dhaingniú tríd an gcoincheap céanna a chur i láthair ar bhealaí éagsúla, taitneamhacha,
idirghníomhacha. Tá an chonair foghlama incriminteach sa mhéid go bhfuil trí chéim ann –
coincréiteach, pTFCiúrtha agus teibí. Mar is amhlaidh le gach suíomh maith teagaisc agus foghlama is
é/í an dalta féin a bheartaíonn ar an túsphointe agus an ráta ag a ndéanfaidh sé/sí dul chun cinn. Beidh
an chonair an-úsáideach do mhúinteoirí atá ag teagasc i dtimpeallacht ilranga. Ar deireadh, cothaíonn an
creat teagaisc cur chuige idirdhealaithe i leith an cheistiúcháin mar mhodh bunúsach measúnaithe. Tá
samplaí le leibhéil éagsúla cheistiúcháin le féiceáil go follasach sna gníomhaíochtaí sa lámhleabhar seo.
Meastachán
Tá ról suntasach ag an meastachán sa mhatamaitic agus spreagann sé daltaí le cinneadh a dhéanamh
cibé acu an bhfuil a bhfreagra fónta go matamaiticiúil nó nach bhfuil. Tá sé tábhachtach idirdhealú a
dhéanamh idir meastachán agus freagra. Cuidíonn sé leis na daltaí iniúchadh ar a chiallmhaire is atá a
mbuille faoi thuairim/meastachán (mar shampla, an bhfuil an líon ceart de dheicheanna/aonta ann; i
gcás go bhfuil dealú i gceist, ar chóir don meastachán a bheidh níos mó ná an uimhir bhunaidh; srl.)

5

Tá cur síos ar na straitéisí meastacháin seo a leanas i Matamaitic: Treoirlínte do Mhúinteoirí (Leathanaigh
32 – 34):





Straitéis an fhoircinn tosaigh
Straitéis an chnuasaigh
Straitéis an tslánaithe
Straitéis na n-uimhreacha speisialta

Nascadh
Cé go ndíríonn an treoirleabhar seo ar thrí shnáithaonad (ionadluach, deachúlacha agus céatadáin) de
shnáithe amháin (uimhreas), tá sé beartaithe go ndéanfaí é a nascadh le snáitheanna, snáithaonaid agus le
hábhair eile nuair is cuí. I dtábla 1.2 tá roinnt samplaí de naisc a d’fhéadfaí a dhéanamh idir ionadluach,
deachúlacha, céatadáin agus curaclam na matamaitice do ranganna a haon agus a dó, i dTábla 1.3 le
haghaidh rang a trí, i dTábla 1.4 le haghaidh rang a ceathair; agus i dTábla 1.5 le haghaidh ranganna a cúig
agus a sé.
Tábla 1.2 Naisc a d’fhéadfaí a dhéanamh idir ionadluach agus curaclam na matamaitice (rang a haon agus a dó)

Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir

1&2

Uimhreas

Ionadluach

Ionadluach 0-99 a iniúchadh, a aithint
agus a chlárú
Ionadluach 0-199 a iniúchadh, a aithint
agus a chlárú

Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir

1&2

Uimhreas

Comhaireamh agus
Uimhriú

An líon rudaí i dtacar a chomhaireamh
Bunuimhreacha 0-99 (0-199) a léamh, a
scríobh agus a chur in ord
An líon rudaí i dtacar a mheas (0-20)

Uimhreas

Comparáid agus
ordú

Uimhreas

Oibríochtaí

Tacair choibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha a chur i
gcomparáid
Tacair rudaí a ordú de réir uimhreach
Foclóir orduimhreacha a úsáid
Uimhreacha a shuimiú laistigh de 99, le
hathainmniú agus gan athainmniú
Suimiú agus grúpchomhaireamh a
iniúchadh agus a phlé
Uimhreacha a dhealú gan athainmniú
laistigh de 99
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Ailgéabar

Pátrúin a Iniúchadh
agus a Úsáid

Pátrúin a aithint (agus na chéad
uimhreacha eile a réamhinsint)
Pátrúin agus fíorais suimithe a iniúchadh
agus a úsáid
Úsáid fráma chun a léiriú go bhfuil uimhir
anaithnid ann a thuiscint

Tábla 1.3 Naisc a d’fhéadfaí a dhéanamh idir ionadluach & deachúlacha agus curaclam na matamaitice (rang a trí)

Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir
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Uimhreas

Oibríochtaí

Uimhreas

Codáin

Ailgéabar

Uimhirphatrúin
agus Seichimh

Tomhais

Fad

Tomhais

Meáchan

Tomhais

Toilleadh

Suimiú agus dealú le hathainmniú agus
gan athainmniú, laistigh de 999
Faigh tuiscint ar ionadluach mar shuimiú
athfhillteach agus a mhalairt
Codáin agus ainmneoirí cuí acu a chur i
gcomparáid, a ordú agus a shuíomh ar an
uimhirlíne
Tascanna agus fadhbanna praiticiúla
bunaithe ar chodáin a réiteach
Pátrúin in uimhreas a iniúchadh, a aithint
agus a chlárú, 0-999
Seichimh a iniúchadh agus a fhorleathnú
agus cuntas a thabhairt orthu (an riail ina
dtaobh a mhíniú)
Tascanna praiticiúla agus fadhbanna
bunaithe ar shuimiú agus ar dhealú aonad
faid (m, cm) a réiteach agus a chomhall
Tascanna praiticiúla agus fadhbanna
bunaithe ar shuimiú agus ar dhealú aonad
meáchain (kg agus g) a réiteach
Tascanna praiticiúla agus fadhbanna
bunaithe ar shuimiú agus ar dhealú aonad
toillidh (l, ml) a réiteach agus a chomhall

Table 1.4 Naisc a d’fhéadfaí a dhéanamh idir ionadluach & deachúlacha agus curaclam na matamaitice
(rang a ceathair)
Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir
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Uimhreas

Ionadluach

Ionadluach a iniúchadh agus a aithint i
slánuimhreacha, 0-9999
Uimhreacha 4 dhigit a léamh, a scríobh
agus a ordú
Slánuimhreacha a shlánú go dtí an míle is
gaire
Ionadluach in uimhreacha deachúlacha a
iniúchadh agus a aithint go dtí dhá ionad

Deachúlacha
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de dheachúlacha (deichiú agus céadú)
Deachúlacha a chomhaireamh, a chur in
ord agus i gcomparáid
Slánuimhreacha a shuimiú agus a dhealú
go dtí 2 ionad
Deachúlacha a iolrú agus a roinnt go dtí 2
ionad trí shlánuimhir aon digite a úsáid
Fadhbanna bunaithe ar dheachúlacha a
réiteach
Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir
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Uimhreas

Oibríochtaí

Suimiú agus dealú le hathainmniú agus
gan athainmniú laistigh de 9999
Tuiscint a fháil ar ionadluach mar shuimiú
athfhillteach agus a mhalairt
Áireamhán a úsáid chun meastacháin a
bheachtú

Uimhreas

Codáin

Ailgéabar

Uimhirphátrúin
agus Seichimh

Tomhais

Fad

Tomhais

Meáchan

Tomhais

Toilleadh

Tomhais

Airgead

Codáin agus ainmneoirí cuí acu a chur i
gcomparáid, a ordú agus a shuíomh ar an
uimhirlíne
Tascanna agus fadhbanna praiticiúla
bunaithe ar chodáin a réiteach
Pátrúin in uimhreas a iniúchadh, a aithint
agus a chlárú, 0-9999
Seichimh a iniúchadh agus a leathnú agus
cuntas a thabhairt orthu (an riail a mhíniú)
Aonaid fhaid a athainmniú i bhfoirm
dheachúlach nó chodánach
Tascanna praiticiúla agus fadhbanna
bunaithe ar aonaid fhaid (m, cm) a
réiteach agus a chomhall lena n-áirítear
suimiú agus dealú a dhéanamh orthu
Aonaid mheáchain a athainmniú i bhfoirm
dheachúlach nó chodánach
Tascanna praiticiúla agus fadhbanna
bunaithe ar aonaid mheáchain (kg agus g)
a réiteach agus a chomhall, lena n-áirítear
suimiú agus dealú a dhéanamh orthu
Aonaid toillidh a athainmniú i bhfoirm
dheachúlach nó chodánach
Tascanna praiticiúla agus fadhbanna
bunaithe ar aonaid toillidh (l, ml) a
réiteach agus a chomhall lena n-áirítear
suimiú agus dealú a dhéanamh orthu
Suimeanna airgid a athainmniú mar euro
agus ceinteanna agus clárú a dhéanamh
leis an tsiombail € agus an pointe deachúil
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Table 1.5 Naisc a d’fhéadfaí a dhéanamh idir ionadluach agus deachúlacha agus curaclam na matamaitice
(ranganna a cúig agus a sé)
Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir

5&6

Uimhreas

Ionadluach

Slánuimhreacha agus deachúlacha a
shlánú go dtí an tslánuimhir is gaire (go dtí
ionad amháin, dhá ionad nó trí ionad de
dheachúlacha)
Deichithe, céaduithe agus mílithe a chur in
iúl i bhfoirm chodánach agus i bhfoirm
dheachúlach
Codáin, céatadáin agus deachúlacha a
chur i gcomparáid agus in ord
Ús simplí, caillteanas, brabús agus CBL a
iniúchadh agus a ríomh

Deachúlacha

Céatadáin

Leibhéal
Ranga

Snáithe

Snáithaonad

Cuspóir

5&6

Uimhreas

Oibríochtaí

Uimhreas

Codáin

Tomhais

Fad

Tomhais

Meáchan

Tomhais

Toilleadh

Slánuimhreacha agus deachúlacha a
shuimiú agus a dhealú, gan áireamhán
agus le háireamhán
Deachúil (go dtí trí ionad) a iolrú faoi
shlánuimhir, gan áireamhán agus le
háireamhán
Deachúil a iolrú faoi dheachúil, gan
áireamhán agus le háireamhán
Uimhir thrí dhigit (uimhir ceithre dhigit) a
roinnt ar uimhir dhá dhigit, gan áireamhán
agus le háireamhán
Uimhir dheachúlach a roinnt ar
shlánuimhir, gan áireamhán agus le
háireamhán
Leaschodáin a chur in iúl mar uimhreacha
measctha agus a mhalairt de dhóigh agus
iad a shuíomh ar an uimhirlíne
Aonaid fhaid a athainmniú (tomhais in
aonaid mhéadracha chuí a athainmniú
mar chodáin agus mar chodáin
dheachúlacha)
Tomhais mheáchain a athainmniú (na
torthaí a chur in iúl mar chodáin nó mar
dheachúlacha d’aonaid mhéadracha chuí)
Tomhais toiillidh a athainmniú (na torthaí
a chur in iúl mar chodáin nó mar
dheachúlacha d’aonaid mhéadracha chuí)
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Tomhais

Airgead

‘luachanna ar airgead’ a chur i gcomparáid
trí mhodh an aoin a úsáid
Iniúchadh a dhéanamh ar airgead
(céatadán lascaine, CBL suimithe leis, etc.

Sonraí

Sonraí a Léiriú agus
a Léirmhíniú

Sonraí

Seans

Tacair shimplí de shonraí a chnuasach
agus a úsáid
Tacair shonraí a úsáid i réiteach
fadhbanna
An chosúlacht go dtarlódh imeachtaí ar
leith a mheas agus a chur in ord ar scála 0
go 100%, 0 go 1
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Creat

Teagaisc

Straitéisí Teagaisc
I dTábla 1.4 ar an gcéad leathanach eile tá creat ann chun forbairt a dhéanamh ar an smaointeoireacht
mhatamaiticiúil. Cé nach dtagraíonn sé go sonrach d’ábhair choincréiteacha nó láimhsithe, is gá úsáid
a bhaint astú go minic ar mhaithe le smaointeoireacht mhatamaiticiúil a fhorbairt agus is féidir iad a
úsáid chun plé a spreagadh sa rang.
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Lorg

Ag déanamh áisitheoireachta do
fhreagraí ó dhaltaí

Tacú

Tacaítear le smaointeoireacht an

Leathnú

Coinnítear caighdeáin agus ionchais arda do
gach dalta

mhínitheora
Lorgaítear raidhse modhanna réitigh
d'fhadhb amháin ón rang ina
iomláine
e.g. “Cé a rinne ar bhealach eile
é?; an ndearna aon duine ar
bhealach difriúil é?; an ndearna
aon duine ar bhealach difriúil le
X é?; an bhfuil bealach eile ann
chun é a dhéanamh?”
Fantar do chur síos na ndaltaí ar
mhodhanna réitigh agus
spreagtar míniúcháin
Cruthaítear timpeallacht
shábháilte don smaointeoireacht
mhatamaiticiúil
e.g. bíonn meas ar gach iarracht
agus úsáidtear earráidí mar
phointí foghlama
Cothaítear comhréiteach ar
fhadhbanna
Spreagtar plé sa rang
Baintear úsáid as míniúcháin na
ndaltaí mar ábhar ceachta
Sonraítear tuairimí agus
modhanna a chaitear a roinnt go
poiblí e.g. “A Sheáin, a bhféadfá
an modh a bhí agatsa a roinnt
linn go léir; tá tuairim spéisiúil ag
Máire agus b'úsáideach an rud
dúinn é éisteacht léi.”

Cuirtear fadhbanna eile atá cosúil
leis an gcoincheap i gcuimhne do
dhaltaí

Iarrtar ar gach dalta fadhbanna deacra a réiteach
agus triail a bhaint as modhanna réitigh difriúla

Stiúraítear cúnamh grúpa do dhalta
aonair trí chomhfhreagracht ghrúpa

Spreagtar machnamh matamaiticiúil

Cuidítear le daltaí aonair a
modhanna réitigh féin a shoiléiriú

Déantar éascaíocht do scileanna matamaitice a
fhorbairt mar a leagtar amach i GnB (Mata) do
gach leibhéal ranga
e.g. réasúnú, hipitéisiú, fíorú, etc.

Tacaítear le smaointeoireacht na néisteoirí

Cothaítear úsáid dialanna foghlama do gach dalta

Cuirtear athrá/athdhéanamh ar fáil
láithreach faoi stiúir an mhúinteora

e.g. féach Aguisín A do dhialann foghlama
shamplach

e.g. “Molann Anraí gur chóir ...; Is
é a rinne tú mar sin ...; Is dóigh
leat mar sin ...”.
Taispeántar modhanna réitigh de
rogha an mhúinteora gan béim a
leagan ar aon mhodh faoi leith
e.g. “Tá tuairim agamsa ...; Céard
faoi ...?; Meas tú dá ndéanfaimis
...?; An bhféadfaimis...?”.
Tacaítear le smaointeoireacht an
mhínitheora agus na n-éisteoirí
Breactar gach modh réitigh ar an
gclar dubh/bán
Iarrtar ar dhaltaí difriúla modh a
gcomhdhaltaí a mhíniú
e.g. athghuthú (féach fonóta ar
leathanach 13)

Téitear níos faide ná modhanna tosaigh réitigh

Tugtar ar dhaltaí aonair triail a bhaint as modhanna
malartacha réitigh d'aon fhadhb amháin

Spreagtar daltaí chun modhanna réitigh a scrúdú
go criticiúil agus a mheas

e.g. ach a bhfiafraíonn siad díobh féin “an bhfui
bealaí eile ann chun é seo a réiteach?; cad é an
bealach is éifeachtaí?; cad é an bealach is
furasta le tuiscint agus cén fáth?”.

Spreagtar daltaí chun an smaointeoireacht
mhatamaiciúil a chur i bhfocail, a chosaint agus
a shainiú
Is féidir athghuthú a úsáid anseo freisin

Úsáidtear freagraí, ceisteanna agus deacrachta
na ndaltaí mar chroílár an cheachta mar aon le
fadhbanna a chumann na daltaí féinCothaítear
mian don dúshlán

12

Cultúr sa Seomra Ranga
Cultúr an tSeomra Ranga
Tá sé ríthábhachtach an cultúr ceart a chruthú agus a chothú sa seomra ranga chun an smaointeoireacht
mhatamaiticiúil a fhorbairt agus a fheabhsú. Leis sin éilítear ar an múinteoir:


dearcadh 'bain tiail as' a chothú lena mbíonn meas ar gach iarracht;



béim a leagan ar thábhacht an phróisis agus triail a bhaint as modhanna difriúla;



áisitheoireacht a dhéanamh don ‘fhoghlaim i gcomhar’ trí obair ranga, obair bheirte agus obair
ghrúpa;



iarrachtaí a mholadh;



daltaí a spreagadh chun a gcuid tuairimí agus freagraí a roinnt le daltaí eile;



a thuiscint nach é/í an t-aon deimhnitheoir eolais sa cheacht matamaitice é/í;



ceisteanna tóraíochta a chur (féach Aguisín B, áit a bhfuil liosta de cheisteanna samplacha agus
teanga shamplach don mhúinteoir);



bí ag súil leis go ndéanfaidh daltaí iarracht dul i ngleic le hábhar casta matamaitice;



bíodh meas agat ar thuiscint seachas ar fhreagraí 'mear-réitigh'; agus



bain leas as athghuthú 1 (athmhúnlú tuairimí) mar uirlis don smaointeoireacht a shoiléiriú agus a
leathnú.

Sa chineál seo seomra ranga, éilítear ar dhaltaí:


tuairimí agus réitigh a roinnt, ach a bheith toilteanach éisteacht le tuairimí agus réitigh daltaí eile
freisin; agus



a bheith freagrach as a dtuiscint féin ach as tuiscint daltaí eile chomh maith.

11

Is é is athghuthú (revoicing) ann ‘the reporting, repeating, expanding or reformulating a student's contribution so
as to articulate presupposed information, emphasise particular aspects of the explanation, disambiguate
terminology, align students with positions in an argument or attribute motivational states to students' (Forman &
Larreamandy-Jones, 1998, p. 106).
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Ionadluach,
Deachúlacha
& Céatadáin:
Eolas Cúlra do
Mhúinteoirí

Bunfhíorais

Míthuiscintí
ag Daltaí

IONADLUACH: EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Bunfhíorais faoi Ionadluach
1. Bainimid úsáid as an gcóras deachúlach ionadluacha (buanaithe ar dheich) áit a bhfuil siombailí éagsúla
ann do na huimhreacha aiceanta 1 go 9, agus siombail 0 le haghaidh ionadchoinneálaí.2
2. Tá pátrúin ann sa bhealach a bhfoirmítear uimhreacha, mar shampla, tá pátrún siombalach ann do
gach deichniúr ata léiritheach do na siombailí 1 go 9 (e.g. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, etc.).
3. Cinneann suíomh na ndigití in uimhreacha céard a léiríonn siad. Bíonn na digití leis an luach is ísle ar
thaobh na láimhe deise agus bíonn luach gach digite 10 n-uaire mhéid na ndigití atá díreach ar dheis
uaidh.3
4. Tá feidhm dhúbailte ag 0. Uaireanta léiríonn sé ‘neamhní’ agus mar sin léiríonn nach bhfuil aon
mhíreanna ann agus mar sin ní dhéanann sé aon difríocht i gcás go suimítear é le huimhir eile. Uaireanta
eile léiríonn sé ionadchoinneálaí, mar shampla, san uimhir 208 léiríonn sé nach bhfuil aon deicheanna
ann agus bogann sé an 2 isteach in ionad na gcéadta.4
5. Do fhormhór na n-uimhreacha deirimid iad san ord ina bhfuil siad scríofa, mar shampla, 29 (fiche naoi),
76 (seachtó sé), 81 (ochtó haon), etc. Na heisceachtaí maidir leis seo ná uimhreacha idir 11 agus 19.
Deirtear 13 (trí déag), 14 (ceathair déag), 15 (cúig déag), 16 (sé déag), 17 (seacht déag), 18 (ocht déag)
agus 19 (naoi déag) ina mhalairt de bhealach ón mbealach ina bhfuil siad scríofa.
6. Tá milliún ina thoradh ar 1,000 méadaithe faoi 1,000. Féadtar seo a léiriú mar 106 sa mhéid go bhfuil
sé cothrom le 103 méadaithe faoi 103.
7. De ghnáth tá billiún ina thoradh ar 1000 méadaithe faoi 1,000,000. Is féidir seo a léiriú mar 109
freisin. Seo an chiall atá le billiún sna Stáit Aontaithe agus seo an bealach ina n-úsáidtear é sna margaí
idirnáisiúnta airgid; cibé scéal é, sa Ríocht Aontaithe an chiall bhunaigh a bhí leis ná milliún milliún agus
tá sin cothrom le 1012.5
Sna Stáit Aontaithe tugtar trilliún ar an méid deireanach thuasluaite - milliún méadaithe faoi milliún nó
1012. Seo an úsáid is coitianta a bhaintear as trilliún. Féadfaidh an chiall 1018 a bheith le trilliún sa Ríocht
Aontaithe.6
Míthuiscintí a Bhíonn ag Daltaí maidir le hIonadluach
Faigheann roinnt daltaí deacair na coinbhinsiúin éagsúla a thuiscint a bhfuil gá leo chun
uimhreacha a rá/a léamh idir 11 agus 19. Beidh gá le roinnt mhaith plé ionas go dtuigfidh na daltaí
cad atá i gceist le hainmneacha na n-uimhreacha.

2

Suggate, Davis & Goulding (2010)
Van de Walle (2007); Suggate, Davis & Goulding (2010)
4
Suggate, Davis & Goulding (2010)
5
Suggate, Davis & Goulding (2010)
6
Suggate, Davis & Goulding (2010)
3

Go minic bíonn sé deacair ar dhaltaí uimhreacha a rá agus a léamh os cionn na mílte. Mar sin, beidh gá acu le
roinnt mhaith deiseanna chun cleachtadh a dhéanamh ar uimhreacha móra a rá agus a léamh. Go minic agus iad
ag léamh uimhreacha móra is gá úsáid a bhaint as camóg nó spás chun na mílte agus na milliúin a scaradh óna
chéile, mar shampla, tá 97845327 níos deacra a léamh ná 97,845,327 nó 97 845 327 mar 97 milliún, 845 míle agus
327.
DEACHÚLACHA: EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Bunfhíorais faoi Dheachúlacha
1. Tá deachúlacha nó codáin dheachúlacha ar bhealach eile uimhreacha nach slánuimhreacha iad a léiriú. Is bealach
eile é chun codáin a scríobh.
2. Bainimid úsáid as an gcóras uimhreach Hiond-Arabach a bhfuil córas le bonn deachúlach nó bonn 10 aige.
Síneann an córas sin go hinfinideach sa dá threo.
3. Is é a chiallaíonn sé seo ná sna formáidí ó bhéal, tosaímid leis an gcuid is mó den uimhir agus leanaimid orainn go
dtí na codanna is lú, atá 10 n-uaire níos lú ná an chuid roimhe, mar shampla, is é a chiallaíonn ceithre chéad agus
seachtó hocht ná go bhfuil ceithre chuid de chéadta ann, seacht gcuid de dheicheanna agus ocht gcuid d’aonta ann.
4. Ar an gcaoi chéanna, san fhormáid scríofa, tá gach colún 10 n-uaire níos mó ná an ceann ar dheis uaidh. Seo an
gaol 10-le-1 idir luachanna in aon dá ionad atá díreach in aice a chéile7. Mar sin, is féidir linn an córas uimhreach a
fhorleathnú le go n-áireofaí uimhreacha (nó codanna) atá níos lú ná haon, mar shampla, deichiú, céadú, míliú, etc.
5. Scarann an pointe deachúil an tslánuimhir ó chodanna codánacha nó codanna den iomlán.
6. Cuirtear an pointe deachúil ar dheis ó cholún na n-aonta agus baintear úsáid as mar líne theorann idir
slánuimhreacha agus uimhreacha (codanna) atá níos lú ná a haon. Na huimhreacha atá díreach ar dheis ón bpointe
deachúil is codanna iad. An ról atá ag an bpointe deachúil ná a léiriú cá bhfuil ionad na n-aonta (ar chlé ón bpointe
deachúil).
7. Tá codáin ina ndeachúlacha athfhillteacha finideacha nó infinideacha. Is féidir aon chodán a athrú chun go
mbeidh sé ina dheachúil nó a mhalairt, i gcás roinnt codán m.sh

1
níl aon chríoch leo (0.333333 agus an 3 ag
3

athfhilleadh gan chríoch) agus mar sin tugtar deachúlacha athfhillteacha infinideacha orthu. Cuirtear ponc thar an
gcéad digit agus thar an digit dheireanach atá le hathfhilleadh.
Míthuiscintí a Bhíonn ag Daltaí maidir le Deachúlacha




7

Uaireanta léann daltaí an uimhir 28.297 mar seo 'fhiche hocht ponc a dhá chéad nócha seacht; tá sé seo
mícheart agus d’fhéadfadh seo mearbhall a chur ar na daltaí eile mar nach léiríonn .297 dhá chéad agus
nócha seacht. Léiríonn sé 2/10 agus 9/100 agus 7/1000. Mar sin, tá sé tábhachtach go léifeadh daltaí
deachúlacha i gceart, mar shampla, 'fiche hocht ponc a dó naoi seacht' nó ‘fiche hocht agus dhá chéad agus
nócha seacht míliú’.
Seans go mbeidh sé deacair ar dhaltaí a thuiscint go bhfuil ¾ cothrom le 0.75 sa mhéid go bhfuil na
huimhreacha an-éagsúil, dá nglacfá leo ar aghaidhluach.

Van de Walle (2007)
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I ndáil le suíomh an phointe dheachúil, féadfaidh sé bheith deacair do dhaltaí i bhfianaise go mbeidh sé ag
brath ar céard a roghnaíodh chun ‘aonad’ a léiriú. Is é sin, féadtar aon chainníocht a léiriú ar bhealach éagsúil
ag brath ar céard a roghnaítear mar na haonta nó na haonaid. Mar shampla, agus breithniú ar siúl ar
chainníochtaí seacláide (1 phaicéad de bharraí seacláide le 10 mbarra i ngach paicéad, 6 bharra seacláide le
10 gcearnóg seacláide i ngach ceann, agus 2 chearnóg seacláide) beidh an pointe deachúil ag brath ar céard a
roghnófar mar ‘aonad’:




1.62 paicéad
16.2 barra
162 cearnóg.
Seans go mbeidh sé deacair ar dhaltaí a thuiscint go bhfuil na méideanna sin go léir cothrom ó thaobh
chainníocht na seacláide de. Tá sampla úsáideach eile ar fail sa chóras airgeadaíochta. Féadtar aon
fhothacar airgeadaíochta a roghnú mar ‘aonad’ agus beidh tionchar ag an rogha sin ar ionad an phointe
dheachúil.

Céadta (euro)
3

Deicheanna
(euro)
8

Aonta (euro)
9

Deichithe (euro)
7

Céaduithe (euro)
5

D’fhéadfaí an tsuim airgid seo a scríobh i bhformáidí éagsúla ag brath ar cén ‘aonad’ a roghnaíodh, mar
shampla:
o
o
o

38975 cent nó 38975.0 cent
389.75 euro
0.38975 míliú de euro

Ceann de na míthuiscintí is coitianta i measc daltaí agus iad ag iolrú deachúlacha ná go mbeidh an uimhir i
gcónaí níos mó. Agus iad ag dealú deachúlacha go mbeidh an uimhir i gcónaí níos lú (mar atá i gceist le
slánuimhreacha). Mar sin, beidh gá ag daltaí le han-chuid cleachtaidh ag iolrú agus ag méadú deachúlacha
níos lú ná 18 agus ina dhiaidh sin ag plé agus ag fírinniú na dtorthaí.
Bíonn roinnt míthuiscintí ann ina measc agus iad ag cur deachúlacha i gcomparáid agus in ord:9
a) Tá Níos Faide Níos Mó: roghnaíonn daltaí an uimhir leis an líon is mó digití agus iad ag cur i
bhfeidhm smaointe slánuimhreach i ndeachúlacha, mar shampla tá 1.732 níos mó ná 2.1.

8
9

Suggate et al (2010)
Van de Walle, Karp, Bay-Williams (2013)
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b) Tá Níos Giorra Níos Mó: bíonn daltaí den tuiscint go bhfuil 0.3 níos mó ná 0.95 mar go bhfuil deichiú
níos mó ná céadú. Creideann siad sa mhéid go léiríonn digití ar dheis méideanna atá an-bheag, tá
uimhreacha gearra níos mó.
c) Náid inmheánach: féadfaidh mearbhall a bheith ar dhaltaí faoi náid inmheánach, agus iad den tuairim
go bhfuil 0.56 níos lú ná 0.087. Sa chás seo tá na daltaí ag caitheamh leis an náid mar ionadchoinneálaí.
d) Níos lú ná náid: bíonn daltaí den tuairim go bhfuil 0.45 níos lú ná náid sa mhéid go gcaitheann siad le
náid mar a bheadh slánuimhir agus é suite ar chlé ón bpointe deachúil.
e) Smaointeoireacht chómhalartach: bíonn daltaí den tuairim mhícheart go bhfuil
agus go bhfuil

1
cothrom le 0.4
4

1
cothrom le 0.6 agus mar sin ceapann siad go bhfuil 0.4 níos mó.
6
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CÉATADÁIN: EOLAS CÚLRA DO MHÚINTEOIRÍ
Bunfhíorais faoi Chéatadáin
1. Téarma eile le haghaidh ceaduithe ná ’faoin gcéad’ agus cosúil le codáin agus deachúlacha is bealach
eile iad céatadáin chun codanna codánacha a scríobh.
2. Tá siad éagsúil le codáin agus deachúlacha sa mhéid go dtugtar i gcónaí na codanna uimhreach mar
chuid de 100.
3. I dtéarmaí simplí, is coibhéiseacha iad céatadáin arb é 100 a n-ainmneoir10. Mar sin, bealach amháin
chun smaoineamh ar chéatadáin ná gur féidir iad a úsáid mar chomparáid, mar shampla, chun a fháil
amach cén lascaine a gheobhaidh mé i sladmhargadh i gcomparáid leis an bpraghas bunaidh. Mar
thoradh ar an ngá seo rudaí a chur i gcomparáid lena chéile, tá ainmneoir socraithe ag céatadáin – sin
100. Mar sin, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas cad dó a bhfuil an 100% ag tagairt gach uair.
4. Bealach eile chun amharc ar chéatadáin ná smaoineamh orthu mar oibreoirí, is é sin, insíonn an
céatadán dom cén gníomh is gá dom a dhéanamh. I gcás gur theastaigh uaim an CBL a fháil ar mhír nó
lascaine a bhaint de rud, bainfidh mé úsáid as an uimhreoir agus as an ainmneoir chun an oibríocht a
chur i gcrích.
Míthuiscintí a Bhíonn ag Daltaí maidir le Céatadáin

An praghas bunaidh a fháil in ionad an phraghais iarbhír agus a mhalairt.
Meánchéatadán a fháil ar rudaí a bhfuil cainníochtaí éagsúla acu (ní féidir seo a dhéanamh).

10

Deboys & Pitt (1979)
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Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal A11
Coincheap

Eispéiris Forbraíochta

Leibhéal
Conaire

Coincréideach

Pictiúrtha

Teibí

Leibhéal A.1

Déan iniúchadh,
aithint agus
clárú ar
ionadluach 0-99

Líneach

Líneach

Tacar

Tacar

Leibhéal A.2

Déan iniúchadh,
aithint agus
clárú ar
ionadluach 0199

11

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal A. 1

De ghnáth déantar seo a ailíniú le cuspóirí rang 1 agus 2 le haghaidh Ionadluacha

20

Conair Foghlama don Ionadluach agus Deachúlacha Leibhéal B12
Coincheap

Eispéiris Forbraíochta

Leibhéil
Chonaire

Coincréideach
Leibhéal
B.1
Déan iniúchadh,
aithint agus clárú
ar ionadluach 0999
Leibhéal
B.2
Léigh, scríobh
agus cuir in ord
uimhreacha 3
dhigit
Leibhéal
B.3
Slánaigh
slánuimhreacha
go dtí an deich nó
an céad is gaire

Pictiúrtha

Teibí

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal A. 1

Leibhéal B.4
Déan iniúchadh, cur
in iúl agus aithint ar
ionadluach in
uimhreacha
deachúlacha go
hionad amháin
(deichithe)

Leibhéal
B.5
Déan
deachúlacha a
chomhaireamh,
a chur i
gcomparáid agus
in ord

Líneach
Línte calabraithe m.sh
méadarshlat agus
crúiscín tomhais (ag
baint úsáide as post-its
chun cur i gcomparáid
agus in ord

Líneach
Uimhirlínte folmha (ar
dtús le huimhirchártaí
chuig ionad amháin)

tagarmharcanna
meastachán

Leibhéal
B.6
Réitigh fadhbanna
ina bhfuil
deachúlacha

12

De ghnáth déantar seo a ailíniú le cuspóirí rang 3 le haghaidh Ionadluacha agus Deachúlacha
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Conair Foghlama don Ionadluach, Deachúlacha agus Céatadáin Leibhéal C13
Concept
Leibhéil
Chonaire

Eispéiris Forbraíochta

Coincréideach

Pictiúrtha

Teibí

Leibhéal C.1
Déan iniúchadh,
aithint agus clárú
ar ionadluach 09999

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal A. 1

Leibhéal C.2
Léigh, scríobh agus
cuir in ord
uimhreacha 4 dhigit

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal B.2

Leibhéal C.3
Slánaigh
slánuimhreacha go dtí
an míle is gaire

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal B.3

Leibhéal C.4
Déan iniúchadh, cur in iúl agus
aithint ar ionadluach in
uimhreacha deachúlacha go dhá
ionad (deichithe agus céaduithe)
Leibhéal C.5
Cruthaigh deachúlacha agus
déan iad a chomhaireamh, a
chur i gcomparáid agus in ord

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal B. 4

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal B.5

Leibhéal C.6
Déan slánuimhreacha agus
deachúlacha a shuimiú agus a
dhealú go dtí 2 ionad

estimation and rounding-off

Leibhéal C.7
Déan deachúlacha a iolrú agus
a roinnt go dtí 2 ionad trí
shlánuimhir amháin a úsáid
Leibhéal C.8
Réitigh fadhbanna
ina bhfuil
deachúlacha

13

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal B.6

De ghnáth déantar seo a ailíniú le cuspóirí rang 4 le haghaidh Ionadluacha agus Deachúlacha
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Conair Foghlama don Ionadluach, Deachúlacha agus Céatadáin Leibhéal D14
Coincheap
Leibhéil
Conair
D

Eispéiris Forbraíochta

Coincréideach
Leibhéal
D.1
Slánaigh
slánuimhreacha agus
deachúlacha go dtí an
tslánuimhir is gaire
(chuig ionad deachúil
amháin, dhá ionad nó
trí ionad)

Pictiúrtha

Teibí

Mar an gcéanna leis na hEispéiris Foghlama i Leibhéal B.3

Leibhéal D.2
Cuir deichithe,
céaduithe agus
mílithe in iúl ina
gcodáin agus ina
ndeachúlacha

Leibhéal D.3
Déan codáin,
céatadáin agus
deachúlacha a
chur i
gcomparáid agus
in ord

Líneach
Línte calabraithe e.g.
méadarshlat agus
crúiscín tomhais (ag
baint úsáide as post-its
chun cur i gcomparáid
agus in ord

Líneach
Uimhirlínte folmha
Barra céatadáin
Cairteacha tagarmhairc

tagarmharcanna
meastachán
Malartaigh aonad iomlán
le haghaidh 100%

Leibhéal D.4
Déan iniúchadh
agus ríomh ar ús
simplí, brabús,
caillteanas agus
CBL

14

gaol a aithint idir
céatadáin
agus
codáin e.g. 80% de
X?

De ghnáth déantar seo a ailíniú le cuspóirí ranganna 5 agus 6 le haghaidh Ionadluacha, Deachúlacha agus Céatadán
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Ionadluach
Nótaí
Teagaisc &
Eispéiris
Foghlama

Deachúlacha

Céatadáin
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LEIBHÉAL A

Leibhéal A.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar ionadluach 0 - 99

Nótaí Teagaisc
Bonn 10
Inár n-uimhirchóras déanaimid deicheanna a mhalartú. Tugtar bonn a deich air seo. Ba chóir a lán
deiseanna a thabhairt do dhaltaí boinn éagsúla a mhalartú. Trí eispéiris mar sin a chur ar fáil do na daltaí de
2anna, 3anna, 4anna etc. a mhalartú beidh siad tar éis triail a bhaint as samplaí éagsúla agus uaidh sin
beidh siad in ann dul i ngleic leis an gcoincheap ‘ionadluach’.
Ábhair Choincréiteacha15
Mar is léir ón gconair foghlama ba chóir gach coincheap sa mhatamaitic a mhúineadh trí ghluaiseacht ón
ábhar coincréiteach go dtí ábhar pTFCiúrtha agus ansin go dtí ábhar teibí ar deireadh thiar. Anseo thíos tá
moltaí maidir leis an gcineál d’ábhair choincréiteacha ba chóir a úsáid agus ionadluach á theagasc.
Samhlacha Inghrúpáilte
Na samhlacha is fearr a léiríonn an gaol idir aonta, deicheanna agus céadta ná iadsan inar féidir na
deicheanna a chruthú nó a ghrúpáil as míreanna aonair. De réir mar a rachaidh na daltaí i dtaithí ar na
samhlacha seo, beidh siad in ann bailiúcháin de dheicheanna a dhéanamh agus iad a choinneáil mar
dheicheanna atá réamhdhéanta acu, mar shamplaí trí úsáid a bhaint as cipíní líreacáin ina gcnuasaigh
réamhghrupáilte.
Samhlacha Réamhghrúpáilte
Is samhlacha iad seo atá réamhghrúpáilte agus nach féidir iad a scaradh. Ba chóir na daltaí a chur ar an
eolas fúthu tar éis do na daltaí obair a dhéanamh le samhlacha inghrúpáilte. Tá samhlacha
réamhghrúpáitle ina bhealach éifeachtach eiseamláiriú a dhéanamh ar uimhreacha móra. Ta bloic
bhonn 10 agus bloic Dienes ina samplaí de shamhlacha réamhghrúpáilte.
Samhlacha Neamhréireacha
Seo samhlacha nach bhfuil na deicheanna deich n-uaire níos mó ná na haonta, go fisiceach. Tá airgead ina
shampla de shamhail neamhréireach. Níor chóir an tsamhail neamhréireach seo a úsáid chun tús eolais a
thabhairt do na daltaí ar ionadluach. Is féidir, ámh, é a úsáid tar éis do na daltaí dul i dtaithí ar choincheap
an ionadluacha chun dul siar breise a dhéanamh air sin.
D’ainneoin an chineáil ábhair choincréitigh a úsáideann na daltaí, tá sé
ríthábhachtach, chun tuiscint a fháil ar ionadluach, go bhfeicfeadh na daltaí an
gaol idir láimhsiú na n-ábhar leis an bpátrún teanga ‘tá ceann amháin díobh seo
cothrom le deich gcinn díobh siúd ‘.

15

Van de Walle, Karp, Bay-Williams (2013)

Ag Scríobh Uimhreacha
Is gá a thaispeáint do na daltaí conas a scríobhtar uimhreacha, is é sin, aonta ar dheis, deicheanna ar
chlé ó na haonta, agus mar sin de, de réir mar a théann siad i ngleic le grúpáil agus malartú i
ndeicheanna. Is gá gníomhaíochtaí a dhearadh ionas go ndéanfaidh na daltaí gaol fisiceach a shamhlú
idir grúpáil de dheicheanna agus grúpáil d’aonta agus na hainmneacha ó bhéal a chleachtadh atá ar an
uimhir agus ar ainm scríofa na huimhreach (Féach thíos 11.3 Van de Walle, lch195)

Eispéiris Shamplacha Foghlama
Réamhobair ar Bhonn a Deich16
Grúpáil
Trí chur leis an obair atá déanta cheana féin i Luathghníomhaíochtaí Mata agus ag baint úsáide as
ábhair éagsúla a d’úsáid na daltaí is féidir leo foghlaim faoi ghrúpáil. Tabharfaidh an múinteoir amach
naoi licín do gach beirt. Iarrfar ar na daltaí na licíní sin a ghrúpáil i 4anna. Ansin déanfaidh siad a
dtorthaí a chlárú go pTFCiúrtha agus go siombalach mar atá léirithe thíos.

16

Deboys and Pitt (1979)
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Ar dtús báire tá sé níos fearr gan grúpáil a dhéanamh ach in uimhir amháin in aghaidh an lae. De réir
mar a rachaidh na daltaí i dtaithí ar an tasc is féidir é a fhorleathnú chun an uimhir a ghrúpáil ar
bhealaí éagsúla, mar shampla, 9 licín a ghrúpáil ina 2anna 3anna, 5anna chomh maith le 4anna.

Anois tá 23 licín agat, cá mhéad bealach inar féidir
leat iad a ghrúpáil?
Cá mhéad grúpa de 5, 6, 7, 10 is féidir leat a
dhéanamh?
Cá mhéad aon a bhíonn fágtha agat mar
fhuílleach gach uair?

Féadfaidh daltaí na tascanna seo a chlárú freisin ar bhileoga clárúcháin (tá sampla de bhileog
clárúcháin léirithe thíos).

Grúpáil de 5

Aonta

Grúpáil de 6

Aonta

Grúpáil de 7

Aonta

Grúpáil de 10

Aonta
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Grúpáil agus malartú
Malartú singil
Anois beidh na daltaí ullamh chun malartú singil a dhéanamh. Mar shampla, féadfaidh daltaí anois
cúig licín a mhalartú le haghaidh bonn órga amháin. Féach an léaráid thíos.17

An dara malartú
Tar éis do dhaltaí tuiscint mhaith a fháil ar mhalartú singil, is féidir an dara malartú a thaispeáint dóibh.
Mar shampla:



Féadtar 3 licín a mhalartú le haghaidh bonn órga amháin
Féadtar 3 bhonn órga a mhalartú le haghaidh barra amháin seacláide

Féach léaráid thíos.

17

Seo an nasc TFC
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_209_g_1_t_1.html?open=activities&from=category_g_1_t_1.html
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Tá sé ríthábhachtach go bhfaigheadh na daltaí dóthain ama agus deiseanna chun taithí shásúil a fháil ar
an dara malartú. Is gníomhaíocht chasta í seo agus beidh gá ag na daltaí a lán taithí a fháil ar an dara
malartú a dhéanamh ag baint úsáide as boinn éagsúla. Cuirfidh sé freisin lena dtuiscint i gcás go
ndéanann siad malartú le haghaidh míreanna éagsúla, mar shampla, ag úsáid bhonn 4, d’fhéadfadh daltaí
iad seo a mhalartú:



4 licín do scriosán amháin
4 scriosán do pheann luaidhe amháin

Ansin féadfaidh na daltaí beartú iad féin cén ‘ráta malartaithe’ is mian leo don tasc (ag brath ar an
mbonn atá á iniúchadh).
Gníomhaíocht Chomhdhlúthaithe
Ag an bhFáinne an Bua
Beidh siad seo a leanas ag teastáil uait chun an cluiche seo a imirt:





An chéad ghrúpáil: cnaipí
An dara grúpáil: clúdaigh bhuidéil
An tríú grúpáil: soip
An ceathrú grúpáil: fáinní

Cuir na lipéid seo a leanas ar dhísle (ag brath ar an líon i do ghrúpaí )
Grúpáil i 3anna

1, 2, 1, 2, 1, 2

Grúpáil i 4anna

1, 2, 3, 1, 2, 3

Grúpáil i 5anna

1, 2, 3, 3, 4, 4

Féadtar an cluiche seo a imirt i mbeirteanna. Ar dtús báire, roghnaigh an ghrúpáil, mar shampla 3 agus
roghnaigh an dísle a ghabhann leis sin (1, 2, 1, 2, 1, 2). Caithfidh na daltaí an dísle ina seal agus
baileoidh siad an líon comhfhreagrach cnaipí. Chomh luath agus a bheidh trí bailithe acu malartóidh
siad iad do chlúdach buidéil agus ansin leanfaidh siad orthu ag bailiú cnaipí. Chomh luath agus a
bheidh trí cinn de chlúdaigh bhuidéil bailithe acu malartóidh siad iad do shop amháin agus chomh
luath agus a bheidh trí shop acu malartóidh sad é le haghaidh fáinne. An chéad duine a mhalartóidh
chun fáinne a fháil is é sin an té ag a bhfuil an bua.
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Tús Eolais ar Bhonn a Deich
Ionadluach
Chun go mbeadh tuiscint ag daltaí ar ionadaluch is gá dóibh bheith in ann grúpáil i ndeicheanna
(an coincheap ‘bonn a deich’). Chuige seo is gá go mbeadh eolas gnásúil acu ar conas a dhéantar
na grúpaí seo a chlárú inár gcóras ionadluacha. Tógann seo am…

Aimsigh míreanna a mbeadh suim ag na daltaí iad a chomhaireamh, mar shampla, milseáin i bpróca,
criáin sa rang, etc. Cinntigh go bhfuil an bailiúchán incomhairithe agus go bhfuil sé áit éigin idir 50 agus
200.18
Déan meastachán ar cé mhéad sop atá sa
bhosca seo.
Pléigh le do pháirtí na bealaí inar féidir leat na soip a chomhaireamh.
An bhfuil bealach níos éasca chun iad a chomhaireamh seachas ina n-aonta?
An ndearna aon duine é ar
bhealach eile?
Cén bealach is fearr chun na soip seo a
chomhaireamh?

D’fhéadfadh múinteoirí triail a bhaint as na moltaí éagsúla a fuarthas san aiseolas maidir le conas
comhaireamh a dhéanamh. Trí eiseamláiriú a dhéanamh ar chomhaireamh in aonta, dónna, tríonna is
féidir leis an múinteoir ceist a chur conas comhaireamh ar bhealach níos tapúla. Ba chóir go molfadh
dalta éigin gur chóir grúpáil i ndeicheanna.

Féadfaidh daltaí deich, fiche, tríocha, tríocha haon, tríocha dó a chomhaireamh ach gan
tuiscint cheart a bheith acu ar thríocha-dó-eas na cainníochta. Chun go samhlóidís gaol idir an
modh seo comhaireamh faoi deich agus an modh atá ar eolas acu comhaireamh faoi haon is gá
go mbeadh na daltaí in ann comhaireamh ar an dá bhealach agus ba chóir dóibh plé a
dhéanamh ar cén fáth a bhfuair siad an freagra céanna.
Grúpáil i ndeicheanna agus an comhaireamh a chlárú19
Cá mhéad deich?
Ullmhaigh málaí de licíní, ciúbanna unfix, bioranna fiacla, cnaipí, pónairí srl. agus scaip an dara bileog
chlárúcháin cosúil leis an gceann thíos. Oibreoidh daltaí i mbeirteanna agus tosóidh siad le bailiúchán
amháin. Déanfar an bailiúchán a ghrúpáil sa mhéid is mó de dheicheanna agus is féidir é agus déanfar an
toradh a bhreacadh síos. Chomh luath agus a bheidh an tasc curtha i gcrích ag na daltaí is féidir leo a
mála a mhalartú do bhailiúchán éagsúil.

18

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013)
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Mála de

Focal uimhreach

Deicheanna

Aonta

Bioranna Fiacla
Cnaipí

Faigh an líon seo
Sa ghníomhaíocht seo déanfaidh na daltaí na poncanna a chomhaireamh agus ansin déanfaidh siad
an líon comhfhreagrach licíní a chomhaireamh. Ar an gcaoi seo déanfaidh na daltaí comhaireamh ar
dtús ar bhealach a thuigeann said (in aonta) agus ansin déanfaidh siad an méid a thaifeadadh i
bhfocail agus ansin déanfaidh siad grúpáil i ndeicheanna.

00000000000000000000000000000000000

Scríobh an Uimhir
Deicheanna
Aonta
Gach ceann de na trí chomhchuid ionadluacha
Ainm : Katie
Mír

Meastachán

Iarbhír

Soip

dheich 6 aon

3 dheich

2 aon

Tríocha dó
Focal uimhreach

deich

aon

deich

aon

Focal uimhreach

19

Van de Walle, Karp, Bay-Williams (2013)
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Míniú Breise ar Bhonn a Deich
Frámaí a Deich
Cuidíonn frámaí a deich le daltaí meabhairíomhá a chruthú agus gaol a shamhlú idir na híomhánna sin
agus na huimhreacha comhfhreagracha. Cuidíonn frámaí a deich le daltaí uimhreacha a eagrú ina
mbaisceanna de chúig nó deich – agus cuidíonn seo an uimhir bhonn a deich a mheaitseáil leis an
gcóras uimhreach bonn a deich. Mar shampla, an bealach is éifeachtaí chun an 7 a shamhlú le fráma a
deich ná le haon cholún de 5 phonc agus colún eile de 2 phonc. Cuidíonn seo leis na daltaí smaoineamh
i dtéarmaí coibhéise, is é sin, smaoineamh ar 7 mar 5+2. Agus frámaí a deich á thaispeáint agat do
dhaltaí, ní miste tosú le pátrúin atá ar eolas acu cheana féin, mar shampla an patrún atá ar dhísle nó ar
dhomanó.

Taispeáin dom uimhir a seacht ar do
fhráma a deich. Ar léirigh aon duine é ar
bhealach eile?
An bhfuil bealach amháin atá níos fearr ná
bealach eile?
Mínigh cén fáth.

Forleathnaigh an ceistiú mar seo:
Cé mhéad sa bhreis a mbeidh gá agat leo chun do fhráma a deich a líonadh?

Líon isteach na deicheanna
Sa ghníomhaíocht seo tosóidh na daltaí le focal uimhreach (is é sin ‘fiche trí’), ansin líonfaidh siad
a bhfrámaí a deich le licíní dá réir agus aithneoidh siad na grúpaí agus na haonta.

Deicheanna

Aonta
32

Frámaí Dúbailte a Deich
Sa ghníomhaíocht seo iarrfar ar na daltaí na déaga a shamhlú mar shraith uimhreacha a thagann i ndiaidh a
deich. Trí úsáid a bhaint as frámaí dúbailte a deich is féidir leis na daltaí na déaga a shamhlú mar ‘dheich agus
roinnt eile curtha leis’. Tabharfaidh an múinteoir amach mála de licíní do gach beirt daltaí. Sa mhála beidh aon
líon de licíní idir 11 agus 19.

Ainmnigh an uimhir atá á léiriú ar do fhráma a deich.
Roghnaigh cártaí saighde agus nó cártaí digite chun an uimhir a léiriú.
Déan an uimhir a bhreacadh síos.

Féadtar an obair ar na frámaí a deich a fhorleathnú trí úsáid a bhaint as frámaí iomadúla a deich. Ansin léireoidh
na daltaí na huimhreacha ar bhealaí éagsúla. Ar dtús, ba chóir sin a dhéanamh go hincriminteach:
1. go coincréiteach sa fhráma a deich
2. le cártaí saighde (féach an rannóg thíos)
3. le cártaí digite nó uimhir-fheananna.
Beidh an gaol idir macasamhlú coincréiteach agus figiúirí ina bhonn don tuiscint éifeachtach ar ionadluach.
Mataí deich a haon20
Molann roinnt mhaith oideachasóirí go gcuidíonn úsáid mhata deich agus aonta ( léirithe thíos) chun ionad na
ndeicheanna a thaispeáint.. Agus iad ag baint úsáide as an mata, spreagtar na daltaí na deicheanna a lorg agus
iad a athghrúpáil, mar is gá, chun na huimhreacha digite a léiriú. Féadfaidh daltaí uimhreacha a léiriú go
coincréiteach tar éis úsáid a bhaint as cártaí saighde agus ansin ar deireadh thiar cártaí digite. Tá sé
tábhachtach, agus an uimhir á bhreacadh síos, go ndéanfaí na deicheanna a chlárú i gcolún na ndeicheanna agus
na haonta i gcolún na n-aonta. Tá seo ina chéim bhunúsach chun cuidiú leis na daltaí foghlaim conas a oibríonn
ár gcóras bhonn a deich.

20

Arna rochtain ó www.mathwire.com
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Deicheanna

Aonta

Cártaí Saighde

Cártaí Saighde
Ba chóir cártaí saighde a thaispeáint do na daltaí ag baint úsáide as ábhair choincréiteacha.
Tabharfaidh seo deis do na daltaí luach gach uimhreach a fheiceáil agus a bhrath.

21
Tá cártaí saighde
ina sraith de chártaí ionadluacha le ‘saighead’
Arrow cards21 are a set of place value cards with an ‘arrow’ or
ag pointeáil i dtreo thaobh na láimhe deise. Féadfaidh daltaí na
pointa eagrú
on the go
right
hand side. Pupils
organise chun
the cards
cártaí
cothrománach
nó gocan
hingearach
horizontally
or vertically
represent
different
numbers.
By
uimhreacha
éagsúla
a léiriú.toTrí
chárta 60
a chur ar
bharr chárta
300
agus ansin
cártaon
4 atop
chur
chárta
na daltaí
a of
placing
a 60 card
of aar300
card60,
andféadfaidh
then a 4 card
on top
fheiceáil go léiríonn na cártaí an uimhir 364 agus an 3 ag seasamh
a 60 card, pupils can see that the cards show the number 364
do chéadta, an 6 do dheicheanna agus an 4 d’aonta. Cuireann
where the 3 stand s for hundreds, the 6 for tens and the 4 for
cártaí saighde íomhá phTFCiúrtha ar fáil do na daltaí den rud a
ones. Arrow
pupils
with a pTFCure
image
what
scríobhtar
aguscards
muidprovide
ag scríobh
uimhreacha
ina bhfuil
níosofmó
ná
digit
weamháin
write when we record numbers with more than one digit.

21

Deiseanna TFC
Link: Place Value Cards
with Abacus

TFC link is http://www.wmnet.org.uk/resources/gordon/Abacus.swf
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Anseo thíos tá liosta de roinnt gníomhaíochtaí ar féidir úsáid a bhaint astu le cártaí saighde chun cuidiú
le daltaí tuiscint a fháil orthu seo :





uimhreas;
ord na n-uimhreacha;
an gaol idir uimhreacha; agus
ionadluach.

Taispeáin dom
Tosaigh le sraith de ghníomhaíochtaí ‘taispeáin dom’ san ord atá molta thíos:
1. 7, 70, 700, etc. (an digit chéanna in áit éagsúil)
2. 11, 25, 46, 77, etc. (uimhreacha dhá dhigit)
3. 328, 752, 927, etc. (uimhreacha trí dhigit agus ceithre dhigit)
4. 307, 7,089, etc. (0 mar ionadchoinneálaí)

Taispeáin dom 47
Seán an féidir leat a insint dom conas d’uimhir a chruthú?
An ndearna aon duine é ar bhealach eile?
An féidir le haon duine smaoineamh ar ainm eile ar dhaichead?
Léirigh an uimhir seo ar bhealach eile ag baint úsáide as aon ábhar gur
maith leat.
Déan do smaointeoireacht a bhreacadh
síos i do loga foghlama.
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Cosúil ach ní mar an gcéanna

Taispeáin dom 63.
Taispeáin dom 36.
Mínigh cén fáth a bhfuil na digití céanna sa dá uimhir ach nach
bhfuil siad mar an gcéanna.
Taispeáin dom gach uimhir is féidir a chruthú ag baint
úsáide as na digití 456.

Níos mó nó níos lú
Taispeáin dom 540, anois taispeáin dom 10 sa bhreis air sin; 100 níos lú; 1,000 níos mó, etc.
Cum agus dí-chum
Iarr ar na daltaí ní hé amháin uimhreacha a chumadh ach uimhreacha a dhí-chumadh freisin le cártaí
saighde.
Taispeáin dom 732 le cártaí saighde.
Seo 525. Faigh amach conas a cruthaíodh é.

Féadfaidh daltaí 525 a dhí-chumadh ar roinnt bealaí éagsúla, mar shampla:







5 chéad + 2 dheich + 5 aon
52 deich + 5 aon
525 aon
4 chéad + 12 dheich + 5 aon
4 chéad + 10 ndeich agus 25 aon
etc.
Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe

Cártaí Ionadluacha 22
Cártaí ionadlacha le habacas le fáil ar líne.

Deiseanna TFC
Cártaí Ionadluacha Ar Líne

22

Nasc TFC: http://www.wmnet.org.uk/resources/gordon/Abacus.swf
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Uimhir-fheananna
Numbers
a logical
progression
working
with
arrowúsáid
cards.
Mar
dhul fans
chunare
cinn
loighciúil
ón obair lefrom
cártaí
saighde
is féidir
aHere
bhaint
as uimhir-fheananna.
Iarrtarthe
ar dhaltaí
gan an
pupils
are required to represent
numberuimhir
withouta léiriú
the scaffold
scafall
céad, deich
haon
a úsáid.
Tá an uimhir-fhean
ina uirlis
of a hundred,
ten ornó
one
card.
The number
fan is a valuable
assessment
mheasúnachta luachmhar don múinteoir – trí sracfhéachaint a
tool for the teacher – at a glance a teacher can identify if a pupil is
thabhairt is féidir leis an múinteoir a aithint má tá aon fhadhb ag aon
havinguimhreacha
difficult ordering
correctly.
are a few
dalta
a chur numbers
in ord. Anseo
thíos Outlined
tá roinnt below
gníomhaíochtaí
sampleleactivities
for number fans.
simplí
huimhir-fheananna
Cruthaigh uimhir
D’fhéadfadh 1/2/3 dhigit a bheith ann, ag brath ar an leibhéal ranga i gceist.
Uimhir roimh/i ndiaidh
Taispeáin dom an uimhir a thagann roimh/tar éis uimhreach ar leith.
Taispeáin dom an freagra
D’fhéadfaí aon cheann de cheithre oibríocht a chlúdach anseo nó fiú dhá oibríocht le chéile.
Iolraithe
An féidir le daltaí uimhir a rá atá ina iolraí de 2, 5, 10, etc.
An uimhir is mó
Roghnaigh sprioc-dhigití agus iarr ar dhaltaí “an uimhir trí dhigit is mó is féidir leat a dhéanamh le do
pháirtí”, “an uimhir dhá dhigit is mó nach n-úsáideann 9”, a chur in iúl.
Náid
Smaoinigh ar uimhreacha ina bhfuil náideanna, abair na huimhreacha sin agus spreag na daltaí chun iad a
chruthú (déan trácht ar ionadluach na náide i lár nó ag deireadh uimhreach).

Cearnóg 99 (nó Cearnóg 100)

Léiríonn an chearnóg 100 agus an chearnóg 99 ord na n-uimhreacha agus na pátrúin agus na
gaolta eatarthu sa chóras bonn a deich.
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Tá an chearnóg 99 agus an chearnóg
10023 atá léirithe
A 99 square and 100 square23 as shown below are very
thíos an-tábhachtach mar uirlisí teagaisc nuair a táthar
important teaching tools in the development of
ag forbairt tuisceana ar ionadluach. Is féidir le daltaí
place value.
Through
pupilasself-discovery
teacher
pátrúin
iomadúla
a aimsiú
a stuaim féinand
nó trí
cheistiú
ón múinteoir
questioning
pupils can discover numerous patterns.

Deiseanna TFC
Nasc: Cearnóg
Idrghníomhach a céad

Féach ar an gcéad cholún – céard a thugann
tú faoi deara?
Féach ar aon sraith agus “comhairígh ó chlé go deas“ – céard a
thugann tú faoi deara?
Ar thug aon duine eile aon rud éagsúil faoi deara?

Liostáilte thíos tá roinnt gníomhaíochtaí ar féidir úsáid a bhaint astu leis na cearnóga 99 agus 100
chun cuidiú le daltaí leis na coincheapa seo: uimhreas, ord na n-uimhreacha, gaolta idir uimhreacha
agus ionadluach. Sna gníomhaíochtaí seo a leanas baintear úsáid as an gcearnóg 100 agus is féidir an
chearnóg 99 a úsáid freisin.

23

Nasc TFC: http://www.primarygames.co.uk/pg2/splat/splatsq100.html
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Digití a chur in ord
Is féidir
an ghníomhaíocht
seo a dhéanamh
ag baint
úsáide
chéadta
This
activity
can be done using
hundreds pocket
chart
with as
thecairt
digitphóca
cardsde
removed
orlea ceann
blank 100
amháin
de
na
cártaí
digite
bainte
nó
le
cearnóg
fholamh
100.
Scaip
gach
cárta
digite
go
randamach
i
square. Randomly distribute all the digit cards to the class. Counting either forwards from 1 or
measc na ndaltaí sa rang. Ag comhaireamh ó 1 ar aghaidh nó siar ó 100 iarr ar na daltaí na cártaí a
backwards from 100 have pupils place the cards on the hundreds chart in the correct order whenever
chur ar an gcairt de chéadta san ord ceart i gcás go bhfuil an chéad digit eile acu
they have the next digit.

An uimhir ar lár
Bain roinnt uimhreacha ón gcearnóg 100. Cuirfidh na daltaí iad ar ais agus míneoidh siad cén fáth ar
roghnaigh siad an uimhir áirithe sin. Is féidir leat uimhreacha randamacha, seichimh uimhreacha nó
gach uimhir a bhaint.
Uimhir chomharsana
Tosaigh le cearnóg fholamh 100. Ainmigh uimhir agus iarr ar na daltaí na huimhreacha comharsana a
aithint. Ba chóir iarraidh ar na daltaí na gníomhaíochtaí seo a thriail cúpla uair. Tá ceistiúchán an
mhúinteora thar a bheith tábhachtach sna gníomhaíochtaí seo. Ba chóir go gcuideodh na ceisteanna a
chuirtear leis na daltaí na gaolta agus na pátrúin idir na huimhreacha a aithint agus a phlé.

56

Céard a thugann tú faoi deara faoin uimhir ar chlé/ar dheis/os
cionn/faoi bhun?
Céard a thugann tú faoi deara faoi na huimhreacha ar an trasnán?
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Líon Isteach na Spásanna Folmha
Sa ghníomhaíocht seo, iarrtar ar na daltaí figiúirí a scríobh agus ansin iad a chur in ord. Cruthaigh
bileoga oibre nó leagan lannaithe do na daltaí chun iad a chur i gcrích le marcóir cláir bháin. Cruthaigh
cairt de chéadta a bhfuil rannóga ann ar ghá iad a líonadh isteach. Bíodh roinnt de na figiúirí curtha
isteach mar nod do na daltaí.24

Deiseanna TFC
Link: Hundred Square
Number Hunt

Tomhas M’uimhir

Tabhair cearnóg 99/100 do na daltaí. Inis dóibh go bhfuil tú tar éis uimhir a bhreacadh síos atá idir 1
agus 100 agus go mbeidh orthusan a thomhas cén uimhir a scríobh tú síos trí cheisteanna a chur ort. De
réir mar a chuirfidh gach dalta ceist ar an múinteoir féadfaidh na daltaí na huimhreacha sin a scriosadh
go dtí go bhfuil siad tar éis an uimhir cheart a thomhas. Mar shampla, i gcás go gcuireann an dalta an
cheist, “An bhfuil sé ina iolraí de deich?” agus i gcás go ndeir an múinteoir nach bhfuil sé, féadfaidh na
daltaí gach iolraí den uimhir 10 a scriosadh. Spreag na daltaí le ceisteanna a chur a léiríonn raon maith
tuisceana ar uimhreacha, mar shampla, “An bhfuil an uimhir sna fichidí?”; “An ré-uimhir í?”; “An bhfuil
sé níos mó ná 50?” De réir mar a rachaidh na daltaí i dtaithí ar an ngníomhaíocht seo féadtar dúshlán sa
bhreis a thabhairt dóibh trína gceisteanna a bhreacadh síos. Beidh an bua ag an dalta leis an líon is lú
ceisteanna curtha chun an uimhir a aithint. De bhreis air sin, d’fhéadfaí cearnóg fholamh 99/100 a
thabhairt do na daltaí inar féidir leo uimhreacha a scríobh ar ghá iad a scriosadh.

24

An Nasc: http://www.oswego.org/ocsd-web/games/DogBone/gamebone.html
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Míreanna Mearaí Céadta
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Deiseanna TFC
Nasc: Míreanna Mearaí de
Chearnóg a céad
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Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe
Sáraigh M’uimhir
Féadfaidh na daltaí an ghníomhaíocht seo a dhéanamh i mbeirteanna. Beidh cairt lánnaithe de
chearnóg fholamh a céad ag teastáil ó gach beirt, sraith de chártaí digite agus iad aghaidh síos agus
dhá mharcóir dhaite cláir bháin. I sealanna piocfaidh daltaí suas cártaí dhá dhigit chun uimhir dhá
dhigit a chruthú agus ansin cuirfidh siad an uimhir ar ais sa suíomh ceart ar an gcairt fholamh a céad.
Gheobhaidh siad pointe amháin do gach uimhir a chruthóidh siad, dhá phointe d’aon uimhir níos mó
ná 50 agus d’aon uimhir le 0 in ionad na n-aonta agus trí phointe do gach uimhir leis an digit chéanna
in ionad na ndeicheanna, mar shampla, 11, 22, 33, 44.

25

Nasc TFC: http://nrich.maths.org/5572
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LEIBHÉAL B

Leibhéal B.2

Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 3 dhigit
Nótaí Teagaisc
Mata Boird
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andarnumerals
be represented
column.
Initially, a place
choincréiteacha agus ba chóir figiúirí a léiriú taobh leo sa cholún ceart. Ar dtús báire, d’fhéadfadh an
mat (notation board) may be useful to help pupils order their concrete materials as hundreds, tens and
mata ionad (bord nodaireachta) a bheith úsáideach chun cuidiú le daltaí d’fhonn a n-ábhair
units. Pupils thena represent
theina
number
by placing
the appropriate
the correct
Finally,
choincréiteacha
chur in ord
gcéadta,
deicheanna
agus aonta.digits
Ansininléireoidh
na columns.
daltaí an uimhir
ach
na should
digití cuí
a chur
colúinusing
chearta.
Mar
chríoch,
ba chóir do na daltaí a n-uimhir a bhreacadh
pupils
record
thesna
number
words
and
symbols.
síos ag baint úsáide as focail agus siombailí

Eispéiris Shamplacha Foghlama
Ag Léamh agus Ag Scríobh Uimhreacha Trí Dhigit
Ag clárú i dteanga bhonn a deich
Ba chóir daltaí a mhúineadh ar an mbealach seo – an t-ainm a rá i mbonn a deich ar dtús agus ansin
mar ainm caighdeánach d’aon uimhir. Mar shampla, an t-ainm ar an uimhir 546 i dteanga bhonn a
deich ná cúig chéad, ceithre dheich agus sé aon nó 500 + 40 + 6. Ar dtús léireoidh an múinteoir an
leagan amach d’ábhair bhonn a deich don rang, d’fhéadfaí amharcléiritheoir a úsáid chuige seo.
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Deiseanna TFC
Nasc: Bloic Idirghníomhacha
na mBonn

1. Scríobhfaidh daltaí an uimhir seo síos i ‘dteanga bhonn a deich’ – na focail agus na huimhreacha.
2. Ansin scríobhfaidh na daltaí an uimhir i bhfoirm chaighdeánach.
3. Athróidh an múinteoir píosa amháin (an céad, an deich nó an t-aon), mar shampla, athrófar 546 go
576, ansin scríobhfaidh na daltaí an uimhir nua seo i dteanga bhonn a deich (focail agus
uimhreacha) agus i bhfoirm chaighdeánach.
4. Ansin oibreoidh daltaí i ngrúpaí. Cruthóidh dalta amháin uimhir ag baint úsáide as ábhair bhonn a
deich. Ansin críochnóidh na daltaí eile céimeanna 1, 2 agus 3 thuas chun an uimhir nua a léiriú.26

Féadfaidh daltaí deacrachtaí a bheith acu le huimhreacha nach bhfuil aon deicheanna, mar
shampla, 506, go háirithe agus iad á scríobh. Cuidíonn sé teanga bhonn a deich a úsáid chuige
seo, mar atá léirithe sna gníomhaíochtaí thuas.

Uimhir a ghlaoch amach
Tá an ghníomhaíocht seo ina fhorleathnú ar an ngníomhaíocht thuas sa mhéid go gcaithfear uimhreacha
a scríobh gan tacaíocht a fháil trí úsáid a bhaint as ábhair bhonn a deich.
1. Glaofaidh an múinteoir amach uimhir ag baint úsáide as ainmneacha caighdeánacha
2. Déanfaidh na daltaí eiseamláiriú ar an uimhir ag baint úsáide as ábhair bhonn a deich
3. Bainfidh na daltaí úsáid as an uimhir i mbonn a deich agus i bhfoirm chaighdeánach
4. Ansin is féidir le daltaí, i gcomhar lena bpáirtí, an ghníomhaíocht chéanna a chleachtadh.

26

Nasc TFC http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html

43

Abair an uimhir
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1
saighde cabhrach chuige seo sa mhéid go léiríonn siad uimhreacha ina bhfoirmeacha forleathnaithe,
express numbers in their expanded form, for example, the number 649 is expressed on three individual
mar sampla, léirítear an uimhir 649 ar thrí cinn de chártaí indibhidiúla mar 600, 40 agus 9. Don
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ofagus
the number,
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úsáide
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Déarfaidh
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leagan
forleathnaithe
den
uimhir,
mar
shampla,
“600
plus 40 plus 9” as well as the standard number, for example, “649”.
móide 40 móide 9” chomh maith leis an uimhir chaighdeánach, mar shampla, “649”.

600 40 9
649
Agus iad ag forleathnú na gníomhaíochta chun triail a bhaint as uimhreacha ceithre dhigit, bainfidh na
daltaí úsáid as cártaí digite chun uimhir a chruthú ag baint úsáide as ‘eagraí grafaice theach ionaluacha’
(féach ‘Tithe Ionadluacha’) in ionad na gcártaí saighde.

Coinbhinsiún chun Uimhreacha Móra a Léamh
Chun uimhreacha móra a léamh, tosaigh ar thaobh na láimhe deise agus déan an uimhir a mharcáil
i dtríonna, ag baint úsáide as camóga. Ansin léigh na tríonna sin ó chlé go deas, ag stad ag deireadh
gach trí uimhir, chun ainm an aonaid a rá i.e. billiún, milliún, míle. Nuair atáthar ag léamh agus ag
scríobh uimhreacha móra, i gcás go múintear do dhaltaí uimhreacha móra a léamh amhail 008 mar
ocht nó 072 mar seachtó dó, beidh siad in ann neamhaird a dhéanamh de na náideanna chun
tosaigh i ngach ngrúpa de thrí uimhir i gcás go bhfuil siad ann. (Van de Walle et al, 2013)

27

Molann a lán oideachasóirí dála Gattegno (1988) agus Montessori (1912/1964) cártaí saighde a úsáid
(1912/1964)
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“Fourteen
million,
seventy
onehaon
thousand,
ninegcéad
hundred
three.”
26
“Ceithre mhilliún
déag,
seachtó
míle, naoi
agusand
a trí.”

Tithe ionadluacha
Cuidíonn an léaráid ionadluacha seo le daltaí cur lena gcumas uimhreacha móra a léamh. Níl sé
oiriúnach ach amháin i gcás go bhfuil na daltaí muiníneach ag léamh uimhreacha trí dhigit. Beidh an
múinteoir tar éis an ghrafaic a dhéanamh atá léirithe thíos, agus beidh gá le cártaí digite. De ghnáth
déantar an ghníomhaíocht seo mar rang iomlán agus ansin i mbeirteanna.
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Ba chóir an uimhir seo a léamh mar seo “Aon bhilliún, ceithre chéad agus caoga seacht milliún, ocht
gcéad agus aon mhíle, seacht gcéad agus sé déag.

28

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013)
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Cuir Uimhreacha Trí Dhigit In Ord
Míthuiscint Choitianta
Tá a lán daltaí a dhíríonn ar luach digití in uimhir seachas an luach a chinntear le hionadluach na
digite. Mar shampla, i gcás go n-iarrtar orthu na huimhreacha seo a leanas a chur in ord ón gceann
is mó go dtí an ceann is lú: 910 1,001 901 99 109 190 999 seo a freagra a thugann daltaí go
minic
999 99 910 901 190 109 1001
Tá siad den tuairim go gcaithfidh go ndéanann na trí naoi dheireanacha i 999 an uimhir níos mó na
1,001 nach bhfuil ach náideanna agus aonta ann. Féadfaidh sé bheith cabhrach uimhreacha a
scríobh amach ag baint úsáide as tábla ionadluacha.
Mílte
1

Céadta
0
9

Deicheanna
0
9

Aonta
9
9

Cén uimhir is mó?
Mar thús, féadfaidh daltaí úsáid a bhaint as tascanna ordúcháin chun a dtuiscint ar ionadluach a chur
in iúl. Féadtar an ghníomhaíocht seo a fhorleathnú trí úsáid a bhaint as ábhair choincréiteacha
chomh maith leis na cártaí digite. Iarr ar na daltaí dhá uimhir trí dhigit a chur in ord trí chur in iúl cén
ceann is mó agus cén ceann is lú. Iarr ar na daltaí cúis a thabhairt lena bhfreagra ag baint úsáide as
ábhair bhonn a deich.

“Tá 251 níos mó mar go bhfuil 5 dheich sa bhreis aige ar 201”
Cuir d’uimhir síos
Beidh uimhirlíne fholamh ag teastáil ó gach beirt daltaí le tagarmharcanna air socraithe ó 0 go 100 nó 0 go
1,000 agus sraith de chártaí digite curtha aghaidh síos ar an mbinse. Casfaidh an chéad dalta timpeall dhá
nó trí cinn de chártaí aon digite agus cuirfidh na cártaí sin ain aon ord is maith leo chun uimhir dhá dhigit
nó trí dhigit a dhéanamh. Ansin déanfaidh siad meastachán maidir le cár chóir dó a bheith ar an uimhirlíne.
Ansin glacfaidh a bpáirtí seal agus beidh orthu a n-uimhir a chur ar an uimhirlíne i ndáil leis na
huimhreacha eile atá ar an uimhirlíne cheana féin. Leanfar leis seo go bhfuil gach cárta digite úsáidte.
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Ag cur digití ina ord ar uimhirlíne dhaonna
Cuirfidh an múinteoir téad ar an urlár agus feidhmeoidh an téad mar uimhirlíne fholamh. Caithfidh
beirt de na daltaí dísle trí huaire chun dhá cheann d’uimhreacha trí dhigit a chruthú. Beidh na
huimhreacha seo ar na luachanna íosta agus uasta ar uimhirlíne dhaonna agus seasfaidh na daltaí ag
tosach agus deireadh an téad dá réir sin. Scríobhfar na huimhreacha sin ar pháipéar A4 agus ardófar
na píosaí páipéir sin go hairde uchta ionas gur féidir leis an rang go léir iad a fheiceáil. Roghnóidh an
múinteoir dalta eile chun uimhir trí dhigit a scríobh faoi rún (a chuirfear faoi cheilt) agus seasfaidh ag
an bpointe ar an uimhirlíne a bhfuil siad den tuairim gur chóir an uimhir sin a chur. Beidh ar na daltaí
eile a thomhas cén uimhir ag a bhfuil an dalta sin ag seasamh.
An Chairt Mílte
Don ghníomhaíocht seo oibreoidh daltaí i ngrúpaí de thriúr nó ceathrar. Beidh roinnt cairteacha
folmha céadta ag teastáil ó gach grúpa. Oibreoidh daltaí le chéile chun cairt 1 go 1,000 a chruthú.
Pléifidh daltaí conas is fearr é seo a dhéanamh. Beidh gá le téip chun 10 gcinn de chairteacha a céad a
chur le chéile chun stiall mhór fhada a dhéanamh. Beidh ar ghrúpaí beartú conas a dhéanfaidh siad é
seo agus conas a roinnfear na tascanna i measc an ghrúpa.
Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe
Deas nó Gránna (2 - 5 imreoir)
Beidh paca cártaí imeartha ag teastáil ó dhaltaí leis na cártaí le pTFCiúir agus na cártaí 10 bainte as.
Beidh páipéar agus pinn luaidhe ag teastáil freisin. Úsáidfear cárta an aoin le haghaidh uimhir 1.
Tarraingeoidh gach dalta trí bhosca de thoise cárta taobh le taobh ar an bpáipéar. Roghnóidh an chéad
dalta trí chárta ó bharr agus cuirfidh aghaidh síos ar an mbinse agus beartóidh ar cén t-ord iad a chur
sna trí bhosca. Ansin beidh ar na daltaí beartú sula gcuirfidh siad tús leis an gcluiche, cibé acu an
mbeidh mar aidhm leis an gcluiche an uimhir is mó nó an uimhir is lú agus is féidir a dhéanamh. Beidh
ar gach imreoir a n-uimhir trí dhigit a léamh amach. Féadtar ceithre chárta a úsáid chun an
ghníomhaíocht seo a fhorleathnú.29

Deiseanna TFC
Nasc: Uimhreacha Peile

29

Nasc TFC link at
http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/lessonLauncher.html?lesson=lessons/05/m3_05_00_x.swf
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Sa leagan ‘gránna’ den chluiche, féadfaidh imreoir beartú ar chárta a chur ar a mbord féin nó ar
bhord an fhreasúra. Sa leagan seo, bíonn a lán straitéise i gceist sa mhéid gurb é aidhm an chluiche ná
bac a chur ar an bhfreasúra an babhta a bhuachan.

Rás go dtí 100 (2 imreoir)
Beidh gá ag gach beirt le dísle, páipéar agus peann luaidhe. Is é aidhm an chluiche seo ná 100 a
dhéanamh sula ndéanfaidh do pháirtí 100. Ina sealanna caithfidh daltaí an dísle agus ansin beartóidh
siad cibé acu an nglacfaidh siad leis an luach atá ar taispeáint ar an dísle m.sh 3, nó deich n-uaire an
luach a ghlacadh m.sh 30. Leanfaidh daltaí ag cur lena scóir féin go dtí go sroichtear 100. Mar rogha air
sin, d’fhéadfadh daltaí tosú ag 100 agus a scóir a dhealú chun a fheiceáil cé shroichfidh an 0 ar dtús.

Cláir Thargaide (an rang uile ar dtús agus ansin i mbeirteanna)
Tá cláir thargaide ina n-uirlisí úsáideacha comhdhlúthaithe sa mhéid go gcuidíonn siad comhdhlúthú
agus measúnú a dhéanamh ar raon scileanna éagsúla. Spreag na daltaí ceisteanna oscailte a chur, mar
shampla ‘An féidir leat dhá uimhir a shuimiú chun uimhir a fhail le 3 ag suí in ionad na gcéadta?’
Seachas ceisteanna iata amháin, ‘Cén uimhir is mó ar an gclár?’ Féadfaidh múinteoirí cláir thargaide a
dhéanamh go héasca le húsáid ar an gclár bán idirghníomhach. Chomh luath agus a bheidh an
múinteoir tar éis eiseamláiriú sásúil a dhéanamh ar cheisteanna cláir thargaide a chur, féadtar na cláir
thargaide a phriontáil agus is féidir le daltaí obair i mbeirteanna chun ceisteanna a chur agus a
fhreagairt. Mar fhorleathnú ar an ngníomhaíocht seo, féadtar iarraidh ar dhaltaí a gclár targaide féin a
líonadh agus ansin ceisteanna a cheapadh dá bpáirtí.

614

390

223

739

425

462

999

201

672

820

255

119

927

346

466

327
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Aimsigh uimhir trí dhigit ina bhfuil 5 dheich.
Cén tsraith uimhreacha ina bhfuil an líon is mó deicheanna?
Aimsigh uimhir ina bhfuil 2 chéad agus 23 aon.
Aimsigh uimhir ina bhfuil 7 suite in ionad na n-aonta.
Aimsigh uimhir atá 3 huaire níos mó ná 225.
Cé mhéad uimhir is féidir leat a aimsiú ina bhfuil náid ina ionadchoinneálaí?
Déan dhá uimhir a shuimiú nó a dhealú chun uimhir a aimsiú ina
bhfuil 3 suite in ionad na gcéadta.
Cé mhéad uimhir is féidir leat a aimsiú le ré-uimhir suite in ionad na
gcéadta?

Athrú Digite
(an rang uile ar dtús agus ansin i mbeirteanna)
Don ghníomhaíocht seo beidh áireamhán ag teastáil ó gach dalta. Iontrálfar uimhir trí dhigit san
áireamhán, mar shampla, 547. Caithfear digit shingil a athrú gan an dá cheann eile a athrú. Dá
dteastódh uainn 547 a athrú go dtí 527, bheadh gá an ceathair a athrú go 2. Déantar uimhreacha a
athrú ach an méid ceart a shuimiú nó a dhealú. Sa sampla seo, is gá 20 a dhealú ó 547 chun 527 a
fháil. Tá sé tábhachtach go scríobhfadh daltaí síos agus go bpléifidís an smaointeoireacht is bun leis an
réiteach.
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Leibhéal B.3
Slánaigh slánuimhreacha go dtí an deich nó an céad is gaire

Nótaí Teagaisc
Meastachán nó Buille faoi Thuairim?
Chun meastachán a thabhairt tá réasúnaíocht, tuiscint agus áireamh i gceist, ach le buille faoi
thuairim níl gá le haon fhianaise chun tacú leis. Mar sin, tá sé tábhachtach an téarma ‘buille faoi
thuairim’ a sheachaint i gcás gur meastachán a thabhairt atá i gceist.

Rounding
Tá slánú ina
is ascil
useful
úsáideach
skill assaitmhéid
aids computational
go gcuidíonn estimation.
sé leis an meastachán
Estimation is
ríomhaireachtúil.
particularly important
Tá meastachán
as it
tábhachtach
go háirithe
gur scil
phraiticiúil
atá were
i gceist
ar féidir
í a úsáid
is
a practical skill
appliedsatomhéid
every-day
numeracy.
If you
trying
to figure
out in
theuimhearthacht
approximate cost
laethúil. Dá mbeifeá ag iarraidh gar-chostas a oibriú amach a bheadh ar 64 cloch pábhála a cheannach ag
of buying 64 paving stones at 28 euro each i.e. 64 x 28, you could make a sound estimation by
28 euro an ceann i.e. 64 x 28, d’fhéadfá meastachán iontaofa a thabhairt trí 60 a mhéadú faoi 30. Sula
multiplying
60 in
and
30.don
Before
pupils can
apply computational
they
must learn
to slánú
roundgo
to dtí
mbeidh daltaí
ann
meastachán
ríomhaireachtúil,
beidh estimation,
orthu ar dtús
foghlaim
conas
the
nearestnóten
hundred.
an deich
anor
céad
is gaire.

Eispéiris Shamplacha Foghlama
Slánú ag baint úsáide as ábhair choincréiteacha
Bainfidh daltaí úsáid as ábhair choincréiteacha chun beartú ar cén deich nó cén céad is gaire d’uimhir a
thabharfar dóibh. Anseo thíos tá roinnt ábhar is féidir a úsáid chun cleachtadh a dhéanamh ar shlánú go
dtí an deich nó an céad is gaire.
Coirníní a céad
Déantar coirníní a 100 a mharcáil i ngrúpaí de dheicheanna agus tá siad ina n-áis thar a bheith
úsáideach chun slánú suas nó síos. Féadtar an iliomad sreang de 10 gcoirnín a úsáid chun slánú go
dtí an 10 is gaire. Le 22 coirnín féadtar slánú síos go dtí 20 agus le 19 gcoirnín féadtar slánú suas go
dtí 20.

Ar an tsreang coirníní atá ar taispeáint ar an amharcléiritheoir an
bhfuilimid níos cóngaraí do fiche ná mar atá do thríocha?
Is féidir a rá gur féidir 22 a shlánú síos go dtí fiche.
Sa tsreang coirníní thíos an bhfuil 19 níos cóngaraí do dheich ná mar atá sé do
fiche?
Mínigh conas atá a fhios agat.
Is féidir linn a rá gur féidir 19 a shlánú suas go dtí fiche.
Táimid chun na coirníní a chur ar leataobh anois chun seans a
thabhairt daoibh bhur dtorthaí a bhreacadh síos sa loga
foghlama.
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Frámaí a deich
Is féidir úsáid a bhaint as an iliomad frámaí a deich agus a céad mar acmhainní coincréiteacha
eile san iniúchadh ar shlánú suas nó síos go dtí an 10 nó an 100 is gaire.

Slánaigh an uimhir (14) go dtí an deich is
gaire.
Fírinnigh do fhreagra.

Uimhirlínte 30
Tá uimhirlínte folmha agus líonta ina n-áiseanna maithe chun cuidiú le daltaí cleachtadh a fháil ar
shlánú suas agus síos go dtí an deich nó an céad is gaire. Anseo thíos tá roinnt moltaí liostáilte.

An bhfuil 223 níos cóngaraí do 220 nó do 230?
An bhfuil 247 níos cóngaraí do 240 ná mar atá sé do 250?

Deiseanna TFC
Nasc: Uimhirlíne Idirghníomhach

30

Nasc TFC http://www.topmarks.co.uk/PlayPop.aspx?f=NumberLinev5
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Tá uimhirlíne fholamh ina áis iontach. Is féidir le daltaí marcáil a dhéanamh ar
mheastachán chun teacht ar fhreagra.

An bhfuil 769 níos cóngaraí do 700 nó do 800?
An bhfuil 444 níos cóngaraí do 400 nó do 500?
An bhfuil 817 níos cóngaraí do 800 nó do 900?

Cad a thug tú féin agus do pháirtí faoi deara nuair a
shlánaigh sibh suas?/nuair a shlánaigh sibh síos?
Ar thug aon duine eile aon rud éagsúil faoi deara?
A Mháire, athinis dom cad a dúirt Seán
linn. Bain triail as seo d’uimhreacha eile.

Bain triail as
Uimhir

Mínigh

Slánaigh chuig

37
198
999
23
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Ag an staid seo ba chóir go mbeadh na daltaí tar éis an coinbhinsiún a oibriú amach dóibh féin. Féach
an bosca gorm thíos.

CUIMHNIGH
1 go 4 téighsíos
5 go 9 éirigh
aníos

Meabhair-straitéisí a chleachtadh
Chomh luath agus atá daltaí compordach a ndóthain le slánú is féidir leo a bhfuil foghlamtha acu a chur
i bhfeidhm agus iad ag réiteach fadhbanna matamaitice. Mar shampla, is féidir leis an gcineál faidhbe
seo a leanas bonn a chur ar fáil do phlé faoi straitéisí éagsúla agus a n-éifeachtacht.
Dá mbeadh €100 agat, an bhféadfá na trí bhréagán seo a leanas
a cheannach? Tabhair meastachán ar a gcostas.
Mínigh conas a fuair tú an freagra seo.

Shlánaigh mé 22 síos go dtí 20, 66 suas go dtí 70 agus 33 síos, mar €20 + €70 + €30= €120, mar sin
tá sé os cionn €100 euro
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Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe

Slánú agus Déanaimis Meastachán a Thabhairt

a.

148 + 43

b.

150 + 40 = 190.
e.

i.

237 + 52

178 − 43

678 + 45
+

89 + 56

c.

=

+

d.

=

344 + 34
+

f.

66 + 42

g.

23 + 98

h.

j.

278 − 56

k.

873 − 98

l.

=

458 + 31

771 − 37

Cártaí a Céad

100

200

300

400

600

700

800

900

500

Gearr amach cártaí a céad agus cuir iad i mbeart, aghaidh síos, idir na himreoirí. Cas timpeall ceann de
na cártaí a céad agus dáil 3 chárta imeartha ar gach imreoir. An chéad imreoir a chuirfidh a dtrí chárta
in ord ionas go slánaíonn siad chuig an uimhir sna céadta – sin an buaiteoir. Iarr ar na daltaí a n-uimhir
a rá amach os ard. Pléigh cén t-imreoir a shlánaíonn go dtí an cárta sna céadta, más ann dóibh.
Tógfaidh an buaiteoir 3 chárta nua imeartha ón mbeart, agus coinneoidh an cárta céadta mar thaifead
ar a mbua. I gcás nach mbuann aon duine an babhta coinnítear na cártaí imeartha ach castar cárta
céadta eile. I gcás gur féidir leis an mbeirt imreoirí slánú go dtí an cárta céadta, beidh an bua ag an té
ag a bhfuil an uimhir is cóngaraí don chárta céadta. Leantar leis an gcluiche go dtí go bhfuiltear tar éis
úsáid a bhaint as na cártaí céadta go léir. Beidh an bua ag an té a bhuann an líon is mó babhtaí.
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Leibhéal B.4
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar ionadluach in uimhreacha deachúlacha
go hionad amháin (deichithe)

Nótaí Teagaisc
Nóta Eolais maidir le hAirgead!
Cé go bhfuil sé ina úsáid thábhachtach de dheachúlacha, ní mholtar airgead mar shamhail
tosaigh do dheachúlacha. Is córas dhá-ionad é airgead agus tá sé neamhréireach. Is féidir le
huimhreacha cosúil le 5.6 nó 7.2943 mearbhall a chur ar dhaltaí sna céimeanna tosaigh. Mar
thús, ba chóir go mbeadh an taithí a fhaigheann daltaí ar dheachúla ina thaithí níos solúbtha
agus mar sin ní mholtar airgead.

Ionadluach
Tá sé den riachtanas go mbeadh tuiscint chuimsitheach ag daltaí ar an uimhirchóras agus, go háirithe,
tuiscint stuama ar choincheap an ionadluacha sular féidir leo tús tuisceana a fháil ar dheachúlacha. Bheadh
sé cuidiúil do dhaltaí forleathnú ar ionadluach agus tuiscint mhaith a bheith acu ar roinnt faoi 1031. Ba chóir
daltaí a spreagadh chun grúpáil agus malartú mar a rinne siad le slánuimhreacha.
Ábhair Bhonn a Deich
Ba chóir go bhfaigheadh daltaí a lán deiseanna úsáid a bhaint as ábhair bhonn 10 chun cur lena dtuiscint ar
dheachúlacha. Ba chóir go mbeadh na gníomhaíochtaí seo bunaithe sa phlé, san fhírinniú agus sa
réasúnaíocht.
Nasc le Tomhais
Sna tsnáithe Tomhais, go háirithe an snáithaonad a bhaineann le haonaid d’fhad agus toilleadh, tá a lán
deiseanna ann do dhaltaí iniúchadh a dhéanamh ar dheachúlacha agus iad a chleachtadh. As seo
d’fhéadfaidís áirimh dheachúlacha a dhéanamh atá bunaithe ar eispéiris ón bhfíorshaol agus a bhfuil
léiriúcháin choincréiteacha acu. Mar shampla, d’fhéadfaí an difríocht a mheas idir an toilleadh i soithí
éagsúla; ansin d’fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh air sin trí úsáid a bhaint as soithí agus uirlisí calabraithe;
agus mar chríoch, áireamh a dhéanamh ag baint úsáide as deachúlacha. Ansin is féidir na torthaí ó na
háirimh ina n-úsáidtear tomhais a chur ar an uimhirlíne chun cur leis an tuiscint. De bhreis air sin, ag clárú
áirimh nó tascanna praiticiúla le tomhais d’fhéadfaí dhá nó trí ionad de dheachúlacha a bheith ann mar
dheichithe, céaduithe agus mílithe (cosúil le 1 mhilliméadar mar 0.001 lítear nó 1cm mar 0.01m) de réir mar
is gá32.
31
32

Deboys agus Pitt (1979)
Anghileri (2007)
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Iniúchadh Coincréiteach
Féadtar iniúchadh a dhéanamh ar dheachúlacha go coincréiteach ar roinnt bealaí éagsúla lena náirítear samhlacha líneacha agus achair:
Samhail Líneach33 - méadarshlat
Tá gach deiciméadar (10cm) cothrom le deichiú, tá gach ceintiméadar cothrom le céadú agus tá gach
milliméadar cothrom le míliú. Féadtar aon mhiondealú ar an uimhirlíne ina 10 nó 100 cuid a úsáid mar
shamhail do dheichithe nó do chéaduithe.
Samhail Achair
Léirigh deachúlacha ag úsáid bloic Dienes mar atá léirithe thíos. Beidh múinteoirí in ann na hábhair
choincréiteacha seo a úsáid chun coincheap na ndeachúlacha a theagasc, is é sin, an coincheap go
bhfuil rud 10 n-uaire níos lú.
Plé
Ceist ríthábhachtach nuair atáthar ag breithniú codán agus deachúlacha ná - 'an ann don phíosa is lú?'.
Is gá breithniú cúramach a dhéanamh ar an gceist seo agus é á phlé leis na daltaí. Is é sprioc dheiridh
an phlé ná go mbeadh daltaí in iúl ar go dtéann an gaol 1 go 10 ar aghaidh go hinfinideach sa dá threo.
Spreagfaidh an múinteoir plé a leagan béim gach uair ar go bhfuil na bloic Dienes ag éirí níos lú. Ansin
cuirfidh an múinteoir an cheist:

Conas is féidir linn bloc a haon a dhéanamh deich n-uaire níos lú?

Pléifidh an múinteoirí agus na daltaí go gcaithfear an bloc aonta a bhriseadh síos i ndeich chuid
chothroma chun an bloc aonta a dhéanamh deich n-uaire níos lú. Ní féidir seo a léiriú go coincréiteach
ag baint úsáide as aon ó na bloic Dienes mar sin is féidir leis an múinteoir é a léiriú ar bhealaí
iomadúla, agus dá dhá cheann díobhsan luaite thíos.

33

Van de Walle, Karp & Bay-Williams (2013)
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Eispéiris Foghlama
Iniúchadh Coincréiteach34

Deiseanna TFC
Nasc: Bloic Bhonn a Deich

Taispeánfaidh an múinteoir bloc a céad, a deich agus a haon agus fiafróidh de na daltaí céard a
léiríonn sé.

Déan bloic a céad agus a deich a chur i gcomparáid in
éineacht le do pháirtí.
Breac síos cad a thugann tú faoi deara.
Ar thug aon duine aon rud eile faoi deara?
Anois cuir i gcomparáid an deich agus na haonta.
Breac síos cad a thugann tú faoi deara.
Ar thug aon duine aon rud eile faoi deara?
Céard a thugann tú faoi deara nuair a chuireann tú na trí cinn i
gcomparáid lena chéile.
An bhfuil a leithéid de rud ann agus an píosa is
lú?

Ag baint úsáide as an trealamh atá againn (bloic Dienes),
conas is féidir linn a haon, deichiú agus céadú a léiriú?
Coinnigh cuimhne ar an ngaol idir luachanna na mbloc (10
n-uaire níos mó/níos lú).

34

Nasc TFC link at http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_264_g_3_t_1.html?from=category_g_3_t_1.html
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Dienes le haghaidh Deachúlacha
Agus muid ag iniúchadh deachúlacha le bloic Dienes, an luach a shamhlaítear leis an gceann
comhréidh ná a haon, leis an gceann fada ná deichiú agus leis an gceann beag ná céadú.

Féadtar dul i mbun na ngníomhaíochtaí seo a leanas chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcoincheap
deachúlacha.35
Buaigh a hAon
Féadtar an cluiche seo a úsáid chun daingniú agus comhdhlúthú a dhéanamh ar na luachanna
deachúlacha a shamhlaítear leis na bloic Dienes.
Imreoidh na daltaí cluiche cláir amháin agus bailiúchán d’ábhair bhoinn a
deich sa lár

Aonta, Deichithe agus Céaduithe
Aonta

Deichithe

Céaduithe

In seal,
caithfidh
dísle
le 9 dtaobh.
Cuirfidh
anon
uimhir
ar an
dísle
iúl do na
Each
player
takes agach
turnimreoir
to throw
a 9-sided
die. The
number
the dice
tells
theinplayers
howhimreoirí
many cé
mhéad céadú
bhfuil
cead
acuthe
bogadh
lár. I they
gcás have
go n-éiríonn
leothey
10 gcinn
ghearra
a bhailiú
hundredths
theyamay
take
from
centre.ónWhen
ten shorts
must trade
them
for a long (1
beidh orthu sin a mhalartú le haghaidh ceann fada amháin (1 deichiú). Chomh luath agus atá 10
tenth). When they have ten longs they trade them for a flat (a whole or one). The first player with a flat
gcinn fhada cnuasaithe acu is gá dóibh sin a mhalartú le haghaidh ceann amháin comhréidh (iomlán
wins
the game.
nó haon).
An chéad imreoir a n-éiríonn leis/nó ceann comhréidh a fháil is ag an té sin atá an bua.
Conas 'Caill an tIomlán' a imirt

Deiseanna TFC

Aonta, Deichithe agus Céaduithe

Nasc: Codán
Idirghníomhach/Balla
Deachúlacha

Mar an gcéanna lena bhfuil sonraithe thuas ach amháin go
dtosaítear le haon (bloc comhréidh) agus go mbaintear na
hiomláin atá léirithe ar an dísle. An chéad duine nach bhfuil
aon rud fágtha acu, is ag an té sin atá an bua.
35

Nasc TFC: http://www.visnos.com/demos/fraction-wall
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Iniúchadh PTFCiúrtha
1. Tarraing dronuilleog ar an gclár agus roinn é ina dheich gcinn de chodanna cothroma.
Iarr ar na daltaí conas is cóir gach rannóg a lipéadú.
Scríobh 1 ar gach rannóg.
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ansin dathaigh roinnt de na dronuilleoga, mar shampla:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ansin iarr ar na daltaí cén codán den dronuilleog a dathaíodh, is é sin: 3
10
2. Mínigh gur féidir 3 a scríobh ar bhealach comhchosúil leis an mbealach a úsáideach chun ionadluach
10
a scríobh agus iarr ar na daltaí an mata ionadluacha thíos a líonadh. Féadtar iniúchadh a
dhéanamh ar a lán samplaí lena n-áirítear iad seo a leanas; céadta, deicheanna, aonta mar
shampla 3 chéad, 5 dheich, sé haon agus 4 deichiú.
Deichithe

0

Aonta

1
10

0

3

Má fhéachaim ar mo mhata ionadluacha feicim nach bhfuil aon deicheanna
agam agus nach bhfuil aon aonta agam ach go bhfuil 3 dheichiú agam.
I gcás go gcuirfidh mo mhata ionaluacha ar leataobh conas a
dhéanfaidh mé an uimhir seo a scríobh? (003)

3. Tabhair an deis do na daltaí plé a dhéanamh ar a gcuid smaointe agus ansin tabhair roinnt
eolais fhoirmiúil dóibh ar an bpointe deachúil.
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Pointe Deachúil
Cuirtear an pointe deachúil ar dheis ón ionad na n-aonta. Is é sin le rá go scarann an pointe
deachúil slánuimhreacha ó chodanna codánacha. Tá na slánuimhreacha suite ar chlé ón bpointe
deachúil agus tá codáin dheachúlacha suite ar dheis.

Ag Léamh agus Ag Rá Deachúlacha
Ba chóir deachúlacha a léamh agus a rá ar bhealach a chuireann le tuiscint an dalta. Mar shampla,
d’fhéadfadh sé bheith úsáideach cúig agus dhá dheichiú a rá chomh maith le cúig ponc a dó. Ar an
gcaoi seo, cuidítear le daltaí gaol a shamhlú idir deachúlacha agus codáin.
2 agus 0.2
I gcás go gcloiseann siad dhá dheichiú samhlóidh siad
10

Eispéiris Foghlama ó Leibhéal A.1
Féadtar eispéiris foghlama ó Leibhéal A.1 a úsáid chun forbairt agus forleathnú a dhéanamh ar choincheap na
ndeachúlacha. Féadtar úsáid a bhaint as slánuimhreacha agus as uimhreacha deachúlacha codánacha in ionad
úsáid a bhaint as slánuimhreacha amháin. Féadtar seo a dhéanamh trí imeacht ón eispéireas coincréiteach
1. chuig eispéiris choincréiteacha agus cártaí saighde
2. chuig uimhir-fheananna
3. chuig cártaí digite.
Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe
Odaiméadar Cairr
Ar odaiméadar an chairr taispeántar deichithe de chiliméadar i ndath. Iarr ar dhaltaí faid
éagsúla a bhreacadh síos ar an odaiméadar, mar shampla,
4.1
10.6

0

0

0

4

1

325.3

Milseáin
Féadtar paicéid de mhilseáin ina bhfuil 10 milseán a úsáid agus léiríonn 1 mhilseán 0.1. Déan 56 milseán a
scríobh mar 5.6 (5 phaicéad iomlána agus sé mhilseán).
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Cluiche Ionadluacha36

1
10

1
100

1
1000

Bosca

Tabharfar mata agus bosca do gach imreoir. Déanfaidh siad a ndícheall teacht chomh cóngarach agus
is féidir leo don sprioc-uimhir, gan dul thar an uimhir sin. Níl cead ach gach bosca a úsáid uair
amháin!!! Tóg an sprioc-uimhir amach as an mála agus scríobh é sin isteach i gcruth réalta. Caith an
dísle agus cinn cén bosca ina gcuirfidh tú an digit. (Cén luach a thabharfaidh tú dó?) I sealanna caith an
dísle. Caith an dísle ceithre huaire eile go bhfuil gach bosca líonta. Beidh an bua ag an té leis an uimhir
is cóngaraí don sprioc-uimhir, ach gan é bheith níos mó.

36

Is féidir an cluiche seo a chur in oiriúint do dheichithe, deichithe agus céaduithe nó deichithe,
céaduithe agus mílithe.
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Leibhéal B.5

Déan deachúlacha a chomhaireamh, a chur i gcomparáid agus in ord
Ag Comhaireamh Deachúlacha
Féach Aguisín A le haghaidh roinnt samplaí de ghníomhaíochtaí comhairimh.

Cruthaigh Deachúlacha, Cuir iad In Ord agus i gComparáid

CUIMHNIGH
Ba chóir sna tascanna uile seo a leanas go ndéanfaí tagairt shonrach don eolas atá ag
daltaí ar chodáin ionas go mbeidh na daltaí in ann deachúlacha agus codáin a
idirmhalartú ar a chéile.

Samhail Líneach
Stiallacha Páipéir
I mbeirteanna, bainfidh daltaí úsáid as stiallacha páipéir d’fhaid éagsúla chun deachúlacha a léiriú.
Taispeáin dom 0.6 ar 2 fhad éagsúla de pháipéar.
Cad é 0.6 mar chodán? Conas is féidir a bheith cinnte faoi seo?
Mínigh conas a rinne tú é.
An bhfuil bealach eile é a dhéanamh?
An ndearna aon duine é ar bhealach eile ?
Cuir do stiallacha 0.6 i gcomparáid le stiallacha 0.6 do pháirtithe.
Féadtar é seo a léiriú do dheachúlacha eile. Sa mhéid go bhfuil stiallacha páipéir ró-liobarnach chun
céaduithe a léiriú ar an mbealach seo, tá an ghníomhaíocht seo níos oiriúnaí do dheichithe, mar
shampla, 0.8, 0.3, 0.4, 0.9, etc.
Tabhair 4 stiall pháipéir ar comhfhad do na daltaí. Iarr orthu 0.75 a léiriú ar stiall amháin, 0.5 ar stiall eile,
0.25 ar stiall eile, agus 0.1 ar an gceann deireanach.

Cuir do stiallacha páipéir deachúlacha in ord ón gceann is lú go dtí an
ceann is mó.
Cén ceann is lú?
Cén ceann is mó?
Mínigh cén fáth.
A Sheáin, an féidir leat an rud a dúirt Máire a mhíniú dom i d’fhocail féin?
Cuir in iúl rud éigin a thug tú faoi deara faoi na deachúlacha seo.
An bhfuil aon tuairim ag aon duine faoin ngaol idir aon cheann de
na deachúlacha seo?
Conas a d’fhéadfaimis an tuairim seo a chruthú?
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Téad
Is féidir na gníomhaíochtaí thuas a dhéanamh ag baint úsáide as píosaí téide agus as rud éigin chun an
téad a mharcáil, mar shampla, blue tack, fáiscíní páipéir, pionnaí, marcóirí. Dírítear sa ghníomhaíocht
seo ar mheastachán (cuirfidh na daltaí meastacháin ar fáil maidir le cár chóir an deachúil a mharcáil
seachas é a fhilleadh).
Bataí Cuisenaire
Beidh bosca de bhataí Cuisenaire ag gach grúpa daltaí a mbainfidh siad úsáid as chun fadhbanna a
réiteach cosúil leis na fadhbanna seo a leanas:



Cén deachúil den bhata donn é an bata dearg?
Más ionann bata an dalta agus 0.66 cén bata atá ionann leis an iomlán?

Féadfaidh na daltaí a gceisteanna féin a chumadh.37
Uimhirlíne Fholamh
Is féidir cuidiú leis na daltaí tuiscint a fháil ar dheachúlacha trí iarraidh orthu deachúlacha a chur ar
uimhirlíne fholamh nó iad a chur in ord méide. Beidh gá plé a bheith ann ar an bhfad idir aon dá
uimhir ar an uimhirlíne. Chuige seo beidh gá smaoineamh go domhain ar mhéid choibhneasta na
ndeachúlacha agus beidh gá le scileanna meastacháin sa mhéid go bhfuil brí ar leith ag baint leis an
spás idir na huimhreacha. Mar thús, sa tasc seo, níor chóir ach ionad amháin deachúla a bheith ar na
cártaí uimhreach, mar shampla, 0.7, 2.3, 1.5, 0.1 agus 0.938.

Samhlacha Calabraithe
Ina dhiaidh sin, féadtar uimhreacha le dhá ionad deachúla (céaduithe) a thaispeáint do na daltaí
agus beidh gá le huimhirlíne atá calabraithe go céaduithe chuige seo, amhail méadarshlat ar a
bhfuil ceintiméadair nó crúiscín tomhais atá marcáilte i milliméadair39. Is féidir uimhreacha a chur
sna háiteanna cuí ag baint úsáide as post-its.

37

Clarke, Roche & Mitchell (2008)
Anghileri (2007)
39
Anghileri (2007)
38
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Samhail Achair
De breis ar na samhlacha líneacha, beidh gá taithí a thabhairt do na daltaí ag aithint deachúlacha, á
gcur i gcomparáid agus in ord i samhlacha éagsúla achair.
Geochláir40
Is féidir dul siar ar an obair ar gheochláir ó Leibhéal B.1
de Lámhleabhar an Mhúinteora: Codáin (SFGM) chun

Deiseanna TFC

coibhéis a léiriú idir codáin agus deachúlacha. Tá sé níos

Nasc: Geochláir idirghníomhach

éasca do dhaltaí codanna codánacha a aithint agus a
léiriú ar gheochlár. Is féidir na codáin sin a nascadh lena
gcoibhéisí deachúlacha.

Taispeáin dom ceathrú/ochtú/deichiú den gheochlár iomlán.
Cad é a choibhéis dheachúlach?
Cad iad na codáin dheachúlacha eile is féidir a léiriú ar an ngeochlár?
Déan do thorthaí a bhreacadh síos i do
loga foghlama.

Léiríonn na geochláir seo ceathrúna atá ar cóimhéid d’aonad (0.25).
Píosaí Pióige nó Dronuilleogacha
Is féidir úsáid a bhaint as píosaí pióige chun deachúlacha a aithint, a chur i gcomparáid agus in ord.

40

Nasc TFC: http://www.mathplayground.com/geoboard.html
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Mata Codáin Dheachúil
Tabhair cóipeanna do na daltaí den mata codáin dheachúil agus é méadaithe go toise A3. Iarr ar na daltaí píosa
mór amháin a ghearradh amach (aon deichiú) agus é a chur ar mhata nach bhfuil gearrtha. Pléigh leo méid an
phíosa i gcomparáid le méid an mhata iomláin (aon deichiú den méid ). I gcás go bhfuil an ghníomhaíocht seo á
fhorleathnú go céaduithe agus mílithe, iarr ar na daltaí an chéad phíosa is mó a ghearradh agus a chur ar an
mata neamhghearrtha. Pléigh leo méid an phíosa i gcomparáid le méid an mhata iomláin (aon chéadú den
méid). Lean den phróiseas seo agus na píosaí ag éirí níos lú agus níos lú (aon mhíliú agus aon deich-mhíliú). Iarr
ar na daltaí iarracht a dhéanamh píosa aon deich-mhíliú a ghearradh ina 10 bpíosa chomhionanna. Pléigh méid
gach píosa bhídigh i gcomparáid leis an mata bunaidh (aon chéad-mhíliú). Pléigh leo dá leanfaidís orthu ag
gearradh go gcruthófaí milliúnú agus céad-bhilliúnú. Leag béim ar go laghdaíonn méid choibhneasta na bpíosaí
go han-ghasta le gach roinnt faoi 10. Féach Aguisín B do shampla de mhata codáin dheachúil.

Samhail Tacair
Ag forleathnú na hoibre a rinneadh sna Luath-Ghníomhaíochtaí Mata (sórtáil, aicmiú, deighilt) féadtar
tacair de 10 a shórtáil i sainairíonna éagsúla ina gcodanna deachúla. Sa sampla thíos baineadh úsáid as
tacar d’fheithiclí iompair agus is féidir iad a shórtáil ar bhealaí éagsúla a áiríonn dath, rothaí, cineál
feithicle, eitlíonn sé/ní eitlíonn sé, etc.
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Is féidir úsáid a bhaint as ábhair shórtála eile anseo (grúpaí de 10), mar shampla bloic shainairíonna,
bailiúcháin randamacha, coirníní, cnaipí41. Faigh amach ó na daltaí ina dtuairim cén deachúil den tacar
iomlán a dhéanann gach fo-thacar suas, mar shampla, cén codán deachúil a léiríonn héileacaptair?

Cén codán deachúil a léiríonn héileacaptair?
Cén codán deachúil atá buí?
Cé fo-thacar a léiríonn trí dheichiú?

Tasc Péirí Deachúlacha
Tabhair ocht bpéire de dheachúlacha do na daltaí agus iarr orthu cinneadh a dhéanamh, i gcás gach
péire, cén deachúil is mó. Tá sé tábhachtach go dtabharfadh na daltaí cúis duit leis sin. Ba chóir
dóibh an chomparáid a dhéanamh ina gcinn. Ní cleachtadh le peann is páipéar atá i gceist leis seo.
Sa ghníomhaíocht seo spreagtar úsáid an mheastacháin agus an tslánaithe. Bheadh tagarmharcanna
úsáideach sa ghníomhaíocht seo freisin.

Péirí Deachúlacha

Cén deachúil is mó? Breac síos do straitéis.

0.375 or 0.875
0.5 or 0.625
0.75 or 0.8
0.5 or 0.66
1.125 or 1.5

0.375 or 0.333
0.25 or 0.2
0.75 or 0.66

41

Refer to Ready, Set, Go Maths manual for ideas regarding sorting materials.
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Deachúlacha a Mheaitseáil
Bheadh sé cabhrach anseo iarraidh ar dhaltaí deachúlacha a
mheaitseáil a dhéanann slánuimhir i gcás go suimítear iad lena
chéile. Tá seo cosúil le ‘scéal a 10’ i slánuimhreacha mar ar féidir

Deiseanna TFC
Nasc: Gníomhaíocht
le Ciorcail

le daltaí tacaíocht a fháil san áireamh i gcás go n-aithníonn siad
gaol atá ar eolas acu idir uimhreacha (mar shampla, 6 + 4; 9 + 1).
0.4

1.2

1.6

1.8

5.3

0.7

Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe
Ó gCéad Cheann go dtí an Ceann Deireanach
Tabhair 4 uimhir dheachúla do na daltaí – uimhreacha atá idir dhá shlánuimhir leantacha, mar
shampla, 2.3, 2. 32, 2.327 agus 2.03.

Déan meastachán ar do fhreagra ag cur in ord ón
gceann is lú go dtí an ceann is mó.
Bain úsáid as ábhair choincréiteacha chun tacú le do fhreagra.
Breac síos agus mínigh do smaointeoireacht i do loga foghlama.

Cé Chomh Cóngarach is Féidir Leat Teacht?
Ainmneoidh na daltaí deachúil idir 3 agus 4, agus ar gach seal ainmneoidh an chéad dalta eile deachúil
atá fiú níos cóngaraí do 4.

42

Nasc TFC:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_187_g_4_t_1.html?open=instructions&from=category_g_4_t_1.html
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Uimhirlíne Fholamh Deachúil
Tabhair sraith de dhá go ceathair uimhir dheachúla do na daltaí agus iarr orthu iad a chur in ord ag
baint úsáide as an uimhirlíne fholamh.
I gCoinne an Chloig
Tabhair cártaí saighde le deich dheachúil do na daltaí. I mbeirteanna, breac síos cé mhéid ama a
tógann sé ar na daltaí iad a chur in ord ón gceann is mó go dtí an ceann is lú. Is féidir seo a dhifreáil le
go n-aireofaí deichithe, deichithe agus céaduithe, deichithe, céaduithe agus mílithe.

Cártaí Deachúla43

Deiseanna TFC
Nasc: Cártaí Deachúla

43

Nasc TFC:
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/853/PVcardsdecimalv2.swf
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Leibhéal B.6

Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha
Nótaí Teagaisc
Chun iniúchadh iomlán a dhéanamh ar réiteach fadhbanna is gá do dhaltaí cineálacha éagsúla
fadhbanna a thriail. Tá cineálacha fadhbanna eile ann seachas fadhbanna focail. Áirigh roinnt díobhsan,
agus más féidir, gach cineál faidhbe atá liostáilte thíos.










Fadhbanna focail
Tascanna praiticiúla
Iniúchtaí neamh-iata
Ceisteanna iata
Puzail
Cluichí
Tionscadail
Rianta matamaitice.
Sonraí ar Lár/Frithráiteacha/Iomarcacha

Tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil an plé sa rang, is é sin an t-idirghníomhú a tharlaíonn le linn
an cheachta, ríthábhachtach chun fadhbanna a réiteach go cuspóireach. Cuidíonn an plé sin scileanna
ardoird smaointeoireachta a fhorbairt agus na daltaí ag foghlaim agus ag ceapadh coincheap
matamaitice44. Níl sé de chuspóir leis an bplé seo go n-inseodh daltaí a bhfreagraí don múinteoir, a
dhearbhóidh é dóibh, ach go ndéanfadh an múinteoir éascú ar phlé i measc na ndaltaí mar ar féidir
próisis, straitéisí agus smaointeoireacht mhatamaiticiúil a chur in iúl i dtimpeallacht thacúil. Sa chreat
teagaisc cuirtear síos ar an gcineál teanga is féidir leis an múinteoir a úsáid chun tacú le foghlaim an
dalta ar an mbealach seo.

44

Cited in Van de Walle (2013, p. 42)
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Ag Úsáid an Loga Foghlama sa réiteach fadhbanna 45
Cuidíonn an scríbhneoireacht mar chuid den cheacht matamaitice le foghlaim agus tuiscint an dalta,
cuidíonn sé leis an machnamh, agus is cleachtadh maith é don phlé agus cuireann sé taifead buan ar
fáil ar mhaithe le measúnacht. Féadfaidh noda d’iontrálacha sa loga foghlama a bheith ina réiteach
fadhbanna ann féin. Is féidir na hiontrálacha sa loga a bheith i scríbhinn nó ó bhéal. Is féidir na
hiontrálacha ó bhéal a dhéanamh le gléasanna éagsúla taifeadta, mar shampla audacity
http://audacity.sourceforge.net/ . Chomh maith le taifid pháipéir, tá na huirlisí TFC seo a leanas le fáil
saor in aisce agus is féidir iad a úsáid chun obair a scríobh, a chur in eagar agus a roinnt le daltaí eile
agus ansin is féidir an obair a aighniú go leTFCreonach sa rang nó mar obair bhaile:
Eagarthóireacht Téacs (comhar-uirlisí fíorama scríbhneoireachta)
o

Google docs and spreadsheets (http://docs.google.com)

o

Synchroedit (www.synchroedit.com)

o

Zoho Writer (http://zoho.com)

Deiseanna TFC
Logaí Foghlama

Wikis (comhar-uirlisí aisioncronacha cruthaithe gréasáin atá saor in aisce)
o

PBworks (http://pbworks.com/education)

o

Wikispaces (http://www.wikispaces.com/)

o

Wikidot (http://www.wikidot.com/)

Uirlisí Blagála
o

Blogger (www.blogger.com)

o

Tumbler (www.tumbler.com)

o

WordPress(http://wordpress.com)

Is féidir na huirlisí seo a úsáid d’obair bhaile chomh maith le sa rang.46

45

Van de Walle, (2013, p.46)

46

Leagan cóirithe as Emry, Lewis and Morfett (2006)
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Eispéiris Shamplacha Foghlama
I measc na bhfadhbanna d’fhéadfaí iad seo a áireamh:
Aimsigh do chomhionann chun a haon a dhéanamh47
2.5

0.4

3.125

0.625
0.8

1.25

0.32
1.6

Oibrigh Amach É48
Críochnaigh na cearnóga draíochta seo. Seo nod, is é 1.5 suim na n-uimhreacha i ngach ceann de na trí
shraith, cholún agus an dá thrasnán
0.5
0.1

1
5
1
2

Codáin do dheachúlacha49
0.44
0.22

0.66
0.88

Cén t-ainmneoir is lú a d’fhéadfadh bheith mar an gcéanna do gach
ceann de na ceithre chodán atá coibhéiseach leis na deachúlacha seo?
Cén t-uimhreoir is lú a d’fhéadfaí a úsáid do gach ceithre chodán
atá coibhéiseach leis na deachúlacha seo?
Ainmnigh an deachúil sin50

47

Millington (1999)
Millington (1999)
49
Millington (1999)
50
Millington (1999)
48
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567

189

756 252 378

Déan na codáin seo a leanas agus breac síos a luach coibhéiseach
deachúil. Bain úsáid as uimhir amháin mar uimhreoir agus uimhir eile
mar an t-ainmneoir
1. Codán atá coibhéiseach le leath
2. Codán atá coibhéiseach le haon trian
3. Codán atá coibhéiseach le dhá thrian
4. Codán atá coibhéiseach le trí ceathrú

An ponc ar lár51
Fágadh ar lár na pointí deachúla, ach i ngach cás is uimhir chearnach an freagra. Tá gach uimhir
idir 1 agus 100.
159+209+251= A²
293+453+217= B²
326+704+936= C²
455+885+965= D²
Ag suimiú deachúla cosán-a-mhéadar
Déan cosán trí gach uimhir sa mhaitrís seo ionas go mbeidh suim na ndeachúlacha ionann leis an
bhfreagra atá tugtha. Níl cead ach cosáin chothrománacha nó ingearacha a úsáid. Seans nach mbeidh
gá gach uimhir a úsáid, ach níl cead uimhir a úsáid níos mó ná uair amháin. Oibríonn an
ghníomhaíocht seo go maith freisin d’iolrú deachúlacha.

51

Start

0.5
7.2

5.3
4.1

8.2
0.7
5.3
Freagra

Start

2.4
0.8

3.9
0.6

7.4
5.5
10.2
Freagra

Millington (1999)
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Cé Mhéad?
Cé mhéad cothromóid is féidir leat a dhéanamh leis na huimhreacha seo a leanas, 1.2, 0.7, 0.5, 0.6, 0.2,
0.4 agus 1.0? Sula dtosóidh tú, pléigh le do pháirtí cén straitéis, más ann di, a d’fhéadfá a úsáid don tasc
seo. Tar éis duit é a chur i gcrích, iarr ar na daltaí a straitéisí a roinnt lena chéile.
Cluiche Cláir Deachúlacha
Iarr ar na daltaí obair i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga chun cluiche cláir a dhearadh agus a dhéanamh
ina n-úsáidtear uimhreacha deachúla, codáin dheachúla, fadhbanna deachúla etc. Iarr ar na daltaí a
smaoineamh a chur faoi bhráid grúpa eile daltaí nó os comhair an ranga uile sula dtosóidh siad á
chruthú.
Físeán faoi Dheachúlacha
I ngrúpa beag dean pleanáil agus taifeadadh ar fhíseán

Deiseanna TFC

faisnéise faoi dheachúlacha i gcomhair na ndaltaí a bheidh
i do rang an bhliain seo chugainn. San fhíseán bíodh cur

Físeáin a Dhéanamh

síos orthu seo: cad is uimhir dheachúil ann, cén úsáid a
bhaintear astu, cá mbíonn siad le feiceáil, aon leideanna
nó noda is dóigh leat a chuideoidh leis na daltaí an bhliain
seo chugainn etc.

Conair Dheachúlacha
Iarr ar na daltaí grianghraf a ghlacadh d’uimhir dheachúil atá le fáil sa bhaile mar shampla, ar
admháil siopadóireachta, uimhir i bpáipéar nuachta, tomhas in oideas.

Déan dearmad ar na huimhreacha
Cuidíonn an fhadhb seo dul i ngleic leis an ngaol idir roinnt agus codáin dheachúlacha. An saibhreas a
bhaineann leis an ngníomhaíocht ná go bhfuil an iliomad bealaí í a réiteach agus gur féidir plé a bheith
bainteach le gach réiteach. D’fhéadfaí cúpla ceacht a chur ar leataobh don ghníomhaíocht seo. Cuir an
fhadhb seo thíos faoi bhráid na ndaltaí,
Ar m’áireamhán, roinn me slánuimhir faoi shlánuimhir eile agus an freagra a fuair mé ná
3.125. Tá a fhios agam go bhfuil an dá uimhir níos lú ná 50, ach ní cuimhin liom cad iad.
An féidir libh cuidiú liom a oibriú amach cad iad na huimhreacha sin?
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Iarr ar na daltaí oibriú i mbeirteanna chun straitéisí éagsúla a phlé a d’fhéadfaí a úsáid chun an
fhadhb seo a réiteach. Tosóidh siadsan. Chomh luath agus a bheidh críochnaithe acu nó i gcás go
mbíonn siad sáinnithe, taispeáin dóibh na bealaí seo thíos agus tabhair an deis dóibh leanúint leo.
a) Gemma agus Flo:

47÷20 = 2.35,

46÷17 = 2.70588,

45÷17 = 2.64705,

47÷15 = 3.1333,

47÷17 = 2.704205,

42÷17 = 2.470588,

b) Richard agus Emily: 3.125 x 1 = , 3.125 x 2 =,

3.125 x 3 = ,

42÷15 = 2.8
3.125 x 4 =, etc.

c) Chloe agus Mustafa: “Ar dtús d’fhéachamar ar an uimhir 0.125 agus d’oibríomar amach cén
codán de 1 a bhí i gceist. Mar a tharlaíonn is ochtú a bhí ann.”
An plé a eascróidh as an ngníomhaíocht seo, déanfaidh sé an ghníomhaíocht an-shaibhir. Chun an
ghníomhaíocht a fhorleathnú, iarr ar na daltaí a bhfuil foghlamtha acu a úsáid chun fadhb chosúil a
réiteach, agus an freagra air sin ná 3.375, 4.5, 4.1? An féidir leo ceist chosúil a chumadh agus í a
réiteach? Tógadh an fhadhb thuas ó www.nrich.maths.org atá in shuíomh gréasáin an-úsáideach
d’fhadhbanna saibhre matamaiticiúla.

Déan 4.253
Bhí Gill ag iniúchadh conas rudaí éagsúla a dhéanamh lena hainm agus le huimhreacha. Lig sí do na
consain go léir a bheith cothrom le 1.3 agus na gutaí go léir a bheith cothrom le 0.5. Mar sin b’ionann
luach ainm Gill agus 1.3 + 0.5 + 1.3 + 1.3 = 4.4. Cad é luach d’ainm? Athraigh na rialacha ionas go
mbeidh d’ainm cothrom le 4.253. Mar thús, inis scéal Gill do na daltaí agus lig dóibhsean luach focail
éasca a fháil mar shampla, ‘bia’. Ansin iarr orthu luach a n-ainmneacha féin a fháil. Iarr ar a bpáirtí
ina ngrúpa a sheiceáil go bhfuil an luach ceart ar a n-ainm aimsithe acu. Ansin iarr ar na daltaí iad
féin a chur in ord a luacha, timpeall thaobh an tseomra ranga. I ngrúpaí, d’fhéadfadh daltaí iarracht
bealach éigin a aimsiú le go mbeadh a n-ainmneacha go léir cothrom leis an uimhir 4.253. Is dócha
go mbeidh orthu rialacha éagsúla a chumadh chun an luach seo a fháil. Ansin d’fhéadfaí iarraidh
orthu níos mó ná bealach amháin a cheapadh chun an freagra seo a fháil. Iarr ar na grúpaí tuairisciú
ar a bhfuil déanta acu. Mar fhorleathnú ar an ngníomhaíocht seo: Ag baint úsáide as an ionadaíocht
a d’úsáid Gill ar dtús, cén luach is mó agus is lú a d’fhéadfaí a fháil ag úsáid na n-ainmneacha i do
rang? Tógadh an fhadhb seo ó www.nzmaths.co.nz atá ina shuíomh gréasáin thar a bheith úsáideach
ina bhfuil foinse fhairsing d’fhadhbanna matamaitice.
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Ag Fás Glasraí52

Fadhbanna a bhaineann le hairgead agus le tomhas

Ríomh an costas a bheadh ar do ghlasraí féin a fhás i do ghairdín nó i ngarraí scóir caighdeánach
(9mx30m) Amharc ar: chostas na síolta agus na bplandaí, chomh maith le leasacháin / uirlisí / am
caite ag obair / cainníocht ite de gach cineál glasra/ méid spáis is gá. Anois cuir seo i gcomparáid leis
an gcostas a bheadh ar ghlasraí a cheannach. An mbeadh sé níos saoire do ghlasraí féin a fhás nó a
cheannach ón ollmhargadh do thréimhse seachtaine, míosa, sé mhí agus bliana?
Carrpháirceáil
Cá mhéad carr a d’fhéadfaí a pháirceáil go réasúnta i bpíosa bóthair dar fhad 100m? Beidh gá tomhais a
ghlacadh d’fhad na gcarranna, an fad idir na carranna agus an éascaíocht pháirceála. I gcarrchlós na
scoile, amharc ar conas atá na bánna páirceála marcáilte. Cá mhéad spáis is gá idir na sraitheanna chun
rochtain a cheadú? An mbeadh seo éagsúil do bhánna do charranna na ndaoine faoi mhíchumas? Déan
suirbhé ar chlós súgartha na scoile agus léirigh conas a d’fhéadfaí é a mharcáil amach mar charrchlós.
Tionscadal Taistil TFC
Beidh ar Sheán taisteal ó Inis Córthaidh go dtí Sligeach ar an
16ú Meitheamh. Teastaíonn uaidh a fháil amach ar chóir dó

Deiseanna TFC

tiomáint nó iompar poiblí a úsáid. Taistealaíonn carr Sheáin ag

Taighde ar líne

8.89km in aghaidh an lítir agus glacann an tanc 40 lítear ar a
mhéid. Ríomh:
1. An bealach is tapúla do Sheán agus
2. An bealach is saoire do Sheán
D’fhéadfá na suíomhanna gréasáin seo a úsáid:
http://www.buseireann.ie (Cliceáil ar ‘Journey Planner’ atá i ndath buí)
http://maps.google.com NÓ http://www2.aaireland.ie/routes_beta/
http://pumps.ie
http://www.irishrail.ie/home/
52

Leagan cóirithe tógtha as Bolt & Hobbs (1989)
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Conair Catalóige Siopadóireachta
Tógadh an sampla seo ó bhróisiúr ón siopa LIDL,
• Tá €10.75 agat le caitheamh. Conas a chaithfidh tú é? (cé chomh cóngarach is a bheidh tú don
iomlán a chaitheamh)
• Tabhair meastachán ar an gcostas a bheadh ar cheann amháin de gach mír a cheannach atá ar an
gcéad leathanach (ach amháin an fíon). Anois ríomh an costas iarbhír.
• I gcás go bhfuil costas €2.98 ar 6 gcinn de Muller Light Chocolate Yogurts cén costas a bheadh ar
cheann amháin?
• Ceannaigh dhá phaicéad de Lighter Mature Cheese – cé mhéad a bheadh á choigilt agat i
gcomparáid leis an bpraghas bunaidh?
• Ceannaigh paca de Bacon Medallions, ceannaigh mála amháin cairéad, bollóg amháin Hovis agus
dhá phaca Garlic Chicken Kievs. Cé mhéad a bheidh caite agat?
• I gceist 2, ríomh tú an costas iarbhír ar gach rud ar an gcéad leathanach. Cé mhéad a bheadh
coigilte agat san iomlán i gcomparáid leis an bpraghas bunaidh?
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LEIBHÉAL C

Leibhéal C.6
Déan slánuimhreacha agus deachúlacha a shuimiú agus a dhealú go dtí 2 ionad
Nótaí Teagaisc
Meastachán
Sula rachaidh siad ar aghaidh chun áirimh a dhéanamh ag úsáid pinn is páipéir ba chóir go mbeadh
daltaí in ann meastachán a thabhairt ar áireamh deachúil53.
Oibríochtaí Uimhris
Na rialacha do shuimiú agus dealú deachúlacha tá siad mar an gcéanna leosan do shuimiú agus dealú
slánuimhreacha, dá bhrí sin má tá daltaí tar éis tuiscint cheart a fháil choincheap na n-oibríochtaí ní dócha
go mbeidh na gnáthaimh seo casta dóibh. Do dhaltaí a fhaigheann iad deacair, ámh, seans go mbeidh gá
dul siar ar chéimeanna coincréiteacha pTFCiúrtha na forbartha. Na daltaí go léir atá sa chéim theibí ba
chóir dóibh ailíniú a dhéanamh ar shlánuimhreacha le slánuimhreacha, deichithe le deichithe agus
céaduithe le céaduithe. Is féidir leis an múinteoir eolas a fháil faoi thuiscint an dalta ar ionadluach i ndáil
le deachúlacha trí cheann amháin breise a chur leis. Seo thíos uirlis mheasúnachta chuige seo.

a.

O

t h th

0 . 2 8 5

a.

O

t h th

0 .

aon deichiú níos mó ná 0.285

aon deichiú níos mó ná 0.999

aon chéadú níos mó ná 0.285

aon chéadú níos mó ná 0.999

aon mhíliú níos mó ná 0.285

aon mhíliú níos mó ná 0.999

a.

O

t h th

.

d.

O

t h th

.

aon deichiú níos mó ná 0.345

aon deichiú níos mó ná 0.9

aon chéadú níos mó ná 0.345

aon chéadú níos mó ná 0.9

aon mhíliú níos mó ná 0.345

aon mhíliú níos mó ná 0.9

53

Van de Walle (2007)
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Eispéiris Shamplacha Foghlama
Matamaitice ó Mheabhair

Sula dtosóidh tú ag oibriú amach an fhreagra tabhair meastachán
chun cuidiú leat le do fhreagra.
Cad é do mheastachán?
Conas a ríomh tú an meastachán?
Pléigh do chur chuige. Déan
machnamh ar do mheastachán. Cé
chomh beacht is atá sé?

Faoi Bhun agus Os Cionn
Ullmhaigh uimhir d’algartaim shuimithe agus dhealaithe. Beartóidh na daltaí cibé acu an bhfuil siad os
cionn nó faoi bhun uimhir áirithe.
i.e.
0.3 + 0.8

os cionn / faoi bhun 1.0

1.5 – 0.3

os cionn / faoi bhun 1.0

0.48 + 0.42

os cionn / faoi bhun 1.0

24.3 – 13.8

os cionn / faoi bhun 10.0

36.2 + 15.86

os cionn / faoi bhun 50.0

2.47 – 1.64

os cionn / faoi bhun 0.55

Téigh sa Seans
Scríobhfaidh an múinteoir roinnt algartam suimithe agus dealaithe ar an gclár agus iarrfaidh ar na
daltaí meastachán a thabhairt ar an bhfreagra. (Le linn an tseisiúin aiseolais faoi straitéisí
meastacháin na ndaltaí, leag béim ar straitéisí éagsúla meastacháin i.e. straitéisí an fhoircinn
tosaigh, an chnuasaigh agus an tslánaithe, na n-uimhreacha speisialta).
1.25 + 215.35 + 30.52
3.86 + 124.43 + 51.23
25.87 – 13.65
431.57 – 21.45
Mínigh an straitéis a d’úsáid tú.
Ar bhain aon duine eile úsáid as straitéis éagsúil?
Cén straitéis ab éifeachtaí?
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Aimsigh an Pointe
Scríobhfaidh an múinteoir algartaim éagsúla ar an gclár, ach an pointe deachúil á fhágáil ar lár as an
bhfreagra. Beartóidh na daltaí ar cá chóir an pointe deachúil a chur.
3.5 + 3.7 = 72
1.4 + 0.8 = 22
1.79 + 0.21 = 200
4.13 + 2.07 + 5.91 = 1211
Meastachán Ard nó Íseal54
Taispeáin áireamh agus trí áireamh eile a chuideoidh meastachán a chruthú.
Beartóidh daltaí ar cibé acu an bhfuil meastachán níos airde nó níos ísle nó díreach mar an gcéanna
leis an toradh agus míneoidh siad cén fáth a bhfuil siad den tuairim sin.

254.57 + 15.3

237.65 + 36.87

54

213.76 + 52.8

225.98 + 42.1

Van de Walle (2007, p. 248)
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Leibhéal C.7
Déan deachúlacha a iolrú agus a roinnt go dtí 2 ionad trí shlánuimhir le digit amháin a úsáid

Nótaí Teagaisc
Iolrú agus Roinnt
Níl aon ghá rialacha nua a fhorbairt d’iolrú agus do roinnt deachúlacha sa mhéid go mbeidh na digití
céanna sa fhreagra d’ainneoin an phointe dheachúil. Féadtar an t-áireamh seo a dhéanamh mar
shlánuimhreacha agus féadtar an deachúil a chur isteach san áit cheart tar éis sin a chur i gcrích.
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LEIBHÉAL D

Leibhéal D.2
Cuir deichithe, céaduithe agus mílithe in iúl ina gcodáin agus ina ndeachúlacha

Nótaí Teagaisc
Ábhair
Féadtar ábhair éagsúla a úsáid chun deichithe, céaduithe agus mílithe a chur in iúl mar chodáin agus mar
dheachúlacha. Áirítear i measc na n-ábhar sin:




roth céaduithe nó deachúla
greillí 10×10 nó bloic Dienes
gléasanna tomhais

Tá úsáid na n-ábhar seo soiléirithe sna heispéiris shamplacha foghlama thíos.

Eispéiris Shamplacha Foghlama
An Roth Céaduithe nó Deachúla
Tabhair dhá roth de dhathanna éagsúla ceadaithe (nó rothaí deachúla)do gach dalta, mar atá léirithe
thíos. Tá seo ina shampla maith de shamhail achair do dheichithe agus do chéaduithe. Tá an roth
céaduithe roinnte i 10 rannóg, gach rannóg roinnte arís i 10 eatramh chomhionanna. Cuirtear scoilte
feadh ga amháin agus cuirtear an dá roth de dhathanna éagsúla le chéile, agus ansin is féidir an
tsamhail a úsáid chun deachúlacha nó codáin níos lú ná a haon a léiriú. Beidh cur amach ag na daltaí ar
an tsamhail seo, sa mhéid go mbeidh siad tar éis a lán “pióg” a fheiceáil agus iad roinnte ina dtrianta, in
gceathrúna, ina ndeichithe, agus mar sin de. Trí neamhaird á dhéanamh de na gráduithe níos lú, níl sa
roth céaduithe ach roth deichithe.
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Diosca amháin
céaduithe

Dhá dhiosca á gcur le
chéile

Dhá dhiosca curtha le chéile a
thaispeánann dhá chuid den iomlán

(Foinse: Van de Walle, Teaching Student Centered Mathematics
Grades 3-4. Page 182)
Mar thús, iarr ar na daltaí a rothaí deachúla a úsáid chun leath, ceathrú agus ansin trí cheathrú a
thaispeáint. Lean ort agus iarr ar na daltaí eiseamláiriú a dhéanamh ar uimhreacha deachúla éagsúla
mar shampla 3 dheichiú, 6 dheichiú, 60 céadú, 67 céadú, 6 céadú. Féach Aguisín C le haghaidh
teimpléid de roth ceadaithe nó deachúla

An bhfuil an uimhir dheachúil ar do roth níos mó nó níos lú ná ½?
An bhfuil an uimhir dheachúil níos cóngaraí do ½ , ¼ nó ¾?
Cé chomh fada ón iomlán is atá an uimhir dheachúil?

1. Bainfidh na daltaí úsáid as a rothaí deachúla chun eiseamláiriú a dhéanamh ar chodáin agus ar
uimhreacha deachúla atá breactha síos agat ar an gclár, mar shampla:
7 , 23 , 3 , 3
10 100 10 100

An féidir libh a léiriú agus a bhreacadh síos an choibhéis dheachúil do na
codáin atá scríofa agam ar an gclár ag baint úsáide as an roth deachúla?
Mínigh conas a fuair tú an freagra sin.

2. Féadfaidh na daltaí na smaointe seo a leanas a phlé ag tagairt do rothaí deachúla:
Uimhir-choibhéisí codáin-deachúla (e.g., 7/10 = 0.7);
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Comhdhéanamh codán le hainmneoirí de 100 amhail deichithe agus céaduithe (m.sh,
23/100 = 2/10 + 3/100);
Comhdhéanamh uimhreacha deachúla amhail deichithe agus céaduithe (e.g., 0.37 = 0.3 +
0.07).
Greillí 10x10 nó Bloic Dienes
Léiríonn greillí 10x10 (mar shampla bloic Dienes nó greillí páipéir 10 x 10) aonad amháin,
léiríonn stiallacha de dheich deichithe agus léiríonn cearnóga beaga céaduithe

Mar thús iarr ar na daltaí iad seo a leanas a léiriú le greillí, stiallacha agus cearnóga: leath, cúigiú,
ceathrú agus ochtú. Léirigh na codáin ag baint úsáide as greillí, stiallacha agus cearnóga beaga.
Scríobh síos an codán agus an deachúil choibhéiseach.
Tabhair uimhreacha measctha freisin, mar shampla: 3

36
100

Scríobh agus léigh do léiriúchán mar uimhir dheachúil.
Cuir do mhodh i gcomparáid le modh do pháirtithe.
Breac síos agus mínigh do fhreagra i do loga foghlama.

Taispeáin dom 1
4

1
How
did you cover
with stripsagus
and le
small
squares?
Conas
a chlúdaigh
tú ¼ le stiallacha
cearnóga
beaga?
4
An ndearna
aon duine
bhealach
éagsúil?
Did anyone
do it éa ar
different
way?
An féidir leat 3/8 a léiriú ar do3ghreille agus inis dom cén deachúil a
Can you now represent
on your grid and tell me what
léiríonn
sé?
8
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Gléasanna Tomhais
Méadarshlat nó Crúiscín Tomhais
Tá an mhéadarshlat in samhail shármhaith do mhílithe má tá sé marcáilte i gcéimeanna de
mhilliméadair.Ní athraíonn fad an iomláin, agus féadfaidh daltaí a fheiceáil gur féidir gach céim a fhóroinnt (deiciméadair i ceintiméadair, ceintiméadair i milliméadair) fad is a fhanann an t-iomlán mar an
gcéanna i gcónaí. Tá crúiscíní tomhais úsáideach ar chúiseanna cosúla.
Oibrigh amach cad iad na huimhreacha atá níos lú ná haon:
1. i gcás go dtugtar an codán, scríobh síos an choibhéis dheachúil;
2. i gcás go dtugtar an deachúil, scríobh síos an codán coibhéiseach;
3. i gcás go dtugtar codán agus an deachúil, déan cinneadh cibé acu an bhfuil siad ina léiriúcháin
choibhéiseacha nó nach bhfuil.
4. Cuir san áireamh méideanna codánacha atá níos mó ná a haon mar shampla scríobh an
deachúil atá coibhéiseach le:
2 56
100
Luachanna Éagsúla55
Ciliméadar

HeTFCiméada Deiciméadar Méadar
r
3

Deiciméadar Ceintiméadar Milliméadar
8

5

Cé mhéad bealach inar féidir leat an t-eolas thuas a léiriú in aonaid
éagsúla faid ag baint úsáide as an bpointe deachúil?
Mínigh agus fírinnigh do fhreagra.
Cén fheidhm atá ag an bpointe deachúil?
Cad a deir an t-ionad deachúil linn, má deir sé aon rud, faoi na
huimhreacha atá ar dheis/ar chlé uaidh?

Ar na freagraí féideartha tá siad seo
1. 3.85 méadar
2. 3850 milliméadar
3. .00385 ciliméadar
4. 385 ceintiméadar

Gníomhaíochtaí Comhdhlúthaithe

55

Van de Walle (2013)
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Uimhirlínte - Codáin/Deachúlacha/Céatadáin56

Deiseanna TFC
Nasc: Uimhirlínte

56

Nasc TFC:
http://www.TFCgames.com/equivalence.html
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Leibhéal D.3
Déan codáin, céatadáin agus deachúlacha a chur i gcomparáid agus in ord

Nótaí Teagaisc
Nasc le Codáin agus Deachúlacha
Tá naisc choincheapúla thar a bheith láidir idir céatadáin, codáin agus deachúlacha. Chomh luath agus a
bheidh tuiscint mhaith ag daltaí ar chodáin agus ar dheachúlacha, bheadh sé oiriúnach tosú ag plé
céatadán.
Céadú mar Chéatadán
Chomh luath agus a bheidh tuiscint mhaith ag daltaí ar chéaduithe (i gcodáin nó i ndeachúlacha), mar
shampla, 3/4 mar 75/100 nó 0.75, uaireanta is féidir an frása ‘faoin gcéad’ a chur in ionad an fhocail
‘céadú’. Níl i gceist le ‘faoin gcéad’ ach téarmaíocht nua agus ní coincheap nua é57. Mar sin, nuair a
shainíonn an pointe deachúil ceaduithe a bheith ina ‘n-aonad’ (féach nótaí thíos le haghaidh
deachúlacha) ansin is féidir tagairt do 27.8 céadú chomh maith ar an mbealach seo 27.8 faoin gcéad.
Tagarmharcanna Teanga
Cuidíonn sé le daltaí tagarmharcanna teanga a bheith acu do chéatadáin éagsúla a chuideoidh leo ina
gcuid tuisceana, mar shampla, 1% amhail ‘an-bheag’; 98% mar ‘beagnach an t-iomlán’; 50% mar
‘díreach leath’; 48% mar ‘beagnach leath’; etc. Is féidir iad seo a úsáid chun meastachán a thabhairt
agus chun freagraí a sheiceáil.
Ábhair Bhonn 10
Ba chóir do dhaltaí úsáid a bhaint as ábhair bhonn 10 sa bhealach céanna is a dhéanann siad do
dheachúlacha.
Cearnóg 100
Cuidíonn amharc-léiriúcháin le daltaí tuiscint a fháil ar chodanna laistigh de 100, mar shampla, is féidir
úsáid a bhaint as cearnóg fholamh 100 agus roinnt de na codanna a dhathú le dathanna éagsúla.
Amharc-léiriúchán
Má dhéantar deachúlacha a léiriú ar uimhirlíne nó ar ‘bharra céatadáin’ cuidíonn seo leis na daltaí
tuiscint a fháil ar mhéid choibhneasta deachúlacha. Tá seo níos fearr ná cearnóg 100 a úsáid sa mhéid
nach bhfuil na suíomhanna coibhneasta soiléir air sin58. De bhreis air sin, féadfaidh an barra céatadáin
tagarmharcanna a chur ar fáil do na daltaí. I mbarra céatadáin d’fhéadfaí a leithéidí seo a bheith san
áireamh:

57
58

Van de Walle (2007)
Anghileri (2007)
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50%

100%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

Leis an amharc-léiriúchán seo de dheachúlacha le céatadáin is féidir a léiriú, go bhfuil deachúlacha,
cosúil le codáin, ina gcodanna d’aonad iomlán; agus nach gá don aonad sin a bheith cothrom leis an
uimhir 1. Féadfaidh 100% aon uimhir a léiriú agus mar sin d’fhéadfadh 1/10 den uimhir sin a bheith
cothrom le haon uimhir (ní gá go mbeadh an uimhir sin níos lú ná 1).
Barra Céatadáin
Féadtar úsáid a bhaint as barra céatadáin chun amharc-léiriúchán a thabhairt ar 0% go 100%
d’uimhir59; cuideoidh seo le daltaí ina dtuiscint ar an scála céatadáin agus cuirfidh sé pointe
tagartha ar fáil do dhaltaí ar féidir leo úsáid a bhaint as agus iad ag áireamh.
12.5%

25%

50%

100%

€4.50

€9

€18

€36

Eispéiris Shamplacha Foghlama
Mar atá d’Eispéiris Foghlama i Leibhéal B.5
Cuir na heispéiris foghlama i Leibhéal B.5 in oiriúint chun codáin agus céatadáin a chur san áireamh.
Tagair freisin d’Aguisín A ina bhfuil cur síos ar ghníomhaíochtaí comhairimh.
Gníomhaíochtaí Comhdhlúite
Cluiche Lúbóige
Beidh cárta amháin ag gach dalta. Léifidh an dalta leis an gcárta tosaigh a c(h)eist, agus glaofaidh an
dalta leis an bhfreagra amach é agus léifidh an cheist ar an gcárta sin. Leanfaidh an cluiche ar
aghaidh go bhfuil an cárta deireanach léite.
59

Anghileri (2007)

87

Tá 3 agam

Tá 2 agam

Cad é ½ de 4?

Cé acu is mó ¼ nó 1/8?

Tá agam

Tá fíor agam

Tá 4/4 cothrom le hiomlán amháin. Fíor nó
Bréagach?
Tá 2/4 agam
D’ith mé 50% de mo bharra seacláide. Cén

Codán atá cothrom le ½ ach a bhfuil
ainmneoir 4 aige
Tá ½ agam
Cé acu is mó ¼ nó 1/3?

codán den bharra atá fágtha agam?
Tá 1/3 agam
Tá cáca agam le 16 shlisne. D’ith mé 1/8 de.

Tá 14 agam.
Codán eile atá cothrom le ½ ach a bhfuil
ainmneoir de 8 aige

Cá méad slisne atá fágtha?
Tá 4/8 agam

Tá €2.50 agam

0.5 de €5.00

10% de 360 km

Tá 36km agam

Tá 4 agam

1

Cé acu is lú 2/8 nó 3/8?

/8 de 32

Tá 2/8 agam
Cad é 25% de 32cm?
Tá 180 agam
Codán atá cothrom le hiomlán
amháin a bhfuil ainmneoir de 2 aige

Tá 8cm agam
Cad é 0.6 de 300?
Tá 2/2 agam
D’ith mé ¼ de phíotsa. Cén codán deachúil atá
fágtha?

Tá 0.75 agam

Tá 1/16 agam

Cé acu is lú 1/8 nó 1/16?

Tá 0.7 mar an gcéanna le 3/5, Fíor nó
Bréagach?

Tá bréagach agam

Tá 6 agam

Cad é 0.25 de 24
Tá 80c agam

Cad é 40% de €2.00
Tá 4 chéadú agam
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Cad a léiríonn 4 in 18.34?

Cé aige/aici a bhfuil 4 dheichiú mar chodán?

Tá 4/10 agam
Cé aige/aici a bhfuil 0.07 + 0.02?
Tá 6 dheichiú agam

Tá 0.09 agam
Cé aige/aici a bhfuil 4 dheichiú móide 2
dheichiú?
Tá 14km agam

Cé aige/aici a bhfuil 10% de 140km?
Tá 9 mls agam

Cé aige/aici a bhfuil 0.1 de 90mls?
Tá 6/9 agam

Cé acu is mó 2/5 nó 6/9?

Cé aige/aici a bhfuil 2.6 + 3?

Tá 5.6 agam

Tá 50 agam

Cé aige/aici a bhfuil 20% de 250?

Cé aige/aici a bhfuil 10% de 30?

Samhlacha Líneacha, Achair agus Tacair 60
Cuir i gcomparáid samhlacha líneacha, achair agus tacair
le haghaidh codán, deachúlacha agus céatadán.
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Nasc TFC: http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=11

Deiseanna TFC
Nasc: Samhlacha
Líneacha, Achair agus
Tacair
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Leibhéal D.4

Déan iniúchadh agus ríomh ar ús simplí, brabús, caillteanas agus CBL
Nótaí Teagaisc
I ngníomhaíochtaí praiticiúla cosúil leo atá molta thíos, cuidítear leis na daltaí gaol a aithint idir na
coincheapa matamaiticiúla codáin, deachúlacha agus céatadáin agus an saol laethúil. Sa leibhéal seo tá
deiseanna ann, scileanna agus tuiscintí coincheapúla a fhorbairt ó na leibhéil roimhe, mar shampla:



cuir i gcomparáid, in ord agus in iúl codáin/ deachúlacha /céatadáin mar chodáin
/deachúlacha/céatadáin; agus
suimiú, dealú, iolrú agus roinnt deachúlacha

Sa leibhéal seo tugtar le chéile an obair a rinneadh roimhe seo agus feidhmíonn sé mar áis chun
daingniú a dhéanamh ar scileanna curtha i bhfeidhm i sainréimse ar leith (airgead).

AIRGEAD
Baintear úsáid as airgead mar chomhthéacs chun iniúchadh agus ríomh a dhéanamh ar ús
simplí, brabús, caillteanas agus CBL.

Eispéiris Shamplacha Foghlama
Rian Admhálacha
Tá rian admhálacha ina bhealach sármhaith chun daingniú a dhéanamh ar na coincheapa a d’fhoghlaim
na daltaí go dtí seo. An cuspóir ag an leibhéal seo ná cur lena dtuiscint ar chodáin, deachúlacha agus
céatadáin agus é sin a chur i bhfeidhm i suíomh fíorshaoil (agus an tsnáithe tomhais – airgead).
Beidh cóip d’admháil ag gach dalta. Glaofaidh an múinteoir amach fadhbanna a mbeidh ar na daltaí iad
a réiteach.

Cad é iomlán an chostais ar mo shiopadóireacht?
Cén tsóinseáil a fuair mé ar ais?
Oibrigh amach m’iomlán nua i gcás gur tugadh lascaine de 10% inniu.
Cén brabús a rinne úinéir an tsiopa i gcás go raibh bunphraghas
na míreanna ionann le 75% den iomlán?
Inniu, tá scónaí á ndíol ar leathphraghas, cén caillteanas atá á
dhéanamh ag úinéir an tsiopa ar 12 scóna?
Cé mhéad CBL a d’íoc mé i gcás gur áirigh an t-iomlán 20% CBL?
I gcás gur íoc mé le haghaidh m’earraí le mo chárta creidmheasa, a
ghearrann 12.5% d’ús, cé mhéad a chosain mo shiopadóireacht?
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Áireamhán Iasachta
Cuir isteach 3 mhír sa tábla thíos chun an méid ar d’aisíocaíochtaí iasachta in aghaidh na míosa a ríomh,
Mar shampla:
200000 (méid) 7.625 (ráta na hiasachta mar %) 30 (bliain)
Méid na
hIasachta

Ráta
Úis

#
blianta

Aisíocaíocht Mhíosúil: €
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Gníomhaíocht Chomhdhlúthaithe

Sweet Treat Cafe61

Deiseanna TFC
Nasc: Sweet Treat Café

61

Nasc TFC: http://www.mathplayground.com/MathApprentice/SweetTreat.html
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Aguisín A
Ag Comhaireamh i nDeachúlacha
Maidir le gníomhaíochtaí comhairimh, ba chóir:







iad a dhéanamh ag luas beoga
go mbeadh rannpháirtíocht dhíograiseach ann
go mbeadh dhá nó trí ghníomhaíocht ghearra spriocdhírithe ann (cuideoidh an éagsúlacht an
spéis a chothú)
go n-áireodh sé gníomhaíocht fhisiceach
go mbeadh comhar-fhreagra ann
go mbeadh freagra indibhidiúil ann

Tá a lán bealaí ann comhaireamh i ndeachúlacha agus áiríonn siadsan:
Slat Comhairimh
Comhair i ndeachúlacha éagsúla, mar shampla deichithe, céaduithe, mílithe
Tosaigh ag túsphointí éagsúla, comhairígh chun tosaigh agus siar
Áirigh slánuimhreacha agus deachúlacha deachúla
o tosaigh ag aon deichiú (0.1), ansin comhairígh go dtí dhá dheichiú
o tosaigh ag 1.4 agus comhairígh ar aghaidh i ndeichithe (0.1)
Stampáil agus Tapáil
Aimseoidh na daltaí spás ag amharc ar an gclár. Déanfaidh siad comhaireamh chun tosaigh i
ndeachúlacha agus iad ag stampáil a gcos in éineacht leis an gcomhaireamh. Stad ag an uimhir atá ag
teastáil agus cas an corp sa treo eile. Ansin comhairígh ag tapáil na nguaillí in éineacht leis an
gcomhaireamh. (Déan seo gan sos!)
Uimhirlíne Dhaonna
Tabharfar cárta mór do gach dalta ar a bhfuil deachúil scríofa. Iarrfar ar na daltaí dul i scuaine ón
deachúil is lú go dtí an deachúil is mó. Ansin beidh an múinteoir/dalta in ann plé a dhéanamh or ord
na ndeachúlacha, mar shampla, roimh/tar éis, níos mó ná/níos lú ná, idir, an chéad/dara, etc.
Fuaim an Chluiche Uimhreach (Canna Comhairimh)
Ligfidh an múinteoir do dheachúil d’aonad titim isteach i gcanna. Déanfaidh na daltaí na deachúla sin a
chomhaireamh ina dtost agus an múinteoir á gcur sa channa. Chomh luath agus a bheidh an múinteoir
tar éis deireadh a chur leis an ngníomhaíocht, déarfaidh na daltaí an freagra, nó léireoidh siad suíomh
an fhreagra ar an uimhirlíne. Cuirfidh an múinteoir i gcrích céim a haon ach an tráth seo fiafróidh de
na daltaí cén deachúil a bheadh ag teastáil uaithi/uaidh chun 1 aonad, 2 aonad, etc. a dhéanamh. Cé
mhéad píosa deachúil atá sa channa anois, etc.
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Líon an Mála
Cuir ciúbanna ar an mbinse (ré-uimhir de chiúbanna), mar shampla, 8 gcinn. Iarr ar na daltaí 0.5 de
na ciúbanna a chur sa mhála. Forleathnaigh an ghníomhaíocht trí cheisteanna a chur, mar shampla,
cé mhéad ciúb a chuir tú sa mhála? Cé mhéad ciúb atá fágtha? Cén codán deachúil a léiríonn seo?
srl. Féadtar an ghníomhaíocht seo a fhorleathnú ach líon éagsúil de chiúbanna agus de dheachúlacha
a úsáid.
Seas agus Suigh
Iarr ar na daltaí seasamh agus ansin suí ag rá an tseichimh d’uimhreacha deachúla atá ag teastáil, mar
shampla, Seas nuair is slánuimhir ár gcomhaireamh. Tosóidh na daltaí ag comhaireamh i ndeichithe :
0.1, 0.2, 0.3.... (Aon deichiú, dhá dheichiú, trí dheichiú...) seasfaidh siad agus mar sin de.
Comhair timpeall
Seasfaidh na daltaí i gciorcal agus déanfaidh siad comhaireamh timpeall, gach dalta ag rá na chéad
uimhreach eile i seicheamh. Tosaigh ag comhaireamh ag 0.5. An té a déarfaidh an uimhir 2 suífidh sé
síos. Lean ar aghaidh mar seo go dtí go bhfuil gach duine ina shuí.
D’fhéadfaí seo a dhifreáil ar bhealaí éagsúla, mar shampla:
ag baint úsáide as deachúlacha éagsúla agus chuig ionaid bhreise dheachúla (deichithe, céaduithe,
mílithe)
ag baint úsáide as seichimh níos giorra/níos faide
ag baint úsáide as túsphointí/críochphointí
ag comhaireamh siar
Cór ag Comhaireamh
Roinn an rang i 3 ghrúpa. Tabhair deichithe don chéad ghrúpa, céaduithe do ghrúpa a dó agus mílithe
do ghrúpa a trí. Stiúrfaidh an múinteoir an cór le baitín. Tosóidh an múinteoir ag comhaireamh agus
ansin sínfidh méar i dtreo grúpa éigin agus tosóidh an grúpa sin ag comhaireamh d’aon ghuth. Ansin
sínfidh an múinteoir méar i dtreo grúpa eile agus leanfaidh ar aghaidh mar sin.
Cluiche Láimhe
Roghnóidh an múinteoir túsphointe, mar shampla 1.5. I gcás go n-ardóidh an múinteoir an lámh san
aer tosófar ag comhaireamh 0.5 sa bhreis, i gcás go n-ísleoidh an múinteoir an lámh déanfar 0.5 níos
lú a chomhaireamh. Féadtar an ghníomhaíocht seo a fhorleathnú ionas go n-áireofaí lámh ar dheis
(comhair ar aghaidh in 0.1) agus lámh ar chlé (comhair siar in 0.1).
Gníomhaíocht Téada
Sín téad scipeála trasna an urláir. Marcáil 0 ag deireadh amháin agus 1 ag an deireadh eile. Iarr ar na daltaí
seasamh ar an téad nó in aice leis chun suíomh deachúlacha, céatadán agus codán a léiriú, mar shampla, 0.5,

96

3 4 Cuir píosa breise téada leis chun an ghníomhaíocht a fhorleathnú chuig 2(3)
, .
8 9
ionas gur féidir leis na daltaí uimhreacha deachúla níos mó a léiriú.
0.33, 35%, 62%,

Uimhir ar Lár
Déanfaidh an múinteoir comhaireamh ar aghaidh nó siar i seicheamh, ag fágáil uimhreach ar lár, mar
shampla 0.5, 0.4, 0.2, 0. I mbeirteanna, pléifidh na leanaí cén uimhir atá ar lár.

Siopa Malartaithe
Suífidh na daltaí i gciorcal ag breith ar uimhir (áirigh gach uimhir níos mó ná uair amháin). Glaofaidh an
múinteoir amach uimhir agus na leanaí atá ag breith ar an uimhir sin, malartóidh siad áiteanna.
D’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a fhorleathnú trí threoracha éagsúla a thabhairt do na leanaí, m.sh.
malartaigh d’uimhir má tá sé níos lú ná 4.5, malartaigh d’uimhir má tá sé níos mó ná 6.2, malartaigh
d’uimhir má tá sé idir 0.8 agus 1.4

Cóngarach nó I bhFad
Roghnaigh uimhir chuig dhá ionad dheachúla. Oibreoidh na leanaí i mbeirteanna le cártaí
digite/uimhir-fheananna. Déanfaidh an múinteoir ráiteas amhail “cóngarach do 3.00”, “níos lú ná
4.00”, “cóngarach do 3 agus céadú”. Beidh ar na leanaí a ndigití a atheagrú agus a n-uimhir a
thaispeáint. Pléigh cé hé/hí is cóngaraí agus cén fáth.
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Aguisín B
Mata Codáin Dheachúla (deichithe agus céaduithe)
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Aguisín C
Diosca Céaduithe
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Aguisín D
Samplaí de Cheistiú an Mhúinteora agus de Chaint an Mhúinteora: ag Lorg, ag Tacú agus ag
Forleathnú Smaointeoireacht Mhatamaiticiúil an Dalta
Ag Lorg
Tá licín agam, cé mhéad bealach is féidir leat iad a ghrúpáil?
Tabhair meastachán ar cé mhéad sop atá sa bhosca seo.
An ndearna aon duine é ar bhealach eile?
Ar léirigh aon duine é ar bhealach eile?
Seán an féidir leat a insint dom conas a chruthaigh tú d’uimhir?
An féidir le haon duine smaoineamh ar bhealach eile chun daichead a ainmniú?
Taispeáin dom na huimhreacha go léir is féidir leat a chruthú leis na digití 456.
Taispeáin dom 732 le cártaí saighde.
Seo 525. Conas atá sé comhdhéanta.
Ar thug aon duine aon rud eile faoi deara?
Cad a thug tú faoi deara faoin uimhir ar chlé/ar dheis/os a chionn?
Cad a thug tú faoi deara faoi na huimhreacha ar an trasnán?
Cé mhéad uimhir is féidir leat a aimsiú le hionadchoinneálaí de náid?
Suimigh nó dealaigh dhá uimhir chun uimhir a fháil le 3 atá in ionad na gcéaduithe?
Cé mhéad uimhir is féidir leat a aimsiú le ré-uimhir in ionad na gcéaduithe?
An bhfuil aon bhealach eile chun é a dhéanamh?
An ndearna aon duine é ar bhealach eile le Máire?
Ag baint úsáide as an trealamh atá againn (bloic Dienes), conas is féidir linn aon, deichiú agus céadú a
léiriú?
Ar bhain aon duine úsáid as straitéis eile?

100

Ag Tacú
Pléigh le do pháirtí na bealaí inar féidir leat na soip seo a chomhaireamh.
Léirigh an uimhir seo ar bhealach eile ag baint úsáide as aon ábhar is maith leat.
A Mháire, an bhféadfá an rud a dúirt Seán a rá arís.
A Sheáin, an féidir leat a mhíniú céard a dúirt Máire, ach i d’fhocail féin?
Bain úsáid as ábhair choincréiteacha chun tacú le do fhreagra.
Sula dtosóidh tú ar do fhreagra a oibriú amach tabhair meastachán chun cuidiú leat teacht ar an
bhfreagra.
Cad é do mheastachán?
Conas a tháinig tú ar an meastachán sin?
Pléigh do chur chuige.
Déan machnamh ar do mheastachán.
Cé chomh cruinn is atá sé?
Cuir do mhodh i gcomparáid le modh do pháirtithe.

Ag leathnú
Ag Beachtú
An bhfuil bealach níos éasca ná comhaireamh in aonta?
Cén bealach is tapúla na soip seo a chomhaireamh?
An bhfuil bealach amháin atá níos fearr ná bealach eile?
Cén straitéis is éifeachtaí?
Ag Míniú agus Ag Fírinniú
Mínigh cén fáth.
Mínigh cén fáth cé go bhfuil na digití céanna ag an dá uimhir, nach bhfuil an dá uimhir mar an
gcéanna.
Mínigh conas a thuigeann tú seo.
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Fírinnigh do fhreagra.
Mínigh conas a fuair tú an freagra seo.
Mínigh conas a rinne tú é.
Mínigh cén fáth.
Mínigh conas a fuair tú do fhreagra.
Mínigh an straitéis a d’úsáid tú.
Mínigh agus fírinnigh do fhreagra.
Ag clárú agus ag réasúnú
Déan do thorthaí a bhreacadh síos i do loga foghlama.
Breac síos cad a thugann tú faoi deara.
Breac síos agus mínigh do smaointeoireacht i do log foghlama.
Hipitéisí a Mholadh
Faigh amach an oibreoidh seo d’uimhreacha eile.
Ar thug aon duine aon rud eile faoi deara?
Cad a thug tú faoi deara nuair a chuir tú na trí cinn i gcomparáid lena chéile.
An bhfuil ann do phíosa is lú?
Cad a thug tú féin agus do pháirtí faoi deara nuair a shlánaigh sibh sibh/síos?
Ar thug aon duine eile aon rud éagsúil faoi deara?
Roinn rud éigin a thug tú faoi deara faoi na deachúlacha seo.
An bhféadfadh aon duine buille faoi thuairim a thabhairt faoin ngaol idir aon cheann de na
deachúlacha seo?
Conas a d’fhéadfá an buille faoi thuairim sin a chruthú?

102

Aguisín E
Measúnacht

Seo roinnt cineálacha measúnachta ar féidir úsáid éifeachtach a bhaint astu i gceachtanna matamaitice.
Níl anseo ach roinnt samplaí. Féach Measúnú i gCuraclam na Bunscoile: Treoirlínte do Scoileanna
(CNCM, 2007) le haghaidh tuilleadh eolais agus treorach i ndáil le measúnacht – ar fáil ag
http://www.ncca.ie/uploadedfiles/publications/assess%20%20guide.pdf .
Tá dhá sheicliosta measúnachta ar fáil anseo don ionadluach, deachúlacha agus céatadáin – ceann
do mheasúnacht ranga uile agus ceann do mheasúnacht an dalta aonair. Féadtar úsáid a bhaint as an
seicliosta don dalta indibhidiúil chun ‘rianú’ a dhéanamh ar roinnt daltaí i rang thar thréimhse bliana.
Ar an gcaoi chéanna, is féidir úsáid a bhaint as chun ‘rianú’ a dhéanamh ar dhaltaí ó rang 1 go rang
6. Cumasaíonn sé cur chuige déach i leith na measúnachta – measúnacht ar na coincheapa
ionadluach, deachúlacha agus céatadáin chomh maith le measúnacht ar eispéiris forbraíochta
mhatamaiticiúla (coincréiteach, pictúrtha, teibí).
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal A
Ainmneacha Ranga:

Coincheapa

Leibhéal A.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-99
Leibhéal A.2
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-199
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach agus Deachúlacha Leibhéal B
Ainmneacha Ranga:

Coincheapa
Leibhéal B.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-199
Leibhéal B.2
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha
3 dhigit
Leibhéal B.3
Slánaigh slánuimhreacha go dtí an deich
nó an céad is gaire
Leibhéal B.4
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go
hionad amháin (deichithe)
Leibhéal B.5
Déan deachúlacha a chomhaireamh, a
chur i gcomparáid agus in ord
Leibhéal B. 6
Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach, Deachúlacha agus Céatadáin Leibhéal C
Ainmneacha Ranga:

Coincheapa
Leibhéal C.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-9999
Leibhéal C.2
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 4
dhigit
Leibhéal C.3
Slánaigh slánuimhreacha go dtí an míle is
gaire
Leibhéal C.4
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go
dhá ionad (deichithe agus céaduithe)
Leibhéal C.5
Cruthaigh deachúlacha agus déan iad a
chomhaireamh, a chur i gcomparáid agus in
ord
Leibhéal C. 6
Déan slánuimhreacha agus deachúlacha a
shuimiú agus a dhealú go dtí 2 ionad
Leibhéal C.7
Déan deachúlacha a iolrú agus a roinnt go dtí
2 ionad trí shlánuimhir amháin a úsáid
Leibhéal C.6
Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach, Deachúlacha agus Céatadáin Leibhéal D
Ainmneacha Ranga:

Coincheapa

Leibhéal D.1
Slánaigh slánuimhreacha agus
deachúlacha go dtí an tslánuimhir is
gaire (chuig ionad deachúil amháin,
dhá ionad nó trí ionad)
Leibhéal D.2
Cuir deichithe, céaduithe agus mílithe
in iúl ina gcodáin agus ina
ndeachúlacha
Leibhéal D.3
Déan codáin, céatadáin agus
deachúlacha a chur i gcomparáid agus
in ord
Leibhéal D.4
Déan iniúchadh agus ríomh ar ús
simplí, brabús, caillteanas agus CBL

107

Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal A

Ainm an Dalta Aonair

Eispéiris Forbraíochta

Coincheapa

Coincréideach

Pictiúrtha

Leibhéal A.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-99
Leibhéal A.2
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-199
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Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal B
Ainm an Dalta Aonair

Eispéiris Forbraíochta

Coincheapa

Coincréideach

Pictiúrtha

Leibhéal B.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-199
Leibhéal B.2
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha
3 dhigit
Leibhéal B.3
Slánaigh slánuimhreacha go dtí an deich
nó an céad is gaire
Leibhéal B.4
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go
hionad amháin (deichithe)
Leibhéal B.5
Déan deachúlacha a chomhaireamh, a
chur i gcomparáid agus in ord
Leibhéal B. 6
Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha

109

Teibí

Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal C
Ainm an Dalta Aonair

Eispéiris Forbraíochta

Coincheapa

Coincréideach

Pictiúrtha

Leibhéal C.1
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar
ionadluach 0-9999
Leibhéal C.2
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 4
dhigit
Leibhéal C.3
Slánaigh slánuimhreacha go dtí an míle is
gaire
Leibhéal C.4
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go
dhá ionad (deichithe agus céaduithe)
Leibhéal C.5
Cruthaigh deachúlacha agus déan iad a
chomhaireamh, a chur i gcomparáid agus in
ord
Leibhéal C. 6
Déan slánuimhreacha agus deachúlacha a
shuimiú agus a dhealú go dtí 2 ionad
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Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal D
Ainm an Dalta Aonair

Eispéiris Forbraíochta

Coincheapa

Coincréideach

Pictiúrtha

Leibhéal D.1
Slánaigh slánuimhreacha agus
deachúlacha go dtí an tslánuimhir is
gaire (chuig ionad deachúil amháin,
dhá ionad nó trí ionad)
Leibhéal D.2
Cuir deichithe, céaduithe agus mílithe
in iúl ina gcodáin agus ina
ndeachúlacha
Leibhéal D.3
Déan codáin, céatadáin agus
deachúlacha a chur i gcomparáid agus
in ord
Leibhéal D.4
Déan iniúchadh agus ríomh ar ús
simplí, brabús, caillteanas agus CBL
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Aguisín F
Machnamh an Mhúinteora
Is bealach simplí é do mhúinteoirí iad féin a chur ar chontanam chun machnamh a dhéanamh ar a c(h)leachtas féin. Tá an contanam machnaimh seo a leanas
bunaithe ar obair a rinne Hufferd-Ackels, Fuson & Sherin (2004) nuair a chuir siad conair foghlama fhorbraíoch le cheile bunaithe ar phlé agus
smaointeoireacht mhatamaiticiúil sa seomra ranga.

Ceistiú
Athrú ón múinteoir a bheith
mar cheisteoir go dtí an dalta
agus an múinteoir mar
cheisteoirí

Smaointeoireacht
Mhatamaiticiúil a Mhíniú

Foinse do Thuairimí
Matamaitice

Freagrach as an
bhFoghlaim

Is mó agus is minice a
Athrú ón múinteoir mar
Glacann daltaí níos mó agus
dhéanann daltaí a dtuairimí
fhoinse tuairimí do dtí
níos mó freagrachta as a
matamaitice a mhíniú agus a
tuairimí na ndaltaí ag dul i
bhfoghlaim agus a measúnú
chur in iúl don mhúinteoir bhfeidhm ar threo an cheachta féin agus daoine eile. Bíonn
agus do dhaltaí eile
an tuiscint mhatamaiticiúil ina
chritéar don mheasúnú.

Cuir ciorcal timpeall ar an bhfocal is oiriúnaí i ngach mír. Cuir isteach an dáta agus fill arís air ar éis tréimhse áirithe
teagaisc.
I gcónaí

I gcónaí

I gcónaí

I gcónaí

Anois is arís

Anois is arís

Anois is arís

Anois is arís

Ní tharlaíonn sé seo

Ní tharlaíonn sé seo

Ní tharlaíonn sé seo

Ní tharlaíonn sé seo
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