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Ní liosta iomlán é seo. Is féidir cur leis. 

Cruthaithe mar chuid do thacaíochtaí Ar Ais sa Rang 2021 ag Foireann

Bunscoile STEM an  PDST.

Mo Thaithí 
ar

Mhata Sa Bhaile
Cruth agus Spás 

Uimhreas

Tomhais

Ginearálta

Ailgéabar

Bhain mé taitneamh as .......
Níor bhain mé taitneamh as ...
Bhí...........easca le tuiscint.
Cad a bhí deacair nó nár thuig tú? 
Cad a chabhraigh leat, nuair a bhí tú ag
foghlaim mata sa bhaile? 
An athrófá aon rud faoi fhoghlaim Mata,
dá mbeadh orainn cianfhoghliam a
dhéanamh arís? 

Déan cur síos ar lítear/
cileagram/ méadar. Úsáid
focail, léaráidí, uimhreacha
nó pictiúirí. 
Mínigh an difríocht idir
achar agus imlíne. 
Cad é an feiste thomhais is
fearr dar leat. Mínigh do
réasúnaíocht.

Thug mé..... faoi deara.
Oibreoidh sé seo / ní oibreoidhsé seo do ...
Inis dom gach rud atá ar eolasagat faoi ...
Rud nua a d'fhoglaim mé inniuná ...
Táim cinnte go ...
D'oibrigh mé é seo amach trí ...Ní thuigim.... fós
Ba mhaith liom níos mó a
fhoghlaim faoi ... mar ...

16 X 5. Inis dom scéal.

Cad is brí le iolrú? 
An bhfuil deachúlacha úsáideach? Mínigh

do réasúnaíocht.
Tá 5/8 mar an gcéanna le 120/240. Fíor nó

bréagach? Mínigh do réasúnaíocht. 

Tabhair sampla de dhá chodáin

choibhéiseacha agus mínigh le focail

agus/nó pictiúir cá bhfios duit go bhfuil siad

coibhéiseach. 

An féidir leat riail a aithint, chun do fhreagra a

mhíniú? 
Déan cur síos ar an bpatrún uimhreacha a rinne

tú.
An bhfuil riail agat don seicheamh seo? Déan

cur síos air. 
Conas is féidir do phatrún a leathnú?

Cad é an riail a d'úsáid tú chun an fhadhb seo a

réiteach? An féidir leat é a mhíniú le siombailí? 

Inis dom rud amháin  ad'fhoghlaim tú faoi (cuiristeach cruth) inniu.An rud is tábhachtaí ad'fhoghlaim mé faoi chiorcaila thógáil inniu ná ...
Inis dom gach rud atá ar eolasagat faoi (cuir isteach cruth).

Sonraí &
Seans

Cad a thug tú faoi deara faoin
graf seo? 
Cad a chuireann iontas ort
faoin ngraf seo? 
 Léirigh na sonraí seo i
mbealach eile. Cén fáth ar
shocraigh tú iad a léiriú mar
seo?
Is éard is brí le seans ná ...
An bhfuil patrún i seans? 


