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Ui mh re as

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?

l.
16 X 5. Inis dom scéa
rú?
iol
le
brí
Cad is
h
ha úsáideach? Mínig
An bhfuil deachúlac
do réasúnaíocht.
nó
nna le 120/240. Fíor
Tá 5/8 mar an gcéa
ht.
íoc
réasúna
bréagach? Mínigh do
á chodáin
dh
de
la
mp
Tabhair sa
mínigh le focail
choibhéiseacha agus
d
fios duit go bhfuil sia
agus/nó pictiúir cá bh
coibhéiseach.

To mh ai s
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.

Cruth a
gus Spá
s
Inis dom rud am
háin a
d'fhoghlaim tú fa
oi (cuir
isteach cruth) inn
iu.
An rud is tábhac
htaí a
d'fhoghlaim mé
faoi chiorcail
a thógáil inniu ná
...
Inis dom gach ru
d atá ar eolas
agat faoi (cuir ist
each cruth).

Ai lg éa ba r
chun do fhreagra a
An féidir leat riail a aithint,
mhíniú?
trún uimhreacha a rinne
Déan cur síos ar an bpa
tú.
cheamh seo? Déan
An bhfuil riail agat don sei
cur síos air.
n a leathnú?
Conas is féidir do phatrú
chun an fhadhb seo a
Cad é an riail a d'úsáid tú
mhíniú le siombailí?
a
réiteach? An féidir leat é

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?

Sonraí &
Seans

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

G in ea rá lta

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.

