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Mhata

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? 

Cé mhéad bealaí is féidir leat
10c a dhéanamh? Úsáid 
 cuimilteáin bhoinn chun do
smaoineamh a léiriú. 
Cén fáth go úsáidaimid feiste
tomhais? 
Déan cur síos ar lítear/
cileagram/ méadar. Úsáid
focail, uimhreacha nó pictiúirí. 
Cad is féidir leat a dhéanamh i
nóiméad. Cá bhfios duit? 

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 ...

5+3 = 8  Tarraing pictiúr chun é seo a

mhiniú. 
7=7 Fíor nó bréagach. Mínigh do

réasúnaíocht.
12-7=5  Scríobh fadhb focail. 

Cad is brí le dealú. Úsáid focail nó pictiúr

chun do smaoineamh a léiriú. 

 Úsáid focail nó pictiúr chun 1/2 a léiriú. 

Cad is brí leis an bhfocal patrún?  

An féidir leat do phatrún féin a dhéanamh?

Inis dom faoi. 
Cad é an chéad uimhir eile? Inis dom cen

fáth. 
Cad a thaitin leat faoi phatrúin a

dhéanamh? 
Cad is brí le do phatrún a bhriseadh? 

Cad í an difríocht idir cruth 2Dagus 3D? 
Conas a shortáil tú an tacarcruthanna seo? Cad iad nacritéir a d'úsáid tú?Tarraing/Scríobh gach rud atáar eolas agat faoi (ainmnighcruth). 

Cad a thug tú faoi deara faoi...?Cá bhfeicfidh tú .... ar scoil/ sabhaile? 

Sonraí 

Mínigh conas a shortáil tú na
rudaí seo. Cad iad na critéir
a d'úsáid tú? 
Cad a thugann tú faoi deara
atá mar an gcéanna / difriúil
idir an dá shraith/ cholúin
seo? 
Cad is brí leis an tábla/ cairt
seo?


