
Leideanna Dialann Eolaíochta
Sóisear

Mo Thaithí a
r

Eolaíocht Scileanna

Dúile Beo

Fuinneamh
agus Fórsaí

Feasacht agus Cúram
Imshaoil

Ábhair

Cad is brí le Eolaíocht? An bhfuil eolaíocht
tábhachtach?
Cén gnéithe den eolaíocht a maith leat/ ní maith
leat?
An gcaitheann gach eolaí cóta bán? 
Tarraing eolaí. 
Inniu thug mé faoi deara _ Inniu d'fhoghlaim mé
faoi ___. Táim fós ag smaoineamh ar ___

Cad a d'fhoghlaim tú inniu faoi
(m.s. solas, teas, fuaim srl) 
An féidir le gach earra airgid /
óir a ghreamú le maighnéad?
Inis dom gach rud atá ar eolas
agat faoi scáthanna? 
Ar chuala tú an focal teocht
riamh?
Smaoineamh ar trí bhreagáin
gur féidir leo bogadh. Conas
gur féidir leo bogadh? 

Inis dúinn gach rud atá ar eolas agat faoi ___

(m.s plandaí, síolta, cnámha, fiacla)

Radharc, teagmháil, blas, boladh, éisteacht. Cad

atá ar eolas agat faoi na céadfaí seo?

An bhfuil aon cosúlachtaí idir éan/ crann/ duine?

N'fheadar / Meastú ___

An féidir linn bróga  a
dhéanamh as páipéar? 

Cén fáth nach bhfuil ár éadaí

déanta as adhmad?
Cé mhéad bealach ar féidir

leat cur síos a dhéanamh ar

do gheansaí/ cóta scoile?

Déan liosta de ábhair a
bhfuil fhios agat atá
uiscedhíonach. 

Cad iad do chuid thuartha faoinaimsir amárach? Cén fáth? Cén ceiteanna is féidir leatfiafraigh faoin maighnéid. Déan liosta de roinnt uirlisíceoil. Sortáil iad i ngrupaí. Cénfáth gur shortáil tú iad mar sin?An féidir leat iad a shortáil aonbealach eile?

Ag Dearadh agus
ag Déanamh

Mínigh cén chaoi a
shortáil tú na rudaí seo?
Cén critéir a d'úsáid tú? 
Cad a thug tú faoi deara
faoi na sraith/colún seo
an bhfuil siad mar a
gcéann/ difriúil? 
Cad is brí leis  an gcairt
/ tábla seo?

I do thuairim cad é an
t-aireagán bréagán is
mó atá ar eolas ag
daoine agus cén fáth?
An píosa is fearr
liomsa__
Oibreoidh mé níos
deacra ar ___


