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Torthaí na Ceardlainne

Cuirfear ar chumas na rannpháirtithe

Bheith eolach ar choincheap na litearthachta disciplín

Na príomhghnéithe den Litearthacht Disciplín a iniúchadh

Machnamh a dhéanamh ar na chéad chéimeanna eile a d’fhéadfaí a thógáil chun tacú le 

litearthacht disciplín a chur i bhfeidhm



Príomhtheachtaireachtaí

Le Litearthacht 
Disciplín bíonn na 
daltaí ag léamh, ag 

scríobh agus ag 
smaoineamh ar 

bhealaí éagsúla trasna 
disciplíní/ábhar

Agus tú i mbun na 
litearthachta disciplín,  tá 
sé barrthábhachtach go 

n-úsáidtear réimse 
téacsanna chun topaic a 

iniúchadh 

Agus duine i mbun 
litearthacht disciplín a 

fhorbairt tá cur amach ar 
scileanna sa litearthacht 

agus i ndisciplíní/in ábhair 
eile ríthábhachtach

Is ríthábhachtach atá  
forbairt Foclóra trasna 

na ndisciplíní/na n-
ábhar chun tacú le 
rannpháirtíocht na 

ndaltaí  



Litearthacht Disciplín – Forbairt an Cheachta

Go Leor 

Téacsanna

Stór Focal Sainiúil

Scileanna
Eispéiris 

Foghlama

Measúnú



Léitheoireacht san ábhar amháin.

Ag úsáid scileanna litearthachta chun ceisteanna 

ag deireadh caibidle a fhreagairt

Gníomhaíocht a fhéachann mar an gcéanna i 

ngach ábhar

Foirm láidir de chomhtháthú litearthachta

Ag Léamh, ag Smaoineamh agus ag Scríobh 

ar bhealaí atá oiriúnach don disciplín.

Bealach taitneamhach chun eolas ar ábhar 

agus scileanna litearthachta a fhorbairt le 

chéile

Tá na nithe seo a leanas i gceist 
le Litearthacht Disciplín

Níl na nithe seo a leanas i 
gceist le Litearthacht Disciplín



Cineálacha Téacsanna trasna an churaclaim 

Cuimsíonn ‘téacs’ gach toradh ar úsáid teanga: ó bhéal, 

geáitsíocht, comharthaí, scríofa, Braille, físiúil, tadhlach, 

leictreonach agus digiteach. 



Tasc 1:
Téacsanna trasna an Churaclaim
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• Bileog Leide, lth 1.

• Sa tábla ag barr an leathanaigh 
liostaítear samplaí de théacsanna a 
d’fhéadfaí a úsáid i seomraí ranga. 

• Roghnaigh 3 chineál téacs ón tábla 
seo a d’fhéadfadh cleachtaí staire, 
tíreolaíochta, eolaíochta, ceoil, 
ealaíne nó drámaíochta a úsáid. 



Eolaí

Cad iad na Scileanna Litearthachta atá uaim 
chun léamh, scríobh agus smaoineamh mar…?

Ceoltóir

Ealaíontóir

Tíreolaí    



Scileanna na hEolaíochta
Léitheoireacht

Curtha in oiriúint ó Lent 2016 

TF 1: Rannpháirtíocht 

TF 2: Inspreagadh agus Rogha

TF 6: Stór Focal 

TF 8: Freagairt agus Intinn an 
Údair 

TF 9: Tuiscint 



Cóirithe ó Lent 2016 

TF 1: Rannpháirtíocht 

TF 2: Inspreagadh agus Rogha 

TF 3: Stór Fócal 

TF 6: Cuspóir, Séanra agus Guth 

TF 8: Freagairt agus intinn an 
Údair 

Scileanna na hEolaíochta
Scríbhneoireacht



Cóirithe ó Lent 2016 

TF 2: Inspreagadh agus Rogha 

TF 3: Gnásanna Sóisialta agus 
Feasacht ar dhaoine eile 

TF 5: Stór Focal 

TF 6: Athinsint agus Mionléiriú

TF 11: Eolas, míniú agus údar a 
thabhairt 

Scileanna na hEolaíochta
Teanga ó Bhéal 



Tasc 2
Ag léamh, ag scríobh agus ag smaoineamh trasna 
an churaclaim
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• Bileog Leide, leathanach 2.

• Roghnaigh disciplín amháin as an 
liosta seo a leanas – an eolaíocht, 
tíreolaíocht, an ealaín, an ceol, nó 
an drámaíocht.

• Déan machnamh ar na scileanna 
litearthachta atá ag teastáil chun 
léamh, scríobh agus smaoineamh 
mar chleachtóir sa disciplín sin.  



Foclóir trasna na nDisciplíní



Cur Chuige don Litearthacht Disciplín 
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Cúlra den cheacht 
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Céim a hAon - Ceistigh 
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Príomhcheist
An bhfuil gnáthóga an bhéir bháin ag athrú?



Céim a hAon - Ceistigh 
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Céim a Dó - Fiosraigh  
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Céim a Trí – Léigh 
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Cuimsíonn ‘téacs’ gach toradh 

ar úsáid teanga: ó bhéal, 

geáitsíocht, comharthaí, 

scríofa, Braille, físiúil, tadhlach, 

leictreonach agus digiteach.

ÚrscéaltaFilíocht

Rud nár cúmadh fós

Tik Toks

Tvuíteanna/Blaganna Físeáin

Griangraif/
Pictiúir

Irisí/Greannán

Podchraoltaí
Leathanaigh 

ghréasáin

Leabhar Pictiúr

Amhráin



Céim a Trí – Léigh 
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Céim a Ceathair - Scríobh  
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Céim a Cúig -Pléigh  
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Céim a Cúig - Pléigh   
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An féidir leat níos mó a rá 

faoi…

Cén fáth, an dóigh leat 

go….

Cad a rinne tú nuair… Déan tuar ar…. 

An bhfuil gnáthóga an bhéar bháin ag athrú?



Machnamh agus Na Céad Chéimeanna Eile
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• Bileog Leide, leathanach 4.

• Breathnaigh ar an gCur Chuige a bhí á 
phlé againn níos luaithe

• Líon an tábla ag baint úsáid as na 
leidcheisteanna seo  a leanas



Áiseanna Bréise 



Príomhtheachtaireachtaí

Le Litearthacht 
Disciplín bíonn na 
daltaí ag léamh, ag 

scríobh agus ag 
smaoineamh ar 

bhealaí éagsúla trasna 
disciplíní/ábhar

Agus tú i mbun na 
litearthachta disciplín,  tá 
sé barrthábhachtach go 

n-úsáidtear réimse 
téacsanna chun topaic a 

iniúchadh 

Agus duine i mbun 
litearthacht disciplín a 

fhorbairt tá cur amach ar 
scileanna sa litearthacht 

agus i ndisciplíní/in ábhair 
eile ríthábhachtach

Is ríthábhachtach atá  
forbairt Foclóra trasna 

na ndisciplíní/na n-
ábhar chun tacú le 
rannpháirtíocht na 

ndaltaí  



Slán 
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Míle buíochas as ucht páirt a ghlacadh i 
gceardlann ghréasáin a seacht. 

www.pdst.ie/plc2019


