
Cuir ceisteanna oscailte orm! 
 

Taitníonn sé liom nuair a chuirtear ceisteanna oscailte orm agus is féidir
liom freagraí éagsúla a thabhairt seachas díreach “tá” nó “níl”.

Litearthacht
Chriticiúil 

 
Ba chóir breathnú ar litearthacht chriticiúil mar lionsa, fráma nó
dearcadh don teagasc, trasna an churaclaim, seachas mar ábhar

atá le clúdach. 
Trí chultúr scoile a spreagann fiosracht agus iontas, ceistiúcháin agus

amhras, cinnteofar go mbeidh smaointeoireacht chriticiúil agus
scileanna litearthachta lárnach i bhforbairt gach páiste trí

chleachtadh sa seomra ranga sna hábhair go léir.  
 

Lig domsa labhairt!
 

Is breá liom nuair a thaispeánann mo
mhúinteoir dom cén chaoi le tuairim a chur

in iúl ar bhealach deas. 
 

Léiríonn mo mhúinteoir dom freisin cén
chaoi le ceisteanna a chur faoi obair,
smaointe agus tuairimí dhaoine eile ar

bhealach cairidiúil. 
 

Tá tábhacht le cultúr 
mo sheomra ranga. 

 
An gcuirim luach ar chumhacht na

gcaidreamh agus na n-
idirghníomhaíochtaí i mo sheomra

ranga? 
 

An timpeallacht dhearfach, mheasúil é
mo sheomra ranga? 

 
 
Cén rud é ceist, a fhiafraíonn tú?

Gach rud. 
 

Is bealach é chun freagairt
spreagúil a dhúiseacht nó chun
fiosrúchán a chur ó mhaith. 

 
Is é, dáiríre, croílár an teagaisc é.

John Dewey
 

Is maith liom ceisteanna a fhreagairt agus ceisteanna a chur.
Uaireanta cuirim ceisteanna chun a chinntiú go dtuigim rud éigin
(soiléiriú) nó is féidir liom abairtí ina mbíonn “mar” nó “toisc” iontu

a úsáid chun an rud atá i gceist agam a mhíniú. 



Cuspóir an údair
 

D’fhéadfadh sé a bheith an-chumhachtach
ceist a chur ar pháistí cén fáth ar scríobh an

t-údar an téacs. 
 

Iarr ar na páistí cén tionchar ar mhaith leis an
údar a imirt orthu trí áitiú, siamsaíocht a chur
ar fáil, eolas a roinnt nó treoir a thabhairt. 

 
 

Tóg páirc dhúlra
 

Tóg amach bréagáin théamúil na bpáistí (ar nós deilbhíní d’ainmhithe), 
píosa mór páipéir agus uirlisí dathaithe. 

 
Mínigh go bhfuil páirc dúlra le dearadh acu, ach go gcaithfear na hainmhithe a rangú i
gcatagóirí cuí, ionas go mbeidh sé níos éasca iad a bheathú agus a choinneáíl sásta. 

Tabhair am dóibh na hainmhithe a rangú trí na bailte a dhearadh 
agus a dhathú ar an bpáipéar. 

 

Cuir biachlár le chéile
 

Tabhair liosta de thart ar 20 rogha beatha do na páistí
(rogha de ghlasraí, pasta, torthaí, uachtar reoite agus

rud ar bith eile is mian leat).
 

Mínigh go dteastaíonn uait go mbeidh an béile chomh
folláin agus is féidir, agus níl cead ag na páistí ach

ceithre chineál beatha a roghnú ón liosta. Tabhair deis
dóibh údar a thabhairt lena bhfreagraí.

 

Fíor nó bréagach
 

Tabhair ráitis shimplí do na páistí, iarr
orthu an bhfuil siad fíor nó bréagach

agus tabhair deis dóibh údar a
thabhairt lena bhfreagra. 

An maith an rud é dul ag snámh taobh
amuigh nuair atá sé ag cur báistí agus

tintreach agus toirneach ann?
 

Ag fiosrú réimse dearcthaí
Is féidir le páistí úsáid a bhaint as dhá théacs nó

níos mó chun scéalta a athnaíonn siad agus
nach n-athnaíonn siad a fhiosrú ó dhearcthaí

éagsúla. 
 

Is féidir leis na páistí iad féin a chur sa téacs
agus a shamhlú cén chaoi a raibh carachtair
éagsúla ag smaoineamh agus ag mothú, ag

déanamh comparáid agus codarsnacht idir na
gníomhartha agus na heispéiris a bhí acu.

 
D’fhéadfaí úsáid a bhaint as pictiúrleabhair,
pictiúrleabhair gan focal, liricí amhráin nó

meascán de théacsanna. 

Malartú
Is bealach maith é malartú na páistí a

spreagadh le breathnú ar théacs ó dhearcadh
éagsúl. Léigh téacs. Iarr ar na páistí a shamhlú
céard a bheadh difriúil sa scéal dá n-athrófaí

roinnt de phríomhghnéithe an téacs.
 

Mar shampla, cén t-athrú a bheadh ar an scéal
‘Cochaillín Dearg’ dá mbeadh buachaill mar an
príomhcharactair? D’fhéadfaí téama, suíomh,

éadach, mothúcháin, eitneacht/cine, teanga nó
caidreamh a mhalartú. 

 

Úrscéalta grafaice
 

Tabhair leathanach ó ghreannán do na páistí
leis an téacs bainte dó. Fiosraigh na pictiúir
leis na páistí ag cuartú ‘leideanna’. Iarr ar na
páistí na bolgáin chainte a líonadh leis an

rud a cheapann siad atá á ra ag na
carachtair. 

 

Carachtar a chruthú d’úrscéal grafach
 

Tabhair réimse íomhánna agus portráid de laochra agus de bhithiúnaigh 
ó úrscéalta grafaice do na bpáistí. 

 

Plé na tréithe nó na príomhghnéithe a bhaineann le gach carachtar: a ndéanamh, na dathanna a úsáideadh,
a gcuid geáitsí agus a gcuid éadaí chun an carachtar a leiriú. 

 

Plé cé hiad na laochra nó na bithiúnaigh ag dul leis na híomhánna amháin, agus cén fáth. An dtugann siad
aon cheo faoi deara maidir leis an gcaoi a léirítear na carachtair?

 



Cumhacht na Fógraíochta (samplaí sa ‘Padlet’ thíos) 
 

Spreag na páistí chun tuar a dhéanamh céard faoi a bheidh fógra éigin. 
Roghnaigh fógra agus plé an branda agus na sonraí a dtugtar. 

 
Bain úsáid as ceisteanna oscailte 

chun smaointe na bpáistí faoin bhfógra a phlé. 
 

Gníomhaíocht Ghraifítí
Tugann an ghníomhaíocht ghraifítí seo deis do na
páistí tobsmaointeoireacht a dhéanamh i gcomhar
lena chéile, tuairimí agus tuiscintí faoi phíosa téacs
a chur in iúl agus ceangail a dhéanamh lena gcuid

réamheolais agus eispéiris. 
 

Roghnaigh 4 nó 5 íomhá le cur timpeall an tseomra
ranga le páipéar glan agus marcóirí le taobh gach
téacs. Bogann na páistí timpeall an tseomra ag
déanamh taifead ar a gcuid smaointe ar an

bpáipéar glan. 
 

 D’fhéadfaí an cur chuige seo a úsáid le réimse
leathan téacsanna ar nós filíocht, gearrscéalta,

sleachta srl. 
 

Maíonn Carrington (2003, lch 92) gur téacsanna
iad bréagáin, sé sin le rá, gur meán ar leith atá

iontu chun teachtaireacht a scaipeadh . 
Tá Carrington ag tagairt don teachtaireacht a
bhíonn á scaipeadh ag na babóga Bratz, ráitis a

dhéanann Diva Starz ach go háirithe. 

Breathnaigh ar ár gcód QR chun
teacht ar Phadlet Litearthacht
Chriticiúil le haghaidh tuilleadh
smaointe agus tacaíochtaí.

Céisteanna
Céard a fheiceann tú?

Céard atá á dhíol, meas tú?
Cén fáth ar roghnaíodh an íomhá seo,

an gceapann tú?
Cén smaointe a spreagann an téacs seo

ionat?
 

MediaWise 
 

Is áis litearthachta, saor in aisce é
Mediawise, deartha in Éirinn, chun tacú le
páistí an domhan digiteach a thuiscint agus

chun na scileanna a bhaineann le
litearthacht chriticiúil a thabhairt do páistí,
scileanna a mbeidh gá acu leo chun smacht
iomlán a fháil ar na cineálacha éagsúla

meáin a bhíonn ag síorathrú agus a bhíonn
ar fáil dóibh.

 

https://www.safefood.net/Professional/Education/primary/MediaWiseGaeilge
 

Ceachtanna agus Áiseanna
 

Naíonáin Shóisearacha agus
Shinsearacha

Rang a 1 agus 2
Rang a 3 agus 4
Rang a 5 agus 6

 

https://www.safefood.net/Professional/Education/primary/MediaWiseGaeilge

