Seimineár Náisiúnta 4
Matamaitic Fheidhmeach

Fáilte

2

Ionchais d’fhoghlaimeoirí CPD ar líne

Ní thugann SFGM cead an t-imeacht forbartha gairmiúla leanúnaí seo a
thaifeadadh.
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Eochracha Aitheantais
Dearcadh an Mhúinteora

Machnamh

Dearcadh an Scoláire

Cur chuige
teagaisc

Gníomhaíocht leabhráin

Obair
Dhialainne

Obair i ngrúpaí
Réamheolas
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Príomhtheachtaireachtaí
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Tá cur chuige neamhlíneach ag croílár
na sonraíochta, lena gcuirtear chun
cinn naisc a dhéanamh idir torthaí
foghlama éagsúla.

Is snáithe aontaitheach é Snáithe 1 ina
leagtar béim ar a thábhachtaí atá sé an
samhaltú matamaiticiúil a úsáid i gcás
na dtorthaí foghlama uile.

Is é is bunús le cúrsa na Matamaitice
Feidhmí ná fadhbanna réalaíocha a
úsáid mar chomhthéacs chun foghlaim
faoin Matamaitic a chur i bhfeidhm.

Tá tacair sainscileanna níos leithne ná bua
sa mhatamaitic amháin de dhíth don Obair
Chúrsa/Thionscadail. Éilítear leis go
mbeidh scoláirí in ann taighde a
dhéanamh ar a gcuid oibre, í a bheachtú
agus a gcuid oibre a chur in iúl.

Sceideal le haghaidh Seimineár 4
09:30 - 09:40

09:40 - 11:00
11:00 - 11:15
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Fáilte
Forbhreathnú ar an gclár um fhorbairt ghairmiúil &
príomhtheachtaireachtaí.
Imscrúdú a dhéanamh ar thorthaí foghlama i Snáithe 3 agus ag forbairt
scileanna samhaltaithe - Cuid 1

11:15 - 13:00

Sos
Imscrúdú a dhéanamh ar thorthaí foghlama i Snáithe 3 agus scileanna
samhaltaithe a fhorbairt - Cuid 2

13:00 – 13:45

Lón

13:45 - 15:15

Líonraí Sceidealaithe Tionscadail & anailís rébhealaigh

15:15 - 15:30

Meastóireachtaí agus Ceisteanna agus Freagraí

Forléargas ar FG agus ar na Tacaíochtaí
atá ar Fáil
Bliain 1

Bliain 3

2X
Seimineár
Náisiúnta

4 X Seimineár
Náisiúnta
2 X PFG

1 X PFG
2X
Seimineár
Ghréasáin

1 X Seimineár
Gréasáin
1 X Ceardlann
Teicneolaíocht
a

Imscrúdú a dhéanamh ar
thorthaí foghlama i Snáithe 3
agus ag forbairt scileanna
samhaltaithe - Cuid 1
09:40 - 11:00
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Faoi dheireadh an tseisiúin seo:
Beidh do mhachnamh déanta agat ar a bhfuil i gceist leis na gnéithe
éagsúla a bhaineann le fadhb samhaltaithe.
Beidh iniúchadh déanta agat ar na príomhscileanna atá i
gceist i samhaltú matamaiticiúil agus samhail a chur i láthair.
Beidh iniúchadh déanta agat conas scileanna samhaltaithe scoláire a
fhorbairt agus tacú leo le linn samhaltaithe mhatamaiticiúil.
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Scoláirí ag Tabhairt faoi Obair Thionscadail

Scileanna níos leithne ag
teastáil chun a gcuid oibre a
chur in iúl
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Treoirlínte/Critéir mheasúnaithe –
Léamh múinteora
Fiosraigh treoirlínte an tionscadail samhaltaithe, na gcritéar
measúnaithe agus déan plé ar na nithe a leanas:
Cad iad na scileanna scoláire a chaithfimid forbairt?
Cad iad na deacrachtaí a bheidh ag na scoláirí, i do bharúil?
Cad iad na gníomhaíochtaí ranga a chuideoidh chun tacú leis na critéir
mheasúnaithe don tionscadal Samhaltaithe?

Aiseolas ó Ghrúpaí
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An Próiseas Foghlama a Ghabháil
Cad é mar is féidir le scoláirí a gcuid smaointe a
dhoiciméadú nuair atá siad ag pleanáil agus ag ceapadh
fadhb shamhaltaithe?

Cad é mar is féidir leo faisnéis a gcuid taighde, dul chun
cinn ina smaointe (mionchoigeartuithe) a thaifeadadh
sa bhealach is fearr?

An Próiseas Foghlama a Ghabháil

“Spreagtar scoláire na sraithe
sinsearaí leis an eolas, na
scileanna, na meonta agus na
luachanna a fhorbairt a chuirfidh
ar a chumas a bheith níos
neamhspleáiche ina chuid
foghlama”
An tSonraíocht lch 13

Úsáid dialainne samhaltaithe do scoláirí chun:
Smaointe a thaifeadadh.
Foghlaim a dhoiciméadú agus a fheabhsú.
Fianaise maidir le dul chun cinn a léiriú sa dóigh is go
mbeidh scoláirí in ann forbairt agus beachtú na
smaointe a fheiceáil.
Tabhair faoi deara: Is féidir teacht ar a thuilleadh eagraithe grafacha ag https://pdst.ie/node/2336

Oscailteacht Fadhbanna Samhaltaithe

“Toisc go mbíonn fadhbanna
samhaltaithe mhatamaiticiúla
oscailte, bíonn deis ag an scoláire
na huirlisí matamaiticiúla is fearr
leis a úsáid ”
An tSonraíocht lch 13

Féadfaidh raon leathan réitigh a bheith ann ag brath ar an
mbealach a dhéanann scoláire an fhadhb a léirmhíniú agus a
cheapadh.
Tá sé tábhachtach do scoláirí a bheith cleachta ar dtús le dul i
ngleic le comhthéacs doiléir agus ansin bogadh ar aghaidh
chuig samhail níos beaichte bunaithe ar a ráiteas faidhbe.

Féadfaidh cuir chuige matamaiticiúla a úsáid ag brath ar
an tsamhail a roghnaigh an scoláire.

Léirmhínithe Samhaltaithe Samplacha

“Agus é ag samhaltú fadhbanna
réalaíocha, foghlaimíonn an scoláire le
léirthuiscint a bheith aige do thábhacht
na matamaitice chun tuiscint a fháil ar
an domhan thart timpeall air”.
An tSonraíocht lch 16

5.
6.
7.
8.

Fadhbanna a
cheapadh

be
a

3.
4.

pionóis a shábháil?
Déan iniúchadh ar an uillinn lainseála is fearr do léimneoir fada?
Cé chomh gasta agus is féidir le foireann bobshleamhnáin
amaitéarach Éireannach cúrsa bobshleamhnáin a chríochnú?
Faigh amach luas tuirlingthe sábháilte tuirlingt do pharaisiútaí.
Cé chomh sábháilte agus atá tuairtcharranna?
An féidir le hÉirinn a cuid spriocanna foraoiseachta 2030 a
bhaint amach?
Déan líonra iompartha a dhearadh do chathair in Éirinn.

ch
tú

1. Déan straitéis aslonnaithe oiriúnaigh le haghaidh scoil Ghaeilge.
2. Cé chomh gasta agus a caithfidh cúl báire a bheith chun cic

Réitigh a
mheasúnú

Samhaltú Matamaiticiúil

Réitigh a
ríomh

Fadhbanna a aistriú
go Matamaitic

Forbairt Scileanna: Cuardach v’s Taighde
Scil thábhachtach do scoláire is ea í an cumas le
hábhar a bhfuil taighde déanta aige nó aici air a
léirmhíniú/a bheachtú.
An dóigh inar féidir le hábhar seachtrach a úsáid agus
a chur i bhfeidhm ar a réiteach a léiriú.

Ní mór don scoláire
aitheantas a thabhairt
d'fhoinse nó d’údar na
faisnéise nó na fianaise go
léir a thógtar ó obair duine
eile.
An tSonraíocht lch 22

Fadhb Shamhaltaithe
“Roghnaigh spórt ina mbogann rud faoi thionchar an réimse imtharraingtigh
Déan iniúchadh ar an ngluaisne seo”

Aiseolas

Ag tógáil ar mholtaí scoláirí iniúchadh a dhéanamh
ar ghluaisne theilgeach

ac
Réitigh a
mheasúnú
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Fadhbanna a
cheapadh

be

I ngrúpaí, ba mhian linn go ndéanfaidh tú plé
agus cinneadh maidir leis na tosca a
d’fhéadfadh a bheith ann do scoláirí agus iad
ag déanamh cur síos ar ghluaisne dairte, a
chaitheamh ag imreoir dairte. Cad é a bhíonn
de dhíth chun 180 a chaitheamh i
gcomórtas?

ht
ú

‘An bhfuil sé d’acmhainn agat do sprioc a bhaint amach –
180?’

Samhaltú Matamaiticiúil

Réitigh a
ríomh

Fadhbanna a aistriú
go Matamaitic

Aiseolas ó Ghrúpaí
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An Fhadhb a cheapadh
Cad é an fhadhb atá a iarraidh agus cén taighde a mbeidh ort
a dhéanamh?
Cad iad na hathróga a mbeidh tionchar acu ar do shamhail?
Cad iad na foshuíomhanna a chaithfear a dhéanamh chun dul
i ngleic leis an bhfadhb agus déan machnamh an bhfuil
srianta ag baint leis an tsamhail mar gheall ar na
foshuíomhanna seo?

Féadfaidh sé go
gcuideoidh na
heagraithe grafacha
nó ceisteanna sa
dialann samhaltaithe.

Aiseolas

Sos Caife
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Imscrúdú a dhéanamh ar
thorthaí foghlama i Snáithe 3
agus scileanna samhaltaithe a
fhorbairt - Cuid 2
11:15 - 13:00
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Obair an Scoláire:
An Fhadhb a Cheapadh
Le taighde scoláirí, tugadh cúig
chúinse cinntitheach chun
solais.
Shainaithin scoláirí ceithre
fhoshuíomh don tsamhail seo.

“gluaisne teilgeáin
luasghéaraithe
thairisigh a bhaineann
le díláithriú, treoluas
agus am a réiteach”
An tSonraíocht lch 19

Tuairimí breise a rinne scoláire
Ghlac scoláirí leis an méid seo a leanas:
- ‘nár leor foirmlí (uvast) gluaisne líní ina n-aonar’
- gur cheart dóibh ‘luasghéarú de bharr domhantarraingthe’ a thomhas
Mheas siad go raibh gá ann dul i ngleic le matamaitic a bhaineann le ailgéabar
veicteora.

Tasc Aonair: Athchuairt a Thabhairt ar Réamheolas

Iniúchadh a dhéanamh ar chuidithe veicteoir
treoluais

Cén treo ar chóir dúinn an caor ghunna mhóir a
theilgean?

Oiriúnú a dhéanamh ar ár n-eolas
•
•
•
•
•

TÉARMAÍOCHT
u = treoluas tosaigh (m/s)
v treoluas deiridh
luasghéarú
s díláithriú/fad
am iomlán a tógadh:
Conair a ghlacadh

Foirmlí
• v = u + at
• v2 = u2 + 2as
• s = ut + ½ at2
Nodaireacht

vx : treoluas sa treo cothrománach
vy : treoluas sa theo ceartingearach
vx : Luasghéarú sa treo cothrománach
ax : Luasghéarú sa theo ceartingearach
Sx : díláithriú sa treo cothrománach
Sy : díláithriú sa treo ceartingearach

Tasc Aonair: Na Foirmlí a fhorbairt
Déan cíoradh ar an dóigh gur féidir an
fhoirmle líneach
uvast a oiriúnú chun sloinn ghluaisne
teilgeáin a chinneadh. Go sonrach
treoluas agus díláithriú:
•
•
•
•

vx =
vy =
Sx =
Sy =

?
?
?
?

Cothromóidí a fhorbairt do threoluas
agus díláithriú teilgeáin

g

+

Treoluas sa treo
cothrománach

Díláithriú sa treo
cothrománach
2

+
-2

Sx = uxt + ½ axt ach ax = 0 m s

vx = ux + axt ach ax = 0 m s-2
=> vx = ux

=>

Treoluas sa treo
ceartingearach

Díláithriú sa treo
ceartingearach

Sx = ux t

v y = uy + a y t
ach ay = -9.8 m s-2

S y = uy t + ½ a y t 2
ach ay = -9.8 m s-2

=> vy = uy - 9.8 t

=> Sy = uy t - 4.9 t2

An tríú foirmlí uvast
v2 = u2 + 2as
vx 2 = ux2 + 2 ax sx
vy 2 = uy2 + 2 ay sy

Obair an scoláire:
An fhadhb a aistriú go matamaitic:
Chinn an scoláire go mbeadh
na díláithrithe
ceartingearacha agus
cothrománacha ina dtosca
tábhachtacha.
Bhí luas na dairte ar féidir é a
ríomh nó a ghlacadh ag
teastáil ón scoláire.
Tá an 20 faoi thrí thart ar 1.85m ón talamh

Rinneadh an fhadhb a
athmhíniú ansin mar fhadhb
‘gluaisne teilgeáin’.

Dialann - An Fhadhb a Aistriú go Matamaitic

An Fhadhb a Aistriú go Matamaitic:
Cén cur chuige matamaiticiúil an mbainfidh tú úsáid as chun an fhadhb a
réiteach agus cén fáth?
Cén áit a mbainfear úsáid as do chuid foshuíomhanna agus athróga i do
shamhail?
An féidir leat cur síos a dhéanamh ar an ngaol idir d’athróga agus do chur
chuige matamaiticiúil?

Obair an scoláire: Ullmhú le haghaidh an Chéad
Ríomh
Airde 1.65 m …. Seo an airde scaoilte a bheidh agam.
=> Díláithriú Ceartingearach = 1.85 - 1.65 = 0.20 m

Tar éis taighde a dhéanamh, chinn na mic
léinn go scaoileann imreoirí comórtais
dairteanna
an dairt idir 5.8 m s-1 agus 6.7 m s
-1

Shainaithin mic léinn freisin turgnaimh chuí ar
féidir leo a dhéanamh sa saotharlann chun an
fíor-luas caite a chinneadh.
In éagmais sonraí beachta, áfach –
chun na críche seo, glacfaimid le luas
scaoilte 6 m s -1.

Obair an scoláire:
An réiteach a chur i gcrích

Tá luach scálach ag baint le ham (gan treo ag baint leis), bíonn sé tairiseach mar sin sa dá phlána.

Léim go OneNote… forbair réiteach triantánúil

Dialann - An Réiteach a Ríomh

An Réiteach a Ríomh:
Cad é mar a ríomh tú do réiteach agus cén tionchar a bhí ag d’athróga agus do chuid foshuíomhanna air?
Ar bhain tú úsáid as teicneolaíocht ríomhaireachta mar chuidiú le do chuid ríomhanna? Más é an cás gur bhain, cén fhoirm a bhain
leis?
Cad é mar a chuirfidh tú do réiteach i láthair (graif, cairteacha, etc.)?
Tabhair míniú ar an ngaol idir do réiteach agus an ráiteas faidhbe bunaidh

Tasc aonair

“Samhail a bheachtú
agus í a úsáid chun
réiteach níos fearr a
thuar; an próiseas a
dhéanamh arís”
An tSonraíocht lch 16

Déan machnamh ar conas is féidir le scoláire a chuid tosca/foshuíomhanna
a bheachtú, d’fhonn an dara nó an tríú atriallta den timthriall samhaltaithe
mhatamaiticiúil a dhéanamh.

Obair an scoláire:
Conclúid & Meastóireacht tar éis an chéad atrialla
Tháinig an scoláire ar an gconclúid gurbh
fhéidir180 a aimsiú idir go matamaiticiúil
agus go praiticiúil.

95%

A

A

Dá bhrí seo, bhí ar an scoláire an dairt a
scaoileadh ar luas idir 6 m s-1 agus 7 m s-1, ar
uillinn 25.73o, ó phointe a bhfuil díláithriú
ceartingearach 0.2m agus díláithriú
cothrománach 2.37 m ann agus ansin aimseodh
an dairt an 20 faoi thrí (= 60).
A

%
72

Tar éis don scoláire an réiteach ar a chéad atriall a mheas,
rachadh an scoláire ar aghaidh chuig an dara nó an tríú
hatriall, gach rud taifeadta agus é nó í ag bogadh chun
cinn.

A

Dialann - Réiteach a Mheas

An Réiteach a Mheas:
Cé chomh cruinn agus chomh iontaofa agus atá do réiteach bunaithe ar do chuid foshuíomhanna níos luaithe?
Cén tionchar a mbeadh ar do réiteach dá n-athrófá d’athróga/d’fhoshuíomhanna?
Cén comparáid atá ann idir do réiteach agus réitigh/atriallta níos luaithe?
An féidir leat do chuid foshuíomhanna a bheachtú/athrú chun feabhas a chur ar do réiteach agus an gcuirfidh seo
mórán athrú ar do réiteach?

Athbhreithniú ar an Dialann agus ar an
Timthriall Samhaltaithe

Ag Cur do Shamhail Chríochnaitheach i Láthair:
Cad é mar a chuirfidh tú do pháipéar críochnaitheach i láthair sa dóigh go bhfuil sé formáidithe go maith agus soléite?
An féidir áiseanna amhairc a úsáid chun do chuid oibre a chur in iúl i mbealach níos fearr?

Am Machnaimh....

Tacaíocht a Thabhairt do Scoláirí i rith an tSamhaltaithe
Cad iad na scileanna matamaiticiúla a chaithfimid forbairt leis na
scoláirí?
Cad iad na deacrachtaí a bheidh ag na scoláirí, i do bharúil?
Cad iad na gníomhaíochtaí ranga a chuideoidh chun tacú leis na
critéir mheasúnaithe don tionscadal Samhaltaithe?

Aiseolas

Tacaíocht a Thabhairt do Scoláirí i rith an
tSamhaltaithe
Téann samhaltóirí rathúla i ngleic leis an samhaltú ar bhonn
rialta ón tús
(Blomhoj agus Kjeldsen, 2006).

“Cuidigh liom á dhéanamh liom féin”. Cothromas a bhaint amach idir
treoir ón múinteoir agus neamhspleáchas an scoláire (Ferri, 2017).

Obair i ngrúpaí chun plé ar leibhéal ard a chur chun cinn (Blum
agus Ferri, 2009).

Idirghabhála straitéise: “déan sceitse”, “an bhfuil ciall leis seo sa
saol mar atá?” (Blum, 2015).

Anailís ar Chás

“Ní chinntear aon straitéis réitigh
roimh ré agus is faoin scoláire a
bheidh sé na cinntí ar fad a dhéanamh
agus é ag dul tríd an timthriall
samhaltaithe chun teacht ar a
réiteach.”
An tSonraíocht lch 23

Tá scoláirí ag tabhairt faoi fhadhb shamhaltaithe a bhaineann le
himscrúdú ar cé acu a bhainfidh Éire amach a sprioc foraoiseachta
iomláine de 18% faoi 2030 agus ceapadh na faidhbe á phlé acu.
Léigh na trí chás seo a leanas faoi pléití scoláirí agus ionchur an
mhúinteora agus déan athbhreithniú ar an tacaíocht a thug an
múinteoir.
Cad é a rinne an múinteoir chun tacú le foghlaim scoláirí?
Cé na rudaí nach ndearna siad? Cad a d’fhéadfaidís a dhéanamh níos fearr?

Cás 1
Tá scoláirí ag obair ina ngrúpaí agus tá Múinteoir M ag bogadh thart ar an seomra ag
breathnú agus ag éisteacht le plé na scoláirí. Chuaigh sí isteach sa chomhrá nuair a d’iarr
scoláire cabhrú.
Brian: “A Mhúinteoir, tá an cheist an-neamhchinnte, níl a fhios againn cá háit le tosú”
Roisín: “Níl go leor faisnéise againn le tosú.”
Múinteoir M: “Bhuel, cad é atá ar iarraidh? Cad é atá uaibh?”
Demi: “Níl a fhios againn cad é an céatadán anois nó cé acu cur chuige mata atá i gceist.”
Roisín: “An bhféadfaimis cuardach a dhéanamh ar an idirlíon chun an céatadán atá ann
anois a fháil amach agus an méid a bhíonn curtha gach bliain?”
Múinteoir M: “Cén fáth nach ndéanfadh sibh sin? Bheadh sé sin ina thús maith chun
faisnéis ábhartha a fháil amach nó d’fhéadadh sibh tús a chur le bhur gcéad atriall trí
fhoshuíomh a dhéanamh faoin méid tosaigh.”

Cás 2
Éisteann Múinteoir K le plé tosaigh grúpa eile faoin fhadhb agus ceapann
sé nach bhfuil na scoláirí ag dul sa treo ceart.
Múinteoir K: “Níl mé cinnte an bhfuil sibh ag dul sa treo ceart leis seo.”
Gillian: “Maith go leor. Ceard atá déanta go contráilte againn?”
José: “Roghnaíomar méid áirithe crann le cur gach bliain agus leanamar
linn ag cur sin le chéile go dtí an bhliain 2030. An oibreoidh sé sin?”
Múinteoir K: “Ní hé sin an cur chuige áirithe a d’úsáidfinn féin.”

Cás 3
Tá Múinteoir B ag bogadh thart ar an seomra agus grúpaí ag dul i ngleic leis an
bhfadhb shamhaltaithe agus tugann sí faoi deara go bhfuil seans ann go bhfuil
grúpa amháin ag streachailt leis an bhfadhb, mar sin de, bogann sí chucu le
deis a thabhairt dóibh cuidiú a iarraidh.
Lisa: “A Mhúinteoir, níl sé soiléir ón gceist ceard atá le déanamh againn.”
Orla: “Tháinig mé ar shuíomh gréasáin a insíonn dúinn meid na foraoiseachta
le roinnt bliana anuas, an féidir linn sin a úsáid?”
Krystian: “Tá a fhios againn go gcaithfidh siad líon na gcrann a chuirtear gach
bliain a mhéadú, ach níl go leor faisnéise againn.”
Múinteoir B: “……….” Mol freagra oiriúnach agus tabhair cúiseanna lena
mhíniú.

Machnamh ar an Teagasc agus
Foghlaim:
Céard a shíl tú faoin dialann samhaltaithe
scoláire? An síleann tú go mbeidh sí ina háis
úsáideach do scoláirí?
Cén straitéis teagaisc agus foghlama ó sheisiún na
maidine ab úsáidí, dar liom?
Cad iad na scileanna tábhachtacha ar féidir liom
cabhrú le mo chuid scoláirí iad a fhorbairt?
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Líonraí sceidealaithe
tionscadail agus
Anailís rébhealaigh
13:45 - 15:15
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Faoi dheireadh an tseisiúin seo:
Beidh taithí agat ar conas is féidir sceidealú tionscadail a
fhorbairt agus a chur ar bhonn foirmiúil trí fhadhbanna
samhaltaithe réalaíocha.

Beidh tuiscint agat ar anailís rébhealaigh mar
shamhail mhatamaiticiúil.
Beidh tú i ndiaidh dul i ngleic leis na céimeanna
éagsúla den timthriall um shamhaltú chun tuiscint
sceidealaithe tionscadail na scoláirí a fhorbairt.
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Forbhreathnú ar an tSonraíocht
Snáithe 2

Samhaltú
matamaiticiúil le
líonraí agus graif
Samhaltú Matamaiticiúil
Snáithe 1
54

Ceard é Sceidealú Tionscadail agus Cad Chuige ar
Chóir á Úsáid?
Baineann Sceidealú Tionscadail agus Anailís Rébhealaigh le
hord na ngíomhaíochtaí a phleanáil i dtionscadal de chineál
ar bith.
Bíonn roinnt gníomhaíochtaí ag brath ar ghníomhaíochtaí
eile a bheith críochnaithe (e.g. ní féidir díon a chur ar theach
gan na ballaí a bheith tógtha ar dtús).
Úsáidtear é le fáil amach ceard é an tréimhse ama is giorra
chun tionscadal a chríochnú, agus bíonn an obair níos
éifeachtúla mar thoradh air seo.

Cá n-Úsáidtear é?

“Úsáideann an cúrsa Matamaitic
Fheidhmeach fadhbanna réalaíocha
mar chomhthéacs chun foghlaim faoin
matamaitic a chur i bhfeidhm chun
réitigh a dhearadh do chásanna san
fhíorshaol.”
An tSonraíocht lch 9

Úsáidtear go forleathan i mbainistíocht tionscadail é (Innealtóireacht,
Gnó, Tógáil) chun tuar a dhéanamh ar cé chomh fada a mhairfidh an
tionscadal.
Mar shampla: pleanáil a dhéanamh le cinntiú go mbeidh bréagán úr
réidh do thréimhse siopadóireachta na Nollag.
Turas thar lear a eagrú/a phleanáil (pacáil, ticéid a cheannach, seic an
na pasanna, seiceáil isteach, taisteal, lóistín, imeachtaí etc.).
Bricfeasta Éireannach iomlán a chócaireacht (ní dhéanfá gach tasc i
ndiaidh a chéile, i.e arán sa tóstaer nuair atá na huibheacha ag
cócaireacht).

Cé chomh gasta agus is féidir leat tae a ullmhú do
cheathrar?

ac

Fadhbanna a
cheapadh

be

Ag baint úsáid as Jamboard, déan iarracht a
theacht ar aon intinn laistigh den ghrúpa
maidir leis an ord ina gcuirfear na tascanna!
Déan an t-am a mheas chun tae a ullmhú do
cheathrar.

ht
ú

Laistigh de do ghrúpa ba mhaith linn go
ndéanfaidh sibh imscrúdú ar na 10 dtasc sa
leabhrán a bhfuil na lipéid A - J orthu, atá le
déanamh chun tae a ullmhú do cheathrar!

Réitigh a
mheasúnú

Samhaltú Matamaiticiúil

Réitigh a
ríomh

Fadhbanna a aistriú
go Matamaitic

Gníomhaíocht
Jamboard
FAD AMA:

GNÍOMHAÍ
OCHT

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

CUR SÍOS
Doirt tae isteach i gceithre chupán
Déan an citeal a fhiuchadh
Lig do scíth agus bain sult as an tae
Lig don tae tarraingt sa phota sula
ndoirtear amach é
Líon an citeal agus cuir ar siúl é
Cuir fáilte roimh na cuairteoirí agus iarr
orthú suí sa seomra suite
Glaoigh ar na cuairteoirí le haghaidh tae
Cuir bainne agus siúcra leis an tae
Cuir málaí tae isteach sa taephota
Doirt uisce fiuchta isteach sa taephota

(nóimeid)

1
3
5
2
½
1
½
1
¼
½

Laistigh de do ghrúpa ba
mhaith linn go ndéanfaidh
sibh imscrúdú ar na 10
dtasc sa leabhrán a bhfuil
na lipéid A - J orthu, atá le
déanamh chun tae a
ullmhú do cheathrar!
Cad é an t-am ba ghiorra a
ghlacfadh sé chun tae a
thabhairt do cheathrar?

Fadhbanna a
cheapadh

be

ac

ht
ú

Aiseolas

Réitigh a
mheasúnú

Samhaltú Matamaiticiúil

Réitigh a
ríomh

Fadhbanna a aistriú
go Matamaitic

Tábla tosaíochta a chruthú

Ag baint feidhm as na cuir síos ar
ghníomhaíochtaí thíos luaite, comhlánaigh an
tábla tosaíochta os coinne - liosta a dhéanamh
de na gníomhaíochtaí san ord inar críochnaíodh
iad.
FAD AMA:

GNÍOMHAÍOCHT

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

CUR SÍOS

Doirt tae isteach i gceithre chupán
Déan an citeal a fhiuchadh
Lig do scíth agus bain sult as an tae
Lig don tae tarraingt sa phota sula
ndoirtear amach é
Líon an citeal agus cuir ar siúl é
Cuir fáilte roimh na cuairteoirí agus iarr
orthú suí sa seomra suite
Glaoigh ar na cuairteoirí le haghaidh tae
Cuir bainne agus siúcra leis an tae
Cuir málaí tae isteach sa taephota
Doirt uisce fiuchta isteach sa taephota

(nóimeid)

1
3
5
2
½
1
½
1
¼
½

Tábla tosaíochta
Gníomhaíocht

Réamhtheachtaí

Fad ama
(nóiméid)

Aiseolas
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Cad é mar a léirímid faisnéis sceidealaithe
tionscadail ar ghraf Líonra?
Sa léaráid seo, caithfidh Gníomhaíocht A a
bheith críochnaithe sula ndéantar
gníomhaíocht B. Ní féidir Gníomhaíocht D a
dhéanamh ach amháin nuair atá Gníomhaíoch
B críochnaithe.

Sa léaráid seo, caithfidh Gníomhaíochtaí D and E a
bheith críochnaithe sula gcuirfear tús le
Gníomhaíocht G.

Sa léaráid seo, thig le Gníomhaíochtaí E and F a
thosú ag an am céanna ach caithfidh
Gníomhaíocht C a bheith críochnaithe ar dtús.

“...coincheapa líonra
a chur i bhfeidhm ar
sceidealú tionscadal.”
An tSonraíocht lch 17

Tasc Grúpa: Graf Líonra a Thógáil
Ag baint úsáide as an tábla tosaíochta
os coinne a cruthaíodh níos luaithe,
sceitseáil Graf Líonra chun gach
gníomhaíocht a léiriú.
Ag úsáid do ghraf, déan an t-am
optamach is gá do tae do cheathrar a
ullmhú agus sult a bhaint as a
mheasúnú.

Tábla tosaíochta
Réamhtheacht Fad ama
Gníomhaíocht
aí
(nóiméid)

E
F
I
B
J
D
G
A
H
C

E
E
I,B
J
F
D, G
A
H

½
1
¼
3
½
2
½
1
1
5

Aiseolas ó Ghrúpaí
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“..coincheapa
rébhealaigh a chur i
bhfeidhm ar
sceidealú
tionscadal...”
An tSonraíocht lch 17

Rébhealach a Chinneadh don
sceideal gníomhaíochtaí roimhe seo

Tábla tosaíochta
Réamhtheac Fad ama
Gníomhaíocht
htaí
(nóiméid)

Rébhealach gníomhaíochtaí a chinneadh de
réir an tábla Tosaíochta os coinne.
Mar áis tagartha, leagtar amach thíos faoi
meabhrúchán maidir leis na gníomhaíochtaí a
léiríonn gach litir.

E
F
I
B
J
D
G
A
H
C

E
E
I,B
J
F
D, G
A
H

½
1
¼
3
½
2
½
1
1
5

Líonra a Chríochnú don tionscadal seo

“...coincheapa líonra
a chur i bhfeidhm ar
sceidealú tionscadal.”
An tSonraíocht lch 17

Eangach d’obair gharbh a chur i bhfeidhm le haghaidh gach gníomhaíochta
Gníomh
aíocht
Fad
Ama

Faigh amach, ón ghraf líonra cá fhad a
mbeidh sé don tionscadal seo a chríochnú

Tosaigh.

Gníomh
aíocht

Críoch

Fad
Ama

Tá sé faighte amach againn ag bogadh ar
aghaidh tríd an liosta gníomhaíochtaí ó thús
deireadh go nglacfaidh sé 13 nóiméad.

An féidir moill a bheith ar ghníomhaíocht
gan dul i bhfeidhm ar an sceideal iomlán?
Luath

Tosaigh.
Tosaigh.
Mall

Gníomh
Gníomh
aíocht

Luath
Críoch
Críoch

aíocht
Fad
Fad
Ama
Ama

Mall
Críoch

Tosaigh.

D’oibríomar droim ar ais tríd an sceideal agus táimid anois
réidh leis na Gníomhaíochtaí Tábhachtacha a shainaithint

Gníomhaíochtaí tábhachtacha agus an Rébhealach a
shainaithint
Is iad atá sna gníomhaíochtaí tábhachtacha ná gníomhaíochtaí a bhfuil am tosaithe
agus am críochnaithe a bhain leo sainmhínithe go dian. Tá siad ríthábhachtach sa
mhéid go mbeadh moill leis an tionscadal ar fad dá mbeadh moill leo.

Cad é mar a chuideodh an difríocht idir an Chríoch Mhall agus an Chríoch Luath linn
gníomhaíochtaí tábhachtacha a shainaithint?

ES

Bíon
n EF
siad

LS Fad LF

Is é an t-ainm a chuirtear ar an difríocht seo ná an Snámh.
Deirtear gur Gníomhaíocht Thábhachtach í gníomhaíocht a bhfuil snámh nialais aici

Is é E, B, J, D, A, H agus C an Rébhealach.

Ár réiteach a léirmhíniú

“..coincheapa rébhealaigh,
agaí luatha, agaí
deireanacha agus snámh a
chur i bhfeidhm ar sceidealú
tionscadal.”
An tSonraíocht lch 17

Is é E, B, J, D, A, H agus C an Rébhealach.

Cad é mar a dhéanfaimid
gníomhaíochtaí
neamhthábhachtacha F,G I ?

Spaigití bolognese a chócaráil

“Tugtar deis eile dó a thuiscint
a dhaingniú gur féidir
smaointe matamaiticiúla a
léiriú in go leor bealaí.”
An tSonraíocht lch 17

Bain úsáid as an bhfaisnéis thíos leis an am is giorra chun spaigití
Bolognese a ullmhú a ríomh.
Gníomhaíocht
Cuir uisce ar bhruith
Cuir an pasta in uisce agus déan é a chócaráil
Gearr glasraí
Déan an fheoil mhionaithe agus na glasraí a chócaráil
Cuir purée trátaí agus anlann isteach sa mheascán agus corraigh é
Síothlaigh an pasta
Tóstáil an t-arán gairleoige
Measc an Bolognese agus an pasta le chéile agus bain taitneamh as

Lipéad
A
B
C
D
E
F
G
H

Fad ama
(nóiméid)
5
10
7
15
3
2
3
1

Spaigití bolognese a chócaráil - Graf Líonra
Gníomhaíocht

Lipéad

Fad ama
(nóiméid)

Ag
brath ar

Cuir uisce ar bhruith

A

5

-

Cuir an pasta in uisce agus déan é a chócaráil

B

10

A

Gearr glasraí

C

7

-

Déan an fheoil mhionaithe agus na glasraí a
chócaráil
Cuir purée trátaí agus anlann isteach sa mheascán
agus corraigh é
Síothlaigh an pasta

D

15

C

E

3

D

F

2

B

Tóstáil an t-arán gairleoige

G

3

-

Measc an Bolognese agus an pasta le chéile agus
bain taitneamh as

H

1

E, F, G

B
10
A
5

F
2
G
3

C
7

D
15

E
3

H
1

Spaigití bolognese a chócaráil - Réiteach
Am Imeachta Luaith:

Am Imeachta Mhall:

Gníomhaíocht

Lipéa
d

Fad ama
(nóiméid)

Ag brath
ar

Cuir uisce ar bhruith

A

5

-

Cuir an pasta in uisce agus
déan é a chócaráil
Gearr glasraí

B

10

A

C

7

-

Déan an fheoil mhionaithe
agus na glasraí a chócaráil
Cuir purée trátaí agus
anlann isteach sa
mheascán agus corraigh é
Síothlaigh an pasta

D

15

C

E

3

D

F

2

B

Tóstáil an t-arán gairleoige

G

3

-

Measc an Bolognese
agus an pasta le chéile
agus bain taitneamh as

H

1

E, F, G

5
A
5

13

0

B
10

15
23

G
3

0
C
7

22
7
7

D
15

22

F
2
E
3

25
25

H
1

26
26

Clár Oibre ETIM
•Feabhas suntasach tagtha ar fhoghlaim scoláirí Éireannacha sna
disciplíní
ETIM
•Méadaigh líon na scoláirí atá ag roghnú ábhar ETIM .
in iar-bhunscoileanna:
•Suim agus feasacht a mhéadú maidir leis an raon gairmeacha
gairmeacha in ETIM
Déan cinnte de go gcoinníonn daoine óga an bhaint atá acu in
oideachas
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https://ncca.ie/ga/an-teolas-is-déanaí-agus-imeachtaí/comhairliúcháin/

Cad a tharlaíonn anois? Amlíne 2021 2022
Seimineár Náisiúnta 4

Seimineár Náisiúnta 5

Eanáir ‘22

Aibreán ‘22

Seimineár gréasáin

Bealtaine
‘22

Márta ‘22

Aiseolas ó Sheimineár 1 & 2 a mheas

PFG

Tacaíochtaí arna gcur ar fáil ag SFGM
Tacaíochtaí
SFGM

Seimineáir

77

Seimineáir
Ghréasáin

Pobail
Foghlama
Ghairmiúla

Cuairteanna
Scoile

Suíomhanna
gréasáin SFGM

Cuairt Amháin
Tacaíocht
Leanúnach

pdst.ie
Scoilnet.ie

Meastóireacht
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Ceisteanna?

● Déan teagmháil le appliedmaths@pdst.ie. má bhíonn aon cheist eile agat
● Bí linn ar Twitter: @PDSTAppliedMath
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