PRIMARY LANGUAGE TEAMS

READY FOR REMOTE LITERACY

Réidh don Chianfhoghlaim
Nodanna don Ghaeilge ar líne
Líofacht a Fhorbairt

Teanga Nua
An mbeifeá ábalta teanga nua a thaifead
agus é a sheoladh abhaile ar líne ar cibé
ardán atá in úsáid agaibh, mar shampla
déan taifead ar fhrása na seachtaine.

Chun líofacht na bpáistí a fheabhsú
moltar téacsanna a athléamh. Bealach
amháin chun líofacht a fhorbairt le
hathléamh ná dánta a úsáid.Tá dánta
réamhthaifeadta ar fáil ar Léighleat.

Spraoi a Spreagadh!

Aistriú Scileanna
An bhfuil smaointe sa Bhéarla a mbeadh
úsáideach don Ghaeilge? Mar shampla,
smaoinigh ar fhráma scríbhneoireachta
don athinsint a úsáid: 'Cé', 'Cad', 'Cathain',
'Cén áit’ agus 'Cén fáth'.

Smaoinigh faoi na gníomhamhráin a
úsáidtear ar scoil a uaslódáil ar líne chun
Gaeilge a choimeád spraíúil agus
gníomhach. Tá deis ann éisteacht le
treoracha agus iad a leanúint mar shampla
san amhrán seo.

Tá go leor acmhainní PDST ar fáil ar:

QUOTE!
PDST Literacy at Home

PDST Padlet don Chianfhoghlaim
PDST PLC/CTB E-Bulletins
PDST CLIL Padlet

Conas Caint a Spreagadh!
Chun páistí a spreagadh Gaeilge a labhairt

Scileanna Cur Síos a Fhorbairt
Smaoinigh faoi íomhanna a úsáid mar
spreagadh don teanga ó bhéal, mar

d’fhéadfá aipeanna a úsáid cosúil le

shampla; Inis dom 5 rud a fheiceann tú, 5

Chatterpix nó Toontastic chun na páistí a

aidiacht chun cur síos a dhéanamh ar an

chur ag caint os ard.

bpictiúr/carachtar. Is féidir pictiúir a fháil
ar Pobble365 nó ar Fios Fuaimeanna.

Gramadach

Cuir na páistí ag breathnú ar an

Cluichí
Chun foghlaim teanga a threisiú, smaoinigh

ngramadach iad féin chun patrún a

ar chluichí a úsáid. Tugann cluichí deis do

aithint. Tá an áis Bain Súp As ar fáil ar

pháistí an teanga atá foghlamtha acu a

líne. Tá PowerPoints ann chun an

chleachtadh. Tá cluichí ar fáil ar líne cosúil

ghramadach a threisiú.

le Séideán Sí.

Ábhar léitheoireachta a úsáid ar bhealaí
éagsúla
Smaoinigh ar d’ábhar léitheoireachta a
iniúchadh chun: Gramadach a aithint,
briathra a fháil, tá an liosta gan deireadh!
D’fhéadfá d’ábhar léitheoireachta féin a
úsáid. Nó tá téacsanna digiteacha ar fáil
ar: Taisce Tuisceana . Cláraigh anseo le
haghaidh Eleathanach.

Measúnú
Is féidir Kahoot! a úsáid chun tráth na
gceist idirghníomhach a chruthú. Is féidir
iad a roinnt le do dhaltaí chun sonraí
measúnaithe a bhailiú.

Visit www.pdst.ie for support.
@pdstLiteracy @pdstGaeilge #readyforremote

