Corpoideachas Bunscoile

Múineadh agus Foghlaim i 2020/2021
Tá an Roinn Oideachais ag impí ar mhúinteoirí tús áite a thabhairt do réimsí ón gcuraclaim a fheabhsaíonn agus a fhorbraíonn
folláine an dalta i 2020/2021. Is cuid lárnach den churaclaim é an Corpoideachas, a thugann deiseanna ríthábhachtacha do fholláine
an pháiste a fhorbair
siciúil, go sóisialta, go mothúthánach agus go h-intleachtúil. Mar gheall air seo, impítear ar scoileanna
níos mó ama agus airde a thabhairt do Chorpoideachass. Léiríonn Return to School - Curriculum Guidance for School Leaders and
Teachers ceithre phointe le smaoineamh air i dtaobh múineadh agus foghlaim Corpoideachais agus g
chun cinn sa bhunscoil (leathanach 18). Léiríonn an póstaer seo na snáitheanna Corpoideachais is fearr a fheileann don chur chuige
seo agus na háiseanna cuí.

Le tógáil san
áireamh

Snáth & Áiseanna

Ag úsáid fíorbheagán
trealaimh
GLEACAÍOCHT

CLUICHÍ

Playground
Games

Embedding the
skill of dodging
in Games

The Fun Gym
Circuit

LÚTHCHLEASAÍOCHT

Gymnastics
Workshop

Embedding the skill
of running in Athletics

Gníomhaíochtaí
Neamhtheagmhálacha
Is gníomhaíochtaí
neamhtheagmhálacha iad go leor de
na snáitheanna, snáithaonaid agus
na háiseanna atá luaite sa chuid Ag
úsáid fíorbheagán trealaimh, rith i
luthchleasaíocht, cobhsaíocht i
ngleacaíocht, siúl i ngníomhaíochtaí
lasmuigh mar shampla.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LASMUIGH AGUS
GNÍOMHAÍOCHTAÍ EACHTRAÍOCHTA

Cooperative
Challenges &
Orienteering
Activities

Outdoor &
Adventure
Activities

Gníomhaíochtaí Neamhtheagmhálacha
don Chorpoideachas do gach
rang sa Bhunscoil
OILIÚINT UISCE

DAMHSA

The Rainbow
Dance

Creative Dance

PAWS (Primary Aquatics Water Safety)

Gníomhaíochtaí Neamhtheagmhálacha

Ag múineadh na
Scileanna
Bunghluaiseachta
Glauis go Maith Gluais go Minic

Gluaiseacht agus
gníomhaíocht
fhisiciúil a nascadh
i rith an lae scoile

Movement in the Classroom

Áiseanna Foghlama Chumaisc –
Ag tacú le leanúnachas foghlaim
Corpoideachas sa bhaile

Lasmuigh den Seomra Ranga

PE at Home

Gaeilge

Obair Bhaile sa
Chorpoideachas –
Bí Gníomhach
Gach Lá

Lasmuigh den Seomra Ranga

Ióga as Gaeilge

Move Well, Move Often – An Inclusive Approach
to Physical Literacy & Fundamental Movement
Skills for children with Special Needs & Disabilities

Get Active in the Classroom

Spreag an Ghaeilge le Spraoi

Folláine an Dalta sa
cheacht Chorpoideachais

Bheadh an áis seo áisiúil
mar chuid den téamh
suas nó fuarú síos i
gCorpoideachas, nó le
tacú le daltaí a bhíonn
imní nó fearg orthu,
chomh maith leo siúd a
chuireann teannas agus
coimhlint isteach orthu
sa cheacht Chorpoideachais.

PDST PE
Scoilnet PDST PE
Áiseanna ón mBrat Gníomhach
PSSI: Ábhar tacaíochta don
Churaclam Chorpoideachais

Breathe

IPPEA Ráiteas treoraíochta ar
Chorpoideachas i scoileanna i
rith pandéim Covid 19

@PDSTpe

