
 

Scríbhneoireacht sa Bhaile 
Treoir:  Is féidir leis an múinteoir gníomh a roghnú nó is féidir leis na gasúir an líon gníomhaíochtaí agus is mian leo a dhéanamh agus is féidir leo cinneadh a 

dhéanamh ar an mbealach is fearr an píosa oibre a chur i láthair: ar phaipéar, trí phictiúir nó ar bhonn digiteach.  Bí ag cuimhniú ar an gcuspóir atá leis an 

scríbhneoireacht agus cé dó a bhfuil tú ag scríobh. 

Agallamh le tuismitheoir, mamó nó 

deaideo. Scríobh ceisteanna ag 

fiafraí eolais maidir lena saol nó 

Covid - 19 le go mbeidh taifead 

agat.  

Tarraing mapa nó leideanna  le gabháil 
ar thóraíocht taisce  

Réamhscríbhneoireacht: scriobláil, 

tarraingt pictiúir agus labhairt faoi  - an 

tuismitheoir srl. á scríobh  

Liostaí siopadóireachta: le haghaidh 

dinnéir, picnic, cóisir, liosta a bheadh ag 

cailleach, liosta siopadóireachta a 

bheadh ag cat.  

Nótaí a bhreacadh ó chláir theilifíse 

nó imeachtaí ar mhaith leis na 

gasúir cuimhniú orthu  

A oideas féin a  scríobh agus é a 

dhéanamh  

A cluichí boird féin a dhearadh agus a chur 

le chéile.  

Liosta Mianta: Liosta scannáin / leabhair 

ar mhaith liom breathnú air nó a léamh  

Comharthaí a scríobh agus a 

chrochadh timpeall an tí, taobh 

istigh agus taobh amuigh: mo 

sheomra, fáilte isteach srl  

Lipéidí do tharraiceáin, boscaí, 

seilfeanna sa gcistin, síolta sa ngarraí.  

Ceisteanna a scríobh do Thráth na gCeist.  Dialann a choinneáil  - is féidir liom é a 

scríobh uaim féin nó is féidir liom ligint 

orm féin gur cat mé, nó carr nó laoch   

Clárama don scoil sa mbaile: fíor nó 

idéalach  

Imeachtaí a chlarú ar an bhféilire Rialacha: Is féidir teacht isteach sa seomra 

má:    

Saorscríbhneoireacht  

                                                                                                                     

 

 



 

 

Treoir:  Is féidir leis an múinteoir póstaer a roghnú nó is féidir leis na gasúir an líon póstaer 

agus is mian leo a dhéanamh agus is féidir leo cinneadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr 

an póstaer a chur i láthair: ar pháipéar, trí phictiúir nó ar bhonn digiteach.  Bí ag cuimhniú ar 

an gcuspóir atá leis an bpóstaer agus cé dó a bhfuil sé á dhearadh. 

Pósteair Fógraíochta 

Siopa 

Bialann 

Ceolchoirm 

Seó 

Sorcas 

Post 

Imeacht 

Canbhasáil - vóta 

 

Fógra: Ar Iarraidh 

Madra 

Cat 

Nathair nimhe 

Eilifint 

Duine 

Laoch 

Fógra: Le Díol 

Teach 

Bréagáin 

Duine 

Rud 

Ainmhí 

 

Fógra Cuardaigh 

Coirpeach 

Rud 

Bréagáain 

Fostaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



 

 


