
                   

 

 

Ag Úsaid Ceol chun Toradh Foghlama 10 a Fhorbairt: Teanga a Úsáid go Spraíúil agus 
go Cruthaitheach 

Is féidir an ceol a úsáid chun na scileanna i dToradh Foghlama 10 ‘Teanga a Úsáid go Spraíúil agus go Cruthaitheach’ a fhorbairt agus a threisiú. Tá 
dlúthbhaint leis na coincheapa ceoil agus teanga. Is féidir le ceol cur go mór le teanga spraíúil a fhorbairt le páistí. Sa tasc cárta seo, bainfear úsáid as 
snáithe áirithe sa churaclam ceoil: ‘Éisteacht agus Freagra’ agus ‘Cumadóireacht” chun an teanga a chur chun cinn. Tagann sé seo go cruinn le 
litearthacht trasna an churaclaim (PLC, 2019, lch. 48). Le linn do pháistí a bheith ag baint úsáid as teanga go spraíúil agus cruthaitheach, bíonn seans 
ag an muinteoir measúnú a dhéanamh ar réimse teanga na bpáistí. Dá bharr sin, is feidir na gníomhaíochtaí ceoil sa tasc cárta seo a chur i mbealaí 
níos símplí nó níos deacra, ag brath ar láidreachtaí, chumais agus riachtannais theanga na bpáistí i do rang féin. Anuas ar sin, bíonn gníomhaíochtaí 
den chineál seo go maith chun an Ghaeilge nó an Béarla a chur chun cinn i measc páistí a bhfuil Béarla mar theanga iasachta acu.  

 

Moltar go bhfreagraíonn na páistí le rainn agus amhráin 

trí gheaitsí, ghníomh agus fhrapaí. Seo bealach amháin 

chun é seo a chur i láthair:                   

                                         

● Tóg rann/amhrán atá ar eolas ag na páistí. 

● Lig do na páistí geaitsí a chur leis an 

rann/amhrán. Bain úsáid as frapaí atá sa seomra.                                                                                                                                                                                     

● Lig dóibh rann/amhrán a chumadh. Cuir geaitsí 

agus frapaí leis.        

Chun cur leis an méid atá déanta sa chéad tasc, moltar stór focal na bpáistí a fhorbairt agus 

iad a spreagadh chun a “rap” féin a chruthú. Moltar é seo a dhéanamh i mbeirteanna nó i 

ngrúpaí. 

Is féidir é seo a thosú leis na páistí trí bhuillí a úsáid. Cabhríonn an rithim le foghlaim agus 

forbairt teanga. 

  
Tosaigh le rithim simplí: 

● Cómhairigh na buillí… 1,2,3,4, … 1,2,3,4, 
● Lig do na páistí a stór focal fein a chur leis na buillí agus a bheith ag spraoí leis an 

teanga.  
● Ag coimeád na rithime, spreag na páistí rap a chumadh ina n-aonair nó i ngrúpaí. 
● Lig do na páistí cnag uirlisí ceoil a úsáid. Lig dóibh a n-uirlisí féin a roghnú agus iad a 

chur leis an rap. 

Nasc le Torthaí Foghlama eile/Extension to Other Learning Outcomes: 
Teanga ó Bhéal Toradh Foghlama 5 Stór Focal 
Scríbhneoireacht Toradh Foghlama 5 Stór Focal 

 

        


