teanga ó
Bhéal

Léitheoireacht

Smaoinigh ar riachtanais
agus ar spéiseanna na bpáistí.

Caint & Plé

Cur Chuige Cothromaithe & Freagrúil
TOIL, SCIL & SCLÉIP NA LÉITHEOIREACHTA!

Cad iad na tosaíochtaí atá againn ó
Déan iniúchadh ar na féidearthachtaí a bhaineann le
Bíodh rannta agus dánta (as Gaeilge agus as Béarla)

thaobh fhoghlaim teanga de?
téacsanna éagsúla a úsáid:

mar chuid de nósanna an lae.

Cá dtosóimid?
leabhair phictiúr, amhráin, dánta, grianghraif,

Conas is féidir liom tacaíocht a

Cuir am ar fáil do chomhráite saibhre sa seomra ranga.

podchraoltaí, closleabhair, téacsanna ilmhódacha

thabhairt do gach foghlaimeoir?
Smaonigh ar conas is féidir na cineálacha téacs

(físeáin, fógraí), srl.

Cén chuma a bheadh ar dhul

labhartha a úsáid chun tacú le comhtháthú le hábhair

Smaoinigh ar dheiseanna foghlama is féidir a chur ar fáil

chun cinn?

mo Ghuth

churaclaim eile.

roimh, le linn agus tar éis léitheoireachta.

Tuilleadh tacaíochta ar fáil sa
Ba bhreá liom roghanna a

lámhleabhar seo agus anseo.

Brúigh anseo.
bheith agam chomh maith le
ham agus deiseanna a fháil
obair le mo chairde.

Cabhraíonn aiseolas liom
foghlaim!

Scríbhneoireacht
Cuspóir,
Cuspóir, Seánra,
Seánra, Guth
Guth &
& Lucht
Lucht Léite
Léite

Trasna na
Snáiitheanna go léir
Cuir
Cuir Chuige
Chuige Spraíúla
Spraíúla &
& Tarraingteacha
Tarraingteacha

Féach ar na féidearthachtaí a bhaineann le
Smaoinigh ar dheiseanna chun comhtháthú a dhéanamh
huirlisí digiteacha a úsáid chun tacú le
trasna na snáitheanna go léir (aistriú scileanna).
scríbhneoireacht roinnte agus le cur i láthair na hoibre.
Cruthaigh deiseanna chun litearthacht chriticiúil a fhorbairt.
Tabhair am do na páistí féachaint siar ar a gcuid oibre agus
eagarthóireacht a dhéanamh uirthi:

Tabhair isteach scileanna digiteacha a forbraíodh ar líne.

rúibricí, seicliostaí, póstaeir, srl.
Tá roinnt slite chun freagairt do théacsanna ar líne molta
Tabhair deiseanna do na páistí a gcuid scríbhneoireachta a

anseo.

roinnt:
cathaoir an údair, blag ranga, srl.

Tuilleadh eolais

.

ar fáil anseo.

Tuilleadh eolais
ar fáil anseo.
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