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Dáta 
 

Leibhéal ranga 
Rang a Trí 

 

Ábhar 
Matamaitic  

Snáithe  
Sonraí 
 
 

Snáithaonad  
Sonraí a Léiriú agus a Léirmhíniú. 
 

Teideal 
Na sonraí ó thuras iascaireachta Shomhairle a léirmhíniú agus a léiriú. 

Cuspóir(í)  
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí sonraí a eagrú 
agus a léiriú ach úsáid a bhaint as barrachairteacha agus blocghraif a léamh agus a 
léirmhíniú.  Is éard atá sna samplaí ná sonraí ó thuras iascaireachta Shomhairle. 

Scileanna atá Riachtanach  
 

Cuspóirí foghlama 
 
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an linbh: 
 
Na sonraí ar an mbileog oibre a eagrú 

agus an fhaisnéis a léiriú ar bharrachairt.  

An bharrachairt a léirmhíniú, ceisteanna 

a cheapadh agus a fhreagairt bunaithe ar 

an ngraf. 

Freagraí ar na ceisteanna a chuirtear a 

mholadh. 

Oibriú i mbeirteanna chun na tascanna a 

chur i gcrích agus chun a chuid/cuid 

faisnéise a chur i láthair an ranga ar fad. 

 
 
 
 
 
  

Gníomhaíochtaí foghlama 
 
Labhairt agus Plé: 
Plé ranga uile chun an fhoghlaim roimhe 
sin faoi phicteagraim a atabhairt chun 
cuimhne. Mínigh gur féidir blocghraif a 
úsáid in ionad picteagram chun sonraí a 
léiriú. 
 
Obair i mBeirteanna/Grúpobair: 
Scrúdaigh na sonraí ar an mbileog oibre 
faoi iamh. Pléigh an fhaisnéis a thugtar 
faoi na cineálacha éisc a mbeirtear orthu. 
Faigh moltaí maidir le bealaí inar féidir í a 
léiriú ach blocghraf a úsáid.  
 
Déanann an múinteoir samhail de líníocht 
an bhlocghraif lena gcuimsítear scála, 
méid agus cruth na mbloc, teideal, etc.  
 
Léiríonn na leanaí na sonraí i riocht 
blocghraif ach úsáid a bhaint as 
grafpháipéar agus iad ag oibriú i 
mbeirteanna. Molann siad teideal ar an 
ngraf ansin agus cumann siad ceist a 
chuirfear i láthair an ranga ar fad.  
 
Cuireann gach grúpa ceist faoin ngraf in 
iúl sa deireadh. Taispeántar graif 
chomhlánaithe i gCúinne na Matamaitice. 
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Acmhainní   
 
Bileog oibre (faoi iamh) 
 
Grafpháipéar 
Peann luaidhe agus rialóir 
 
Pionsailí dathadóireachta/marcóirí/criáin 
 

Difreáil  
Beirteanna cumais mheasctha 

Measúnú   
Aiseolas ó bhéal ó leanaí, breathnú ag an múinteoir, seiceáil ag an múinteoir, 
samplaí de shaothar na ndaltaí. 

Nascadh agus Comhtháthú 
Béarla - Teanga bhéil: Labhairt agus plé ar éisc, ar a ngnáthóg agus ar bhealaí ina 
bhfuil éisc tábhachtach do dhaoine. 
Tíreolaíocht: Lá i Saol an Iascaire. 
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Rang a Trí Snáithe: Sonraí Snáithaonad: Sonraí a 

léirmhíniú agus a léiriú 

1. Chuaigh Somhairle ag iascaireacht tar éis na scoile gach lá an tseachtain seo 
caite.  Féach ar na héisc go léir ar rud sé orthu.  

 

Dé Luain  4 

Dé Máirt  6 

Dé Céadaoin  3 

Déardaoin  5 

Dé hAoine 2 
 

2. Tarraing blocghraf leis an bhfaisnéis sin a léiriú. Bain úsáid as dath éagsúil le 
haghaidh gach bloic. Ná déan dearmad teideal a chur le do bhlocghraf.  

 

3. Cá mhéad iasc ar ar rug Somhairle san iomlán? _____________ 

 

 

4. Cad a rinne sé leis na héisc go léir, i do bharúil féin? An féidir leat dhá rud a 
bhí sé in ann a dhéanamh a chur in iúl? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Mura mbeadh teaghlach Shomhairle ábalta na héisc go léir a ithe, cé na rudaí 
a d’fhéadfadh siad a dhéanamh leo?  

 

__________________________________________________________________ 

 

 


