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Dáta Leibhéal Ranga (T2) 
Rang a Cúig agus Rang a Sé 

Ábhar 
Gaeilge 

Snáithe 
Teanga ó bhéal, léitheoireacht, 
Scríbhneoireacht 

Snáithaonad 
Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga 

Téama 
Sa bhaile 

Téideal 
Dearadh mo theach 
Cuspóirí 
Tá na páistí chun a bheith sa ról mar dearthóir agus teach a dhearadh leis an 
teáma mara trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, 
léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

Scileanna atá Riachtanach 
Is gá go mbeadh scileanna cumarsáid agus scileanna scríbhneoireachta ag na 
páistí, n-áirítear: Éisteacht; tuiscint; fhorbairt samhlaíocht, cruthaitheacht agus 
muinín in úsáid teanga labhartha; aird, cuimhne, loighic agus réasúnaíocht, 
próiseáil cloisteála, próiseáil amhairc agus luas próiseála. 

Cuspóirí Foghlama: 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an 
pháiste: 
 
Tuiscint agus úsáid na stór focail a 
bhaineann le teach go muiníneach. 

Lean treoracha go héifeachtach chun 
an mara téamaí atá an chustaiméir ag 
iarraidh a dhearadh i a sheomra suite. 

Taithí a fháil ar atmaisféar ranga a 
léiríonn meas ar an bhfocal scríofa 
agus a chuireann luach ar dhea-
iarrachtaí scríbhneoireachta 

 

Gníomhaíochtaí Foghlama 

Thabhairt isteach scéal 
Miniú an múinteoir go dtí an rang go 
bhfuil siad chun a bheith dearthóirí 
bhaile inniu (Seans go mbeadh ar an 
múinteoir pictiúr a chuir ar an gclár bán 
de dearthóirí bhaile i mbun oibre chun 
cabhrú leo a shamhlú). Cuirfear in iúl go 
dtí na Páistí go bhfuil custaiméir ag 
iarraidh a theach a dhearadh ar 
bhealach ar leith. Tá an múinteoir chun 
a bheith an custaiméir.  
 
Ag tarraingt teach an custaiméir 
Tá gach páiste chun imlíne bán a fháil 
den seomra. Minigh an múinteoir go dtí 
na páistí gur bhfuil siad chun éisteacht 
leis na treoracha éagsúla a bheas a 
ghlaoitear amach agus cuirtear ar an 
gclár bán, chun a bheith ábalta tarraingt 
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na nithe atá sa sheomra. 
 
Ar dtús, léighfidh an múinteoir na 
treoracha amach. Ansin, cuirfidh an 
múinteoir na treoracha ar an gclár bán 
agus léighfidh sé/sí iad arais. Féadfaidh 
treoracha a bheith: 
• Ba mhaith liom seomra le ballaí 

gorm 
• Ba mhaith liom tolg donn an dath 

gainimh  
• Dhá cúisíní i gcruth crosóg mhara. 
• Ar an cairpéad tharraingt iasc mór 

amháin 
• Féachann na cuirtíní mar 

fheamainn 
• Tá cúig sliogáin timpeall an tintéan 

 
Nuair atá an dearadh críochnaithe, 
iarrtar ar na mic léinn chun rá cén 
cineál seomra a bhfuil sé (mar shampla 
seomra suí) chomh maith le cad é 
téama an seomra atá dearadh (mara / 
trá / farraige srl). 
 
Obair bheirte  
I mbeirteanna, beidh seans ag na páistí 
seomraí eile sa theach a dhearadh leis 
a leanann an téama mara ón seomra 
roimhe. Ní mór dóibh lipéad cuí a chuir 
ar na troscáin, teicstílí agus rudaí a 
chuireann siad sa seomraí a bhfuil 
téamaí mara. 
Acmhainní 
• Bileog le imlíne de sheomra 
• Bileog chun leanúint leis an dearadh 

sna seomraí eile 
• Treoracha 
• Pictiúr de dearthóir bhaile (más gá) 
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Idirdhealú 
• Ceisteanna ardoird agus ísealoird. 
• Gníomhaíochtaí grúpa agus róil ghrúpa a dhifreáil chun riachtanais aonair a 

chur san áireamh trí thacaíocht agus trí thascanna a thabhairt.  
• Obair i mbeirteanna idir daltaí cumais mheasctha. 
• Cuirtear na treoracha i láthair ó bhéal agus i scríbhinn 

Measúnú 
• Breathnú agus Ceistiú ag an Múinteoir 
• Deartha tasc múinteoir – Tri treoracha a lanúint as gaeilge, is féidir leis an 

múinteoir measunú a dhéanamh ar eolas an rang ar ‘sa bhaile’. 
Nascadh agus Comhtháthú 

• Eolaíocht – Beidh na páistí ag fhoghlaim faoi hainmhithe difriúil. 
• Ealaín – Tá an rang chun seomraí i detach a chruthú agus a tarraingt leis an téama 

mara. 

 

 


