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Dáta 
 

Leibhéal ranga 
Rang a Cúig agus Rang a 

Sé  

Ábhar 
Na hAmharcealaíona  

Snáithe  
Péint agus Dath  
 

Snáithaonad  
Péinteáil, Breathnú agus Freagairt.  
 

Teideal 
Léirmheas a dhéanamh ar Ealaíontóirí Éireannacha agus Pictiúir atá bunaithe ar an 
Aigéan a Chruthú. 

Cuspóir(í)  

Is é aidhm an phlean ceachta ná go ndéanfaidh na leanaí staidéar ar ealaíontóirí 

Éireannacha a ndeachaigh an t-aigéan i gcion orthu agus pictiúir atá bunaithe ar 

mhothúcháin agus ar eispéiris mheabhraithe a dhéanamh ach téama na mara a 

úsáid mar fhoinse spreagtha.  Ina gcuid pictiúr, déanfaidh na daltaí iniúchadh ar 

dhath trí fheidhm a bhaint as raon d'uirlisí líníochta, de mheáin agus de theicníochtaí 

trí theacht ar shlite chun tionchar spásúil a bhaint amach e.g. foirm, cruth, suíomh, 

méid agus fad.  Freagróidh na leanaí do na pictiúir a cruthaíodh sa rang trína bheith 

ag labhairt faoina s(h)aothar féin agus faoi shaothar na leanaí eile. 

Scileanna atá Riachtanach  
Breathnóireacht 

Cuspóirí Foghlama 
 
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an 
linbh: 
 
Téamaí i saothar roghnaithe de chuid 
ealaíontóirí Éireannacha a léirmhíniú 
– saothar a roghnaíodh i ngeall ar na 
féidearthachtaí datha a bhaineann 
leis agus ar an dóigh ar léirmhíníodh 
gnéithe éagsúla de théama na mara 
ann.  
 
Iniúchadh a dhéanamh ar shaothar 
de chuid:   
(1) Cathal O’Malley: “Slyne Head 
Lighthouse”                      
(2) Paul Henry: “Launching the 
Currach”    
 

Gníomhaíochtaí foghlama  

Labhairt agus Plé: 
Iniúchadh a dhéanamh ar shaothar de chuid:   
(1) Cathal O’Malley: “Slyne Head Lighthouse”                      
(2) Paul Henry: “Launching the Currach”    
 
Déan plé ar an ngaol idir nithe agus struchtúir 
agus aithin athruithe timpeall na bpictiúr.  
Déan cur síos ar an dá shaothar agus cuir iad 
i gcomparáid agus i gcodarsnacht le chéile.  
Déan plé ar an dóigh a dtugtar rithim, 
gluaiseacht, atmaisféar, éagsúlacht, spás, 
doimhneacht nó foirm agus suíomh le fios 
sna pictiúir roghnaithe. Meabhraigh 
mothúcháin agus eispéiris agus tar ar bhealaí 
chun tionchar spásúil a bhaint amach.  
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Cur Chuige Teagmhálach: 
Bain triail as dath agus as ton, as dathanna 
teolaí agus fionnuara, as rádalú agus as 
peirspictíocht bhunúsach aerga agus líneach 
chun pictiúir a dhéanamh. Sceitseáil agus 
línigh, agus úsáid á baint as an réamhionad 
agus as an lárionad, bog isteach i bpéinteáil 
agus bain triail as gualach, as pastail agus as 
meáin uiscebhunaithe.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Breathnú agus Freagairt:  
Breathnú ar a s(h)aothar féin agus ar 
shaothar leanaí eile agus labhairt fúthu.  

Acmhainní 

Rochtain Idirlín chun teacht ar íomhánna de 
shaothar de chuid ealaíontóirí roghnaithe 
Éireannacha, lena n-áirítear Cathal O’Malley: 
“Slyne Head Lighthouse” agus  
Paul Henry: “Launching the Currach”.  
 
Páipéar Ealaíne. 
 
Rogha de phéinteanna uiscebhunaithe agus 
scuaba, tráidirí measctha, pinn luaidhe 
sceitseála, raon meáin éagsúla, e.g. gualach, 
uisce, criáin, pastail ola agus chailce, 
cailceanna, dúigh, pinn luaidhe 
dathadóireachta, pinn fheiltbhioracha agus 
snáithínbhioracha. 
 

Difreáil 
Ceisteanna ardoird agus ísealoird. Gníomhaíochtaí grúpa agus róil ghrúpa a 
dhifreáil le go gcuirtear riachtanais aonair san áireamh, trí thacaíocht agus trí 
thascanna a thabhairt. Obair i mbeirteanna idir daltaí cumais mheasctha. 

Measúnú:  
Breathnú ag an múinteoir, samplaí de shaothar na ndaltaí, aiseolas ó bhéal 

Nascadh agus Comhtháthú:  
Béarla: Cathaoirleach an Ealaíontóra: Agallamh le Cathal O’Malley nó le Paul Henry 
TFC: Bain úsáid as an Idirlíon mar uirlis chun an saothar molta ealaíne de chuid 
Cathal O’Malley agus Paul Henry a chuardach. 
Stair: Déan taighde ar bheatha na bpéintéirí sin agus tarraing amlíne dá mbeatha.  
OSPS: Sábháilteacht Uisce – Béasaíocht sa Linn Snámha.   

 


