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Dáta 
 

Leibhéal ranga 
Rang a Cúig agus Rang a Sé  

Ábhar 
Tíreolaíocht 

Snáithe 
Imshaoil Nádúrtha 

Snáithaonad 
An tImshaol Nádúrtha Áitiúil. 

Teideal 
Taighde a Dhéanamh ar Chreimeadh Cósta 

Cuspóir(í) 
Is é aidhm an phlean ceachta ná go mbreathnóidh leanaí na naisc idir creimeadh 
líne an chósta agus an tionchar a bhíonn aige ar ár dtránna agus go bhforbróidh siad 
tuiscint shimplí orthu sin. 
 
 Scileanna atá Riachtanach 
Tuiscint d’áit agus do spás; Ceistiú; Imscrúdú; Cumarsáid a Dhéanamh; Measúnú. 

Cuspóirí foghlama  
 
Cuirfear ar chumas an linbh: 
 
Plé a dhéanamh ar an dóigh a 
gcruthaítear tránna. 
 
Plé a dhéanamh ar na nithe a 
chomhdhéanann na cineálacha éagsúla 
trá. 
 
Foghlaim faoin dóigh ar cruthaíodh 
cineálacha éagsúla trá ina bpobal. 
 
Taighde a dhéanamh ar phobal a 
scriosadh le tuile chósta ach ailt 
teagmhála a léamh. 
 
  
 
  
  
  
  

Gníomhaíochtaí foghlama  
 
Labhairt agus Plé: 
Faigh eolas ón rang ar cad is trá ann. Cé 
na nithe a chomhdhéanann trá? 
Gaineamh, uisce, farraige, féar, etc. 
Cruthaítear tránna nuair a bhuaileann 
agus an talamh le chéile agus nuair a 
thugtar gaineamh agus gairbhéal istír leis 
na tonnta. Pléigh leis an rang an bhfuil an 
chuma chéanna ar gach trá, fiú inár 
ndúiche. 
 
Léarscáileanna, Cruinneoga agus 
Atlais: 
Ar léarscáil ón aer agus ag úsáid Clár Bán 
Idirghníomhach, iarr ar na daltaí a dtránna 
áitiúla a mharcáil isteach.  
 
Iarr ar na daltaí a rá cé acu is tránna 
carraige nó tránna gainimh iad na tránna. 
An geal nó dorcha atá an gaineamh ar na 
tránna sin?  
 
Cuimsíonn an gaineamh ar na tránna 
carraig mhín agus mianraí. Briseadh na 
bloghanna carraige síos leis an ngaoth, 
leis an mbáisteach agus leis na tonnta le 
himeacht ama. Léiríonn na clocha 
geolaíocht an réigiúin. 
Léiríonn dath an ghainimh a chion 
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mianrach. Bíonn bloghanna sliogáin sa 
ghaineamh go minic freisin. 
 
Meastar tránna a bheith dinimiciúil nó ag 
athrú i gcónaí mar go mbíonn siad á n-
athchumrú le gníomhaíocht na dtonn agus 
na haimsire.  Is féidir dumhcha agus 
aghaidheanna aille a chreimeadh le 
himeacht ama. 
 
Scéal: 
Abair leis na leanaí go mbeidh siad ag 
déanamh taighde ar thrá a ndearnadh í a 
athrú agus a chreimeadh leis an 
drochaimsir agus le dálaí stoirmeacha. 
Sampla maith is ea Trá Ros Beithe i 
gContae Chiarraí. 
 
Díospóireacht: 
An eol do na leanaí cad is creimeadh 
ann? 
Is féidir go dtuigfidh siad creimeadh fiacla 
- bain úsáid as sin mar analach. Is é is 
creimeadh ann ná caitheamh ábhair de 
réir a chéile leis an ngaoth, le huisce agus 
le hoibreáin nádúrtha eile.  
Iarr ar na leanaí a dtrá roghnaithe a 
aimsiú ar ghrianghraf ón aer ar an gclár 
bán idirghníomhach.  
Cén t-aigéan atá ag creimeadh na trá?  
Cén fáth a ngéaródh drochaimsir an cás? 
Léigh ailt nuachta a bhaineann le 
creimeadh cósta. Cén dóigh a bhfuil sé ag 
dul i bhfeidhm ar a dtrá roghnaithe? An 
bhfuil aon duine in ann réiteach a 
mholadh? 
   

Acmhainní 

Ailt nuachtáin ar an gcreimeadh (e.g. Trá 
Ros Beiche i gContae Chiarraí) 

Léarscáileanna d’Éirinn 

Ríomhairí glúine 

Difreáil 



Explorers Education Programme                                   

www.explorers.ie 

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. 

Measúnú 
Breathnú agus Ceistiú ag an Múinteoir. 

Nascadh agus Comhtháthú 
Béarla: Ailt nuachtáin a léamh. 
Eolaíocht: Fiosraíonn na leanaí conas a chreimeann carraig le himeacht ama. 
OSPS: Mise agus an domhan mór. 

 


