Explorers Education Programme
Dáta
Snáithe
Ailgéabar

Leibhéal ranga
Rang a Sé

Ábhar
Matamaitic

Snáithaonad
Uimhreacha Treocha

Teideal
Os cionn agus faoi bhun leibhéal na farraige: Uimhreacha Treocha a Thaifeadadh.
Cuspóir(í)
Is é aidhm an phlean ceachta ná go dtuigfidh na leanaí feidhmiú praiticiúil na nuimhreacha treocha i gcomhthéacs leibhéil na farraige trí phlé agus trí
rannpháirtíocht phraiticiúil.
Scileanna atá Riachtanach
Tuiscint choincheapúil agus an cumas chun uimhreacha treocha a chur i
gcomhthéacs i gcásanna fíorshaoil.
Cuspóirí foghlama

Gníomhaíochtaí foghlama

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an linbh:

Labhairt agus Plé:
An fhoghlaim roimhe sin ó rang a cúig
faoi uimhreacha treocha a atabhairt
chun cuimhne. Feidhmiú praiticiúil na nuimhreacha treocha san imshaol a phlé
- leibhéil na farraige.

Uimhreacha deimhneacha agus
uimhreacha diúltacha a shainaithint ar an
uimhirlíne agus uimhreacha deimhneacha
simplí agus uimhreacha diúltacha simplí a
shuimiú le chéile ach úsáid a bhaint as
uimhreacha os cionn leibhéal na farraige
agus as uimhreacha faoi bhun leibhéal na
farraige.
e.g. -10 + +5 = -5

Cur Chuige Teagmhálach:
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an linbh
“an uimhirlíne a leanúint” chun taithí a
fháil ar uimhreacha deimhneacha agus
ar uimhreacha diúltacha a thagann
aníos i bplé agus/nó i gcomhthéacs.
Obair i mBeirteanna/ Grúpobair:
Déanfaidh na leanaí uimhreacha
deimhneacha agus uimhreacha
diúltacha a shainaithint agus a mharcáil
ar uimhirlínte pearsanta agus ar
uimhirlínte ranga.
Bileog oibre:
An bhileog faoi iamh, ina gcuimsítear
feidhmiú praiticiúil na n-uimhreacha
treocha, a chomhlánú.
Acmhainní:
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Uimhirlíne
Cártaí slánuimhreacha - deimhneach
agus diúltach
Difreáil:
Obair i mbeirteanna/grúpobair, gníomhaíochtaí difreáilte aonair agus bileog oibre.
Measúnú:
Ceist agus freagra, Aiseolas ó bhéal ó na leanaí, breathnú ag an múinteoir, Seiceáil
ag an múinteoir, samplaí d’obair na ndaltaí, scrúdú deireadh aonaid (Tasc praiticiúil Uimhreacha Treocha).
Nascadh agus Comhtháthú
Béarla/Stair: Taighde a dhéanamh ar shaol John Philip Holland agus ar
fhomhuireáin.
TFC: Iarr ar na daltaí láithreoireacht Powerpoint a chruthú bunaithe ar an taighde atá
déanta acu agus í a chur i láthair an ranga.
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Rang a Sé

Snáithe: Ailgéabar

Snáithaonad:
Uimhreacha Treocha

Réitigh an fhadhb seo:Bhí fomhuireán 10 méadar faoi bhun dhromchla an uisce.
Bhí faoileán ag eitilt 5 mhéadar os cionn an uisceleibhéil.
Léirigh an fhaisnéis sin ó amharc, bain úsáid as slánuimhreacha agus cuir lipéid ar
an léaráid.
Bain úsáid as an bhfaisnéis ar do léaráid chun an difríocht idir an fomhuireán agus
an faoileán ó thaobh achair de a aimsiú.
Taifead an méid sin thíos:
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