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Dáta 
 

Leibhéal ranga 
Rang a Cúig 
 

Ábhar 
Matamaitic  

Snáithe  
Tomhais 
 

Snáithaonad  
Airgead 
 

Teideal 
Ag an Siopa Éisc: Fadhbanna Praiticiúla Airgid. 

Cuspóir(í)  
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí luach ar airgead 
a chur i gcomparáid agus a chinneadh trí thascanna agus trí fhadhbanna praiticiúla.  
Déanfaidh na leanaí fadhbanna praiticiúla airgid a chur i gcomparáid agus a ríomh 
ag an siopa éisc, lena n-áirítear an ráta pá in aghaidh na huaire agus billí 
siopadóireachta ach páirt a ghlacadh i rólimirt. 
 

Scileanna atá Riachtanach   
Tomhas, Measúnú, Comparáid a Dhéanamh, Ríomh, Taifeadadh.  
 
 Cuspóirí foghlama  

 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an linbh: 

 

‘Luach ar airgead’ a chur i gcomparáid 

ach roinnt roghanna difriúla meáchain a 

úsáid le haghaidh táirgí úra a 

cheannach, agus gach ríomh a bheith 

bunaithe ar mhodh an aoin.  

 

Pá a ríomh, bunaithe ar ráta in aghaidh 

na huaire nó ar ráta in aghaidh an lae. 

 

Iomláin na mbillí siopadóireachta a 

ríomh. 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

Gníomhaíochtaí foghlama  
  
Labhairt agus Plé: 
An fhoghlaim roimhe a atabhairt chun 
cuimhne mar bhonn le haghaidh tuilleadh 
teagaisc.  Plé ar luach ar airgead i siopaí 
áitiúla - samplaí praiticiúla. Tagair do na 
roghanna difriúla meáchain le haghaidh 
bia a cheannach.  
Pléigh an modh chun pá a ríomh don 
obair a dhéantar - in aghaidh na huaire sa 
lá, sa tseachtain, etc.  
 
Obair i mBeirteanna: 
Páirt a ghlacadh i rólimirt chun feidhmiú 
praiticiúil mhodh an aoin i siopadóireacht 
a chruthú - i siopa éisc. Billí simplí 
siopadóireachta a ríomh, bunaithe ar éisc 
éagsúla i roghanna difriúla meáchain a 
cheannach agus a dhíol. Luach ar airgead 
a phlé mar thoradh air.  
   
Grúpobair: 
An ceacht a fhorbairt le go gcuimsíonn sé 
rátaí pá oibre thar thréimhse ama ag ráta 
ar leith in aghaidh na huaire. Déanann na 
leanaí iad sin a ríomh agus a gcuid torthaí 
a chur i láthair agus iad ag oibriú i 
gcomhar.  
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Bileog oibre: 
Bileog oibre a chomhlánú chun an 
fhoghlaim a chomhdhlúthú agus a 
mheasúnú. 
 

Acmhainní  
 
Meáchain 1 kg, ½ kg, ¾ kg agus ¼ kg. 
 
Málaí plaisteacha atá líonta de réir 
meáchain roghnaithe 
 
Íomhánna d’ainmhithe mara roghnaithe 
lena gceangal leis na málaí plaisteacha 
(faoi iamh) 
 
Meá 
 
Áireamháin 
 
Boinn  
 
Pinn luaidhe 
 
Bileoga oibre 
 
Pionsailí dathadóireachta 
 

Difreáil  
Gníomhaíochtaí grúpa agus róil ghrúpa a dhifreáil le go gcuirtear riachtanais aonair 
san áireamh.  

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 (Bileog oibre 1) 

Nascadh agus Comhtháthú  

Béarla: Teanga Bhéil/Scríbhneoireacht: Plé a dhéanamh ar iasc a chócaráil agus 

páirt a ghlacadh i scríbhneoireacht ghnásúil - oideas. 

Drámaíocht: Rólimirt: Ag an siopa éisc. 

Gaeilge: Éisteacht agus Labhairt: Téama: Ag Siopadóireacht: San Ollmhargadh. 
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Rang a Cúig    Snáithe: Tomhais Snáithaonaid: Airgead 

 

 

(i) Tá €5.00 ar 1 kg de Bhradán. Tá €9.50 ar 2 kg de. Cá mhéad a shábhálfaidh 

Mamaí má cheannaíonn sí an mála 2 kg? 

 

(2) Tá €4.50 ar 1 kg de throsc.  Cá mhéad atá ar 1½ kg de?  Bhí tairiscint 

speisialta ag an siopa - €10 ar 3 kg. Cá mhéad a shábhálfaidh Mamaí má 

cheannaíonn sí an mála 3 kg ar thairiscint speisialta in ionad 3 mhála 1 kg?  

 

(3) Cé acu is fearr ó thaobh luacha de: €3 ar 1 kg de chadóg, €5 ar 2 kg di nó 

€7.80 ar 3 kg di?  

 

 (4) Oibrigh amach costas na míreanna seo a leanas sa siopa éisc: 

 

2 kg de leathóg @ €1.50 sa chileagram                                       

3 bhosca méiríní éisc @ €1.80 sa 

bhosca                 

 

2 ghearrthóg bhradáin @ €2.20 an 

ceann                               

 

½ kg de chloicheáin @ €3 sa 

chileagram                                      

 

 

Bille Iomlán = ______________ 

 

Cén briseadh a gheobhaidh an custaiméir má thugann sí €50 don díoltóir éisc? 

_______________ 

 

 (5) Oibríonn Póilín sa siopa éisc sé lá sa tseachtain ó 9am go 3pm gach lá. 

Íocann an díoltóir éisc €9 in aghaidh na huaire léi. Cá mhéad a thuilleann sí? 

 

 Sa Lá? __________________ 

 Sa tSeachtain? _________________ 

 Sa Mhí? ________________ 
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Íomhánna d’Ainmhithe Mara roghnaithe 

  
Doingean Mara Mangach 

 

 
Muiríní Gliomach 

 


