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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 
Teilifís 

Téideal 
Cén nuacht atá ag tarlú mar gheall ar na farraige ar fud an domhain ar an teilifís? 
Cuspóirí 
Ba chóir go mbeadh na páistí in ann forbairt a dhéanamh ar focail agus frásaí a 
bhaineann leis na farraige timpeall an domhain. In ann na focail agus frásaí nua a 
úsáid go muiníneach agus cuntas faoi mír nuachta  a mbeadh ar an teilifís a 
scríobh, trí pháirt a ghlacadh i gníonhaíomhaíochtaí teanga labhartha, 
léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

Scileanna atá Riachtanach 
Ba chóir go mbeadh scileanna cumarsáideach agus scríbhneoireacht ag páistí 
mar beidh siad ag glacadh páirt i rólimirt. 

Cuspóirí Foghlama: 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an 
pháiste: 
 
Forbairt a dhèanamh ar a scileanna 
scríbhneoireacht agus cumarsáideach. 

Ainmneacha na farraige timpeall an 
domhain a fhoghlaim. 

Páirt a ghlacadh in obair bheirte chun 
rólimirt a scríobh agus a gníomhú 
amach faoi píosa nuacht ar an teilifís 
mar gheall ar na farraige. 

 

Gníomhaíochtaí Foghlama 

Athrá 
D'fhéadfadh an múinteoir roghnú clár 
dúlra, faisnéise nó scannán faoi rudaí 
atá ag tarlú i aigéan ar fud an domhain 
chun gabháil samhlaíocht na bpáistí. 
Féadfar iad seo a fholú: 
• Cláir ar nós 'Ireland's Ocean' nó; 

'Farraigí na hÉireann' a bhfuil faoi 
fiadhúlra farraige na héireann; 

• Cláir fhaisnéise faoi fhiadhúlra mara, 
béar bán, míolta móra nó fiú 
siorcanna; 

• Scannáin ar nós 'Reflections of an 
underwater cameraman' 
(gearrscannán Gaeilge); 'Finding 
Nemo' nó 'Finding Dory'. 

Ar sléamhnáin, cuirfidh an múinteoir na 
hainmneacha de na hainmhithe a 
mbeadh tú in ann a fheiceáil ar na cláir 
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nó scannáin seo. Mar shampla, sna 
cláir a tháirgtear Gaeilge, is féidir leis 
an múinteoir roghnú ainmhithe cosúil le 
deilfeanna, siorcanna, roic agus an saol 
san éadomhain. I scannáin cosúil le 
‘Finding Nemo’ nó ‘Finding Dory’, is 
féidir leis an múinteoir ainmhithe mar 
shampla, gáireadach, crosóg mhara, 
séaclaí, turtar mara, siorc bán mara 
agus bé-iasc a phiocadh. 
 
Déanfaidh na páistí athrá ar na 
hainmhithe difriúla leis na focail scríofa 
in aice leis na pictiúirí ar dtús. Ansin, 
caith na páistí na hainmhithe éagsúla a 
rá gan na hainmneacha scríofa ar an 
mbord. 

Roghnach - Cluiche Athrá - Snap 
Chun athrá a dhéanamh ar na héisc 
trópaiceach, is féidir leis na páistí 
cluiche snap a imirt. Tabharfaidh an 
múinteoirí cártaí le pictiúirí de na 
hainmhithe orthu. Caith na páistí an t-
ainm den cárta a théann siad thar a rá. 
Tar éis sin, tá na rialacha mar an 
gcéanna 
  
Rólimirt 
Caith na páistí rólimirt a chumadh i 
gcomhair píosa nuachtain a bhéis ar an 
teilifís. Ní mór dó a roghnú dhá 
charactair agus cumarsáid a chruthú 
eatarthu. San rólimirt seo, ní mór do na 
páistí cur síos a dhéanamh ar an 
gcuma den iasc, an bia a itheann sé/sí, 
a ngnathóg agus fadhbanna 
timpeallacht a d'fhéadfadh ag na 
hainmhithe laistigh dá dtimpeallacht 
nádúrtha. Is féidir leo ríomhairí agus 
leabhair a úsáid chun an t-eolas seo a 
fháil amach. 
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Is féidir leis na páistí a rólimirt a 
gníomhú amach má tá siad ag iarraidh. 

Acmhainní 
• Pictiuirí nó sleamhnáin do na 

hainmhithe mara 
• Cartaí beaga do na hainmhithe 

mara 
• Cláir - cuardach láithreán gréasán le 

haghaidh chláir a d'fhéadfaí a 
cheannach i gcomhair críocha 
oideachais ar nós 'Aigéin na 
hÉireann' de Sea Features 
production. 

• Féach freisin ar David 
Attenbourough Ocean Deep; Blue 
Planet srl ar line chomh maith le 
leabhair. 

• Ríomhairí 
 
Láithreán greasáin maith 
 
Féach ar láithreán greáisáin Aquarium, i 
gcomhair pictiúirí agus eolas ar go leor 
ainmhithe a mbeadh siad in ann a úsáid 
sa cluiche seo. 
 
Féach ar láíthéain greasáín ARKive le 
haghaidh eolas agus pictiúirí de 
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speiceas mara. 

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. 

Measúnú 
• Breathnú agus Ceistiú ag an Múinteoir 
• Ón rólimirt a scríobh na páistí i mbeirteanna, is féidir leis an múinteoir fháil 

amach an raibh na páistí in ann na focail a bhaineann leis an trópaiceach a 
úsaid go héifeachtach as gaeilge. 

Nascadh agus Comhtháthú 
• Eolaíocht – Beidh na páistí ag fhoghlaim faoi hainmhithe mara difriúil. 
• Tír-eolaíocht - Feasacht agus cúram imshaoil- iarr ar na daltaí chun na 

fadhbanna a tarraingíodh anuas sna scannáin nó cláir - an tsaincheist 
comhshaoil domhanda nó ainmhithe ag gluaiseacht óna ngnáthóg nádúrtha. 

 

 


