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Dáta

Leibhéal Ranga (T2)
Rang a Cúig agus Rang a Sé

Snáithe
Teanga ó bhéal, léitheoireacht,
Scríbhneoireacht

Ábhar
Gaeilge

Snáithaonad
Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga

Téama
Caitheamh aimsire
Téideal
An caitheamh aimsire is fearr liom ná ag iascaireacht
Cuspóirí
Tá na páistí chun thuiscint mhaith a fháil ar céard atá i gceist leis an caitheamh
aimsire iascaireacht trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha,
léitheoireachta agus scríbhneoireachta.
Scileanna atá Riachtanach
Tá scileanna cumarsáideach san teanga gaeilge ag taisteal chun páirt a ghlacadh
san gníomhaíocht ‘tomhais an scéal’.
Cuspóirí Foghlama:

Gníomhaíochtaí Foghlama

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an
pháiste:

Mála/bosca draíochta
I mála/bosca, cuirfidh an múinteoir
pictiúirí nó nithe fíor le gcomhair cad a
Na focail agus na éiseamláirí teanga
d'fhéadfadh a úsáid chun dul ag
nua a bhaineann leis an caitheamh
iascaireacht. Nithe cosúil le: bosca
aimsire iascaireacht a fhoghlaim agus a fearas iascaireachta, duán, tromán,
úsáid go muiníneach.
dorú, pictiúr de baoite, fearas
garchabhrach, fón agus táblaí taoide.
Comhrá as gaeilge faoi cad a dhéanann Éadaí is cuí cosúil le cóta báistí, buatais
daoine nuair a théann siad ag
rubair, hata báistí agus seaicéad
iascaireacht.
tarrthála.
Páirt a ghlacadh san obair uile ranga
oscailte.

Piocfaidh páiste nithe as an
mála/bosca. Nuair atá gach nithe bainte
as an mála/bosca, caith na páistí
tomhais an caitheamh aimsire a bheidh
an trealamh go leor seo ag taisteal.
Mínigh an múinteoir an fhoirm is
coitianta de iascaireacht le slat, spól,
líne, crúcaí agus aon cheann de raon
leathan baoite.
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Tá trí cinéal iascaireachta difriúila:
Slatiascaireachta cladach (m.sh.
iascaireacht ó thránna, lochanna, inbhir,
agus cuanta an gcéanna).
Slatiascaireachta chladaigh (m.sh.
tiomáint báid bheaga féin in cuanta
agus uiscí faoi fhothain).
Amach ón gcósta nó Slatiascaireacht
Farraige (m.sh. soithí cairtfhostaithe
suas go dtí 12 duine hiascaireacht
amach bhfarraige le haghaidh áineasa.)
Athrá
Ar PowerPoint, taispéanfaidh an
múinteoir pictiúirí do na trealamh a
úsáidtear le linn iascaireacht agus cúpla
de na héasc difriúla atá gafa in Éirinn.
Cuir san áireamh: Ronnach, Bas,
Bradán, Mangach, Ballach, Crúdán. In
aice leis na pictiúirí, beidh na focail
scríofa. Déanfaidh na páistí athrá ar na
focail seo. Ansin, imeoidh na focail
agus caith na páistí na focail a rá as
gaeilge gan chabhair.
Tomhais an scéal
Ar an gclár bán, cuirfidh an múintoeir
sraith pictiúirí suas, bunaithe ar turas
iascaireacht. Chun tús a chur leis an
scéal, deirfidh an múinteoir “Dhúisigh
mé ar maidin agus d'fhéach mé amach
an fhuinneog. Bhí an ghrian ag
scoilteadh na gcloch”. Oibreoidh an
múinteoir agus na páistí le chéile chun
dul tríd na pictiúirí agus scéal a
dhéanamh suas.
Ansin, is féidir leis na páistí obair i
mbeirteanna chun scéal eile a
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dhéanamh suas bunaithe ar na pictiúirí
céanna.

Mála/bosca draíochta
Piocfaidh páistí na nithe agus na
pictiúirí as an mála/bosca agus caith an
rang go léir a rá as gaeilge céard é.
Acmhainní
• Mála/bosca
• Bosca fearas iascaireachta
• Duán
• Tromán
• Dorú
• Pictiúr de baoite
• Fearas garchabhrach
• Fón
• Táblaí taoide
• Cóta báistí
• Buatais rubair
• Hata báistí
• Seaicéad tarrthála.
• PowerPoint le pictiúirí de héasc
• Sraith pictiúirí
Láithreán greasáin maith
Láithreán gréasáin iascaigh intíre na
hÉireann: Féach ar eolas ar éasc na
mara.
www.explorers.ie féach ar an leabhar
eolais speiceas i gcomhair eolas ar
roinnt speiceas cladach coitianta.
BIM láithreán greasáin: féach ar rannóg
tionscail bia mara, eolaire speicis i
gcomhair eolas ar bhunúsach faoi
roinnt iasc coitianta Éireannach
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•
•
•

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
An múinteoir ag éisteacht – Beidh an múinteoir ag éisteacht leis na páistí nuair
atá siad ag déanamh suas an scéal lonnaithe ar na sraith pictiúirí.

•

Nascadh agus Comhtháthú
Eolaíocht – Beidh na páistí ag fhoghlaim faoi hainmhithe difriúil.

•

Tír-eolaíocht – Beidh na páistí ag fhoghlaim go hindíreach faoin tionscal na
hiascaireachta.
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