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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 
An scoil 

Téideal 
Thiocfaidh mo scoil chun bheith uisceadán farraige domhain 
Cuspóirí 
Úsáidfidh na páistí a samhlaíocht, eolas agus taithí ó turas go dtí uisceadán chun 
athdhear a dhéanamh ar a scoil (a rang) mar uisceadán farraige domhain 
samhailfhadú trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, 
léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 
Scileanna atá Riachtanach 
Ba chóir go mbeadh tuiscint mhaith ag na páistí ar struchtúr abairtí gaeilge. 

Cuspóirí Foghlama: 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an 
pháiste: 
 
Na focail agus na éiseamláirí 
teanga nua a bhaineann le 
husiceadán sáile a fhoghlaim agus 
a úsaid. 

Taithí a fháil ar atmaisféar ranga a 
léiríonn meas ar an bhfocal scríofa 
agus a chuireann luach ar dhea-
iarrachtaí scríbhneoireachta. 

Athdhear a dhéanamh ar a scoil 
nó rang go dtí uisceadán farraige 
domhain. 

Gníomhaíochtaí Foghlama 

Athrá 
Cuirfidh an múinteoir pictiúirí de na 
hainmhithe atá ina gcónaí san fharraige atá 
tú in ann a fheiceáil i uisceadáin mór, suas ar 
an gclár bán leis na hainmneacha gaeilge 
scríofa in aice leo. Féadfaidh na hainmhithe 
a bheith siorcanna, deilfeanna, rónta, míolta 
móra, scuid ollmhór, gha, bradán, trosc, 
eascanna, crosóg mhara, portán faoilinne, 
ochtapas, turtar, iasc, coiréil agus spúinsí, 
eascann ollmhór, smugairle róin srl. 
 
Léighfidh na páistí na hainmneacha gaeilge 
atá ar na héisc, os ard.  
 
Ansin, bainfidh an múinteoir na hainmneacha 
de hainmhithe agus caith na páistí na 
hainmneacha a rá arís gan cabhair.  
 
Múinfidh an múinteoir focail eile a bhaineann 
leis an uisceadán farraige domhain. Focail 
cosúil le uisceadán, sáile, bia éisc, teocht, 
teirmiméadar, scagaire, caidéal aeir, 
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carraigeacha, gaineamh, solas, glan, 
buicéid. 
 
Athdhearadh an scoil (rang) 
I mbeirteanna, tabhairfidh an múinteoir 
léarscáil den scoil (rang) nó is féidir leis na 
páistí “radharc ón spéir” den scoil a 
tharraingt ar leathanach mór. 
 
Caith na páistí beartaigh faoi cén réimse de 
uisceadán farraige domhain atá siad chun 
úsáíd. Caith siad beartaigh cén áit sa scoil 
(rang) a bhfuil siad chun na hainmhithe a 
chuir. 
 
Ba chóir don mhúinteoir réiteach fadhbanna 
a spreagadh: 
 Tá go leor spáis ag taistil ag siorcanna 

agus deilfeanna chun bheith ábalta 
snámh timpeall. 

 Tá bia ag taistil ag na siorcanna ach níl tú 
ag iarraidh ithe na héisc ba lú go léir ag 
an aon am amháin. 

 Ní mór turtar a bheith in ann teacht suas 
go dtí an talamh chun anáil. 

 Ba fhearr portáin a bheith in ann a chur i 
bhfolach faoi carraigeacha agus 
feamainn. 

 Ba fhearr le crosóg mhara a bheith abálta 
bata chun rudaí 

 
Nuair atá an athdhearadh déanta, ba chóir 
go mbeadh siad in ann lipéidí a chuir leis an 
léarscáil agus údar a dhéanamh ar an áit a 
chuir siad na hainmhithe (má tá siad in ann). 
 
 
Cluiche Kim 
Cuirfidh an múinteoir pictiúirí le haghaidh na 
hainmhithe atá san uisceadán suas ar an 
gclár bán. Dúnfaidh na páistí a súile. 
Bainfidh an múinteoir ceann amháin. Caith 
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na páistí tomhais cén ceann atá ar strae.  
Ansin, beidh seans ag na páistí chun pictiúr 
a thógáil síos ón mbord. Déanfaidh na páístí 
an gníomhaíocht seo cúpla uair.  
 
Acmhainní 
• Pictiúirí le gcomhair na focail nua 
• Na focail scíofa ar cárta 
• Foclóir 
• Cóipleabhar 
 
Láithreán greasáin maith 
 
Féach ar www.explorers.ie, alt acmhainní 
múinteoirí do treoracha pleanála le haghaidh 
uisceadáin sáile agus le haghaidh leabhar 
eolais speiceas, lena n-áirítear pictiúir agus 
faisnéis i gcomhair speiceas uisceadáin 
coitianta.  
 
Féach ar gréasáin náisiúnta agus uisceadáin 
domhan chun a fheiceáil cén cineál 
hainmhithe a bhfuil acu. 
  

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. 
• Abairtí a scríobh ar an gclár bán le bearnaí má tá siad ag streacailt 
Measúnú 
• Breathnú agus Ceistiú ag an Múinteoir 
• Is féidir leis an múinteoir na treoracha a léamh chun measúnú a dhéanamh ar 

cumas scríbhneoireacht gaeilge na páistí agus a dtuiscint ar conas aire a 
thabhairt ar éisc.  

Nascadh agus Comhtháthú 
• Eolaíocht – Beidh na páistí ag fhoghlaim faoi hainmhithe difriúil. 
• Explorers Education Programme – Mar chuid den chlár seo, tugann siad 

uisceadáin go dtí scoileanna éagsúla ar fud na tíre. Is féidir leis na páistí 
fhoghlaim as gaeilge na hainmneacha agus conas aire a thart ar na hiasc. 
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