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Dáta 
 

Leibhéal ranga 
Rang a hAon agus Rang a Dó 

Ábhar 
Na hAmharcealaíona  

Snáithe   
Péint agus Dath  

Snáithaonad   
Péinteáil, Breathnú agus Freagairt.  

Teideal 
Pictiúir a Bhreathnú agus a Chruthú d’Fharraigí Garbha agus d’Fharraigí Socra. 

Cuspóir(í):  
Is é aidhm an phlean ceachta ná go gcuirfear ar chumas na leanaí bundathanna a 
mheascadh le chéile agus dathanna nuachruthaithe a úsáid go lánléiritheach chun 
codarsnacht i réimse nádúrtha na farraige agus an aigéin a léirmhíniú. 

Scileanna atá Riachtanach: Meascadh dathanna ach an roth dathanna a úsáid.  

 Cuspóirí foghlama  

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an linbh: 

Na bundathanna a úsáid agus na 

dathanna sin a mheascadh le chéile chun 

cruthú a dhéanamh ar dhathanna nua is 

féidir a úsáid chun farraigí garbha agus 

farraigí socra a léiriú i gcodarsnacht le 

chéile.   

  

 

Gníomhaíochtaí Foghlama 
 
Labhairt agus Plé: 
Déan plé ar na híomhánna seo a leanas 
de phictiúir atá i gcodarsnacht le chéile: 

 Katsushika Hokusai: “The Wave”; 

 Gustave Le Gray: “The Great Wave”, 

 Horace Vernet: “Stormy Coast Scene 
after a Shipwreck”,  

 Conor Murphy: “Birdseye View”, 

 Deborah O’ Keeffe:  “Maharees 
View”,  

 Conor Murphy:  “Cliffs of Moher”. 
 
Cur síos a dhéanamh ar a bhfuil ag titim 
amach sa phictiúr; ar na dathanna agus 
na toin a roghnaíodh; ar na línte, na 
cruthanna, an uigeacht agus an patrún a 
cruthaíodh; ar an dóigh ar úsáideadh dath 
agus ar an dóigh ar cruthaíodh torthaí. 
 
Cur Chuige Teagmhálach: 
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt ina n-
aonar de thonnta, d’aillte, de 
charraigeacha.  Ba chóir dóibh an 
léaslíne agus an pheirspictíocht líneach 
a chur san áireamh sa mhuirdhreach 
freisin. Déan iniúchadh ar bhealaí chun 
mionsonraí agus uigeacht a chur san 
áireamh.  
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Déan iniúchadh ar dhath ach an roth 
dathanna a úsáid.  
 
Breathnú agus freagairt: 
Breathnú ar a s(h)aothar féin agus ar 
shaothar daoine eile agus freagairt 
dóibh. An rud is fearr leis/léi faoin 
bpictiúr, an rud a bhí sé/sí ag iarraidh a 
chur in iúl.  
 

Acmhainní:  
 
Rochtain Idirlín chun raon samplaí 
éagsúla de mhuirdhreacha le 
healaíontóirí difriúla – idir ealaíontóirí 
Éireannacha agus ealaíontóirí 
idirnáisiúnta – a thaispeáint mar fhoinse 
spreagtha. Na samplaí atá leagtha 
amach sa ghníomhaíocht foghlama 
thuas.  
 
Roth dathanna. 
 
Rogha péinteanna, lena n-áirítear na 
bundathanna. 
 
Rogha scuab. 
Páipéar. 
 
Uisce agus tráidirí measctha. 
 

Difreáil:  
Ceisteanna ardoird agus ísealoird. Gníomhaíochtaí grúpa agus róil ghrúpa a dhifreáil 
le go gcuirtear riachtanais aonair san áireamh, trí thacaíocht agus trí thascanna a 
thabhairt. Obair i mbeirteanna idir daltaí cumais mheasctha. 

Measúnú:  
Breathnú ag an múinteoir, samplaí de shaothar na ndaltaí, aiseolas ó bhéal.  

Nascadh agus Comhtháthú:  
Béarla: Teanga bhéil scoite - Focail a bhaineann leis an bhFarraige - tides (taoidí), 
marine (muirí/mara), high tide (lán mara) etc. 
Gaeilge: Téama: Ócáidí Speisialta ‘Lá Cois Farraige’. 
TFC: Úsáid a bhaint as an Idirlíon chun na pictiúir spreagtha atá molta thuas a 
chuardach. 

 


