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Ceacht 12 Guth agus
Gníomh an
Dalta
Aidhm an
Cheachta

Chun na daltaí a spreagadh smaointe
s’acu faoi dhomhan níos fearr a chur in
iúl; agus sin a dhéanamh trí thionscadal
gníomh-bhunaithe a phleanáil agus a chur
i bhfeidhm
Ag aimsiú agus ag déanamh taighde
ar cheist éagóra dhomhanda

Beidh
na
Páistí

Ag aimsiú gníomhaíochtaí is féidir leis
an rang a ghlacadh chun dul i ngleic
leis an cheist
Ag déanamh Idirbheartaíochta faoi
agus ag teacht ar chomhaontú faoi
thionscadal gníomhaíochta an ranga
Ag pleanáil sholáthar an tionscadail

ainní

Acmh

Am

Acmhainn Tacaíochta Ceachta 13
Foirm Mholta don Tionscadal
Gníomhaíochta
Rochtain Idirlín do thasc taighde an
dalta

Gníomhaíocht 1:

40 - 60 nóiméad

Molta

Naisc leis an Chreat Foghlama don dalta Naisc leis
an Chreat Foghlama don dalta
1.

Ag forbairt Eolais agus Tuisceana ar Fhadhbanna Áitiúla
agus Domhanda
2. Ag foghlaim Scileanna agus Luachanna chun na nithe seo
a leanas a shealbhú:
o Smaointeoireacht Chriticiúil
o Litearthacht Mhothúchánach
o Meiteachognaíocht
o Meon Forbartha: Dearcthaí agus aigní
o Luachanna Uilíocha
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Cuid A

Cuid B

-

Abair leis na daltaí go mbeidh siad ag
smaoineamh faoi na fadhbanna is féidir leo a
fhiosrú i dtionscadal gníomhaíochta an ranga

-

Roinn an rang i ngrúpaí de cheathrar nó
chúigear

-

-

Iarr orthu a machnamh a dhéanamh ar na
fadhbanna uilig ar fhoghlaim siad fúthu le
cúpla seachtain anuas

Tabhair Acmhainn Tacaíochta Ceachta 13 do
gach grúpa

-

Caithfidh gach grúpa aontú ar fhadhb ba
mhaith leo a fhiosrú

-

Caithfidh siad taighde a dhéanamh ar an
fhadhb, agus an fhoirm mholta ó Acmhainn
Tacaíochta 13 a chomhlíonadh

-

Nuair atá an chéim thuas déanta, is féidir
le gach grúpa a Moladh do Thionscadal
Gníomhaíochta a chur i láthair don rang
iomlán

-

Thig leis an rang vótáil ansin ar an mholadh
ba mhaith leo comhoibriú air mar chuid de
Thionscadal Gníomhaíochta

Ceisteanna spreagthacha
-

Cad é ba mhaith leat a fheiceáil athraithe ar
an domhan?

-

Cé a bhfuil an chumhacht acu chun an
t-athrú seo a dhéanamh?

-

Cad é is féidir leat a dhéanamh chun cuidiú
leis an athrú seo an dóigh leat?

Smaointe do Thionscadal Gníomhaíochta
-

Déan Scoil Chóirthrádála den Scoil

-

Tionól scoile a óstáil chun feasacht a
ardú faoin cheist seo

-

Cinntigh nach ndéanann an scoil dochar
don timpeallacht

-

Scríobh agus taifead dán nó amhrán
faoin cheist seo

-

Déan iniúchadh dramhaíola i do scoil

-

Eagraigh lá gan fuinneamh

-

Cruthaigh coiste daltaí ‘Oideachas don
Chroí’

-

Cruthaigh chomh-thionscadal
cruthaitheach le scoil in áit eile

Leid
Aguisín D ‘Ag Cuidiú le Daltaí
lena dTionscadal Gníomhaíochta Seicliosta
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