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Ceacht 5 Tabhair Aird

Naisc leis an Chreat Foghlama don 
dalta 
Ag foghlaim Scileanna agus Luachanna 
chun na nithe seo a leanas a shealbhú:

• Litearthacht Mhothúchánach
• Meiteachognaíocht
• Meon Forbartha: Dearcthaí agus aigní
• Luachanna Uilíocha

Leid  
Ba chóir do 
mhúinteoirí 
eolas a chur ar 
na treoracha atá 
leagtha amach 
in Acmhainn 4 
‘Ag Bogadh Le 
Chéile’. Tá ceithre 
chéim ag an 
ghníomhaíocht

 

Chun cuidiú leis na daltaí feasacht, 
féintuiscint agus tuiscint do dhaoine eile a 
fhorbairt

Ag forbairt scileanna éisteachta s’acu
Ag forbairt tuisceana ar mhothaithe éagsúla 
Ag forbairt muiníne as a chéile
Ag forbairt scileanna caidrimh agus oibriú foirne 
Ag forbairt comhbhá dá chéile

Gníomhaíocht 1: 30 - 40 nóiméad
Gníomhaíocht 2: 10 - 20 nóiméad

Seomra/Halla mór
Acmhainn Tacaíochta Ceachta 4:
Ag Bogadh le Chéile
Acmhainn Tacaíochta Ceachta 5:
Lipéid Aontaím Ní Aontaím
Ba chóir do mhúinteoirí eolas a chur ar na treoracha 
atá leagtha amach in Acmhainn 4 ‘Ag Bogadh Le 
Chéile’. Tá ceithre chéim ag an ghníomhaíocht

Aidhm an 
Cheachta

Beidh na 

Páistí

Am

Molta

Acmhainní
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 Ceisteanna spreagthacha
- Cad é mar a mhothaigh sé chun na 

gluaiseachtaí áiféiseacha a dhéanamh?

- Ar thug tú mothaithe ar bith faoi deara i 
do chorp le linn na gluaiseachta?

- Ar thug tú smaointe ar bith a bhí agat 
faoi deara?

- Ar thug tú faoi deara rud ar bith faoin 
dóigh a raibh na daoine eile ag léiriú na 
ngluaiseachtaí gnóthacha nó corraithe a 
léiriú?

- Cad é mar a mhothaigh sé a bheith 
airdeallach agus aireach? Ar thug tú faoi 
deara rud ar bith nár aithin tú roimhe?

- Críochnaigh Céim 4

- Stad do na mioncheisteanna

 Ceisteanna spreagthacha
• Cad é mar a mhothaigh sé a bheith 

páirteach sa ghníomhaíocht seo?

• Arbh fhearr leat a bheith i do cheannaire 
nó i do leantóir?

• An dóigh leat go bhfuil baint ar bith ag 
an ghníomhaíocht seo le muinín?

• Cén dóigh ar chinntigh tú go raibh 
do pháirtí slán nuair a bhí tú i do 
cheannaire?

• Ar mhothaigh tú an fuinneamh ó lámh 
do pháirtí?

Gníomhaíocht  1
Lean na treoracha leagtha amach in Acmhainn 

Tacaíochta Ceachta 4 ‘Ag Bogadh le Chéile,’ 
go dtí go bhfuil na ceithre chéim agus na 
mioncheisteanna uilig déanta

- Críochnaigh Céim 1

- Críochnaigh Céim 2

- Stad do na mioncheisteanna

 Ceisteanna spreagthacha
- Cad é a shíl tú faoi sin?

- Cad é a thaitin leat faoi?

- An raibh sé éasca nó deacair an spás iomlán 
a líonadh?

- An raibh sé éasca nó deacair ort a bheith 
airdeallach ar gach duine sa seomra?

- Críochnaigh Céim 3

- Stad do na mioncheisteanna
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 Ráitis

- Is féidir cairde a dhéanamh le duine ar 
bith

- Tá gach duine ar domhan cineálta agus 
tuisceanach ina chroí istigh

- Tá sé éasca a aithint má tá duine eile 
trína chéile

- Fiú mura dtaitníonn iompar duine liom, is 
féidir liom saol sona a ghuí orthu go fóill

Gníomhaíocht  2
- Priontáil Acmhainn Tacaíochta Ceachta 5: 

Lipéid Aontaím Ní Aontaím

- Cuir an Lipéad Aontaím ar taobh amháin den 
seomra agus an Lipéad Ní Aontaím ar an taobh 
eile

- Mínigh do na daltaí go scairtfidh tú ráiteas 
amach agus gur chóir dóibh ‘cinneadh na gcos’ 
a dhéanamh agus siúl chuig Aontaím nó Ní 
Aontaím nó Áit Éigin Eatarthu

- Is ionann an spás idir Aontaím agus Ní Aontaím 
agus áit do na daltaí a gcuid tuairimí a léiriú

 

C
ea

cht 5

Tabhair Aird 

Leid
Cuir in iúl do na daltaí a bheith ag 
éisteacht go gníomhach le tuairimí daoine 
eile agus meas a thaispeáint fiú mura 
n-aontaíonn siad le rud éigin. Cuidíonn 
seo chun timpeallacht a chruthú inarbh 
fhéidir leis na daltaí plé sábháilte agus 
measúil a dhéanamh. Is am maith é seo 
le cur i gcuimhne do na daltaí faoi na 
Bunphrionsabail ó Cheacht 1

Ní Aontaím 
ar chor ar 
bith

Aontaím go 
láidir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


