1st/2nd
Ranga
Ceacht a 1

An Daonáireamh 2016
Rang a hAon / Dó Ceacht Forbhreathnú
Teama agus
Teanga
Téama - Laethanta Breithe

Príomhtheachtaireachtaí


Forbairt Teanga:
Ceisteanna a chur, cé mhéad?
Comhaireamh, fiosrú,lá breithe,
míonna na bliana, bailigh,
eolas, ábhair, pionnaí éadaigh,
stiallacha páipéir, an
mhórchuid, is mó, is lú,
cothrom le, ceann ar bith,
taispeáin, blocghraf, barrachairt
…
Ceacht a 2

Téama Daonáireamh 2016




Forbairt Teanga:
Daonáireamh, rialtas,
teaghlach, bailigh, ceist, eolas,
foirm, iarr, Dé Domhnaigh,
Aibreán, daonra, taifead,
pleanáil, todhchaí, seiceáil,
comhaireamh, tábhachtach,
cinneadh.





Tá sé tábhachtach ceisteanna a
chur le fiosrú a dhéanamh

Gníomhaíocht tábhachtach é
comhaireamh a úsáideann muid
gach lá sa saol seo

Is féidir Picteagraim, blocghraif
agus barrachairteacha a úsáid le
heolas a léiriú

Baintear úsáid as na graif seo
ionas gur féidir le daoine
ceisteanna a fhreagairt agus eolas
a chur i gcomparáid i.e. sonraí a
mhíniú.
Áireamh oifigiúil é an daonáireamh de
dhaonra na tíre.
Tógann Éire daonáireamh oifigiúil uair
amháin gach cúig bliana.
Glacann gach teaghlach sa tír páirt.
Baintear úsáid as an eolas le todhchaí
níos fearr a phleanáil.
Cuireann an POS an daonáireamh i
gcrích don rialtas.

Teastaíonn













Ceacht a 3

Téama Daonáireamh 2016
Forbairt Teanga
Daonáireamh, comhaireamh
oifigiúil, rialtas, teaghlach,
áiritheoir, bailigh, ceist, eolas,
foirm, iarr, Dé Domhnaigh,
Aibreán, daonra, taifead,
léirigh, graf, sonraí léaráide,
staitisticí, pleanáil, todhchaí,
seiceáil, comhaireamh,
tábhachtach, cinneadh.

 Is féidir daonáireamh a dhéanamh ag
leibhéil éagsúla – leibhéal náisiúnta,
seomra ranga ….
 Tá sé tábhachtach ceisteanna a chur a
chuirfidh an t-eolas a theastaíonn ar
fáil.
 Ní mór do gach duine a bheith
páirteach ann
 Bailítear an t-eolas agus déantar na
freagraí ar na ceisteanna ar fad a
chomhaireamh
 Baintear úsáid as an eolas bailithe le
pleanáil don todhchaí.










Ceacht a 4

Téama Daonáireamh ~ Glac do
pháirt!
Forbairt Teanga:
Daonáireamh, comhaireamh
oifigiúil, rialtas, bailigh, ceist,
eolas, foirm, taispeáin/léirigh,
taifead, graf, cairt, tábla,
léaráid, léaráid Chearúil,
blocghraf, barrachairt, sonraí
staitisticí, pleanáil, todhchaí,
seiceáil, comhaireamh,
tábhachtach, cinneadh.








Is féidir daonáireamh a dhéanamh ag
leibhéil éagsúla – leibhéal náisiúnta,
seomra ranga ….
Is féidir na sonraí bailithe a chur in iúl
ar bhealaí éagsúla – mar thábla, léaráid
agus i bhformáid ghraif.
Is féidir graif éagsúla a úsáid le
cineálacha difriúla eolais a léiriú.
Is féidir graif agus léaráidí a úsáid le
sraitheanna a chur i gcomparáid agus le
heolas a sholáthar ar bhealach
éifeachtach.
Baintear úsáid as an eolas bailithe le
pleanáil don todhchaí.









Stiallacha fada páipéir nó cárta
Pionna éadaigh do gach páiste
Cóip den Acmhainn 1.1 Teimpléad den
Bhlocghraf
Cóip den Acmhainn 1.2 Teimpléad den
Bharrachairt

Tacaí le cúnamh a thabhairt do pháistí
próiseas an Daonáirimh a thuiscint,
mar shampla foirm shamplach
Daonáirimh, léarscáil na hÉireann
Acmhainn 2.1 Céimeanna sa Phróiseas
Fiosrúcháin
Acmhainn 2.2 Pictiúr de Dhaithí
Daonáirimh
Acmhainn 2.3 Príomhfhocail ceiste
Acmhainn 2.4 ‘Daithí & Daonáireamh
2016’ ~ Scéal
Acmhainn 2.5 Cártaí Ceisteanna &
Freagraí

Tacaí le cúnamh a thabhairt do pháistí
próiseas an Daonáirimh a thuiscint,
mar shampla foirm shamplach
Daonáirimh, léarscáil na hÉireann
Acmhainn 3.1 Cártaí do Chiorcal an
Daonáirimh
Acmhainn 3.2 Teimpléad do
Cheisteanna Daonáirimh
Acmhainn 3.3 Foirm Dhaonáirimh
Ranga
Acmhainn 3.4 Bileog Scóir don
Daonáireamh Ranga
Acmhainn 3.5 Treoracha le Cuardach
Idirlín a dhéanamh maidir le
Daonáireamh
Acmhainn 3.6 Comhairigh an 10
nAinm is Coitianta do
Chailíní/Bhuachaillí
Acmhainn 4.1 Teimpléad don Léaráid
Chearúil
Acmhainn 4.2 Teimpléad don
Bhlocghraf
Acmhainn 4.3 Teimpléad don
Bharrachairt
Acmhainn 4.4 Bileog Scóir ‘Peataí Atá
Againn’
Acmhainn 4.5 Deich bPeata is
Coitianta - Teimpléad
Acmhainn 4.6 Peataí Atá Againn –
Teimpléad don Bhlocghraf
Acmhainn 4.7 Peataí Atá Againn –
Teimpléad don Bharrachairt

