3rd/4th Ranga
Ceacht a 1

An Daonáireamh 2016
Rang a Trí / Ceathair Forbhreathnú
Teama agus
Teanga
Téama: Daonáireamh 2016

Príomhtheachtaireachtaí

Teastaíonn



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











Áireamh oifigiúil é an daonáireamh de
dhaonra na tíre.
Tógann Éire daonáireamh oifigiúil uair
amháin gach cúig nó deich mbliana.
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






Ceacht a 2

Téama: Daonáireamh Ranga
2016



Forbairt Teanga:
Daonáireamh, rialtas, teaghlach,
bailigh, ceist, eolas, foirm, iarr,
Dé Domhnaigh, Aibreán, daonra,
taifead, pleanáil, todhchaí,
seiceáil, comhaireamh,
tábhachtach, cinneadh,
ceisteanna coitianta, éigeantach,
faoi rún, tuairisceáin, go
leictreonach






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.
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 3

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.
Tá sé tábhachtach anailís a dhéanamh ar
na sonraí agus pleanáil don todhchaí.









Ceacht a 4

Téama
Daonáireamh ~ Maidir Linn



Forbairt Teanga: Sonraí, léiriú,
míniú, taifead, graf, cairt, tábla,
léaráid, léaráid Chearúil,
blocghraf, barrachairt, sonraí,
staitisticí, pleanáil, todhchaí,
seiceáil, comhaireamh,
tábhachtach, cinneadh,
cothromaíocht, cothú,
éighníomhach, gníomhach,
acalaíocht, freagracht,
cineálacha bia, pirimid…….







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 agus léaráidí a úsáid le
sraitheanna a chur i gcomparáid agus le
heolas a sholáthar ar bhealach
éifeachtach.
Is féidir sonraí a bhailiú ar scála
domhanda nó ag leibhéal an ghrúpa
bhig agus an duine aonair.
Baintear úsáid as an eolas bailithe le
pleanáil don todhchaí.













Acmhainn 1.1 Teimpléad ECF
Acmhainn 1.2 Cárta Príomhcheisteanna
Acmhainn 1.3 Scéal - ‘Daithí agus
Daonáireamh 2016’
Acmhainn 1.4 Teimpléid do Chártaí
Ceisteanna Daonáirimh
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