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Conclúid
Toradh foghlama 3.13
Machnamh ar an méid a foghlaimíodh sa snáithe seo

Foghlaimeoidh an scoláire conas na rudaí seo a leanas a 
dhéanamh

 A bhfoghlaim faoin daonlathas a mheasúnú

 An fhoghlaim sin a chur i láthair go cruthaitheach

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Cártaí pictiúir – cóip amháin de gach ceann, 30 san iomlán

 Tasc-chártaí pictiúir reoite – ceann do gach grúpa, cúig cinn san iomlán

 Bileog oibre: Féinmheastóireacht – ceann do gach scoláire

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú 

 Litearthacht dhigiteach
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Dáil

OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/communications/education/2020/2020-09-01_concluid-taispeantas-sleamhnan_ga.pptx


1 Réamhrá
SLEAMHNÁN 3
Agus an téama #faighamachduitféin á úsáid, mínigh go mbeidh an ceacht seo faoi 
mhachnamh ar fhoghlaim na scoláirí faoin daonlathas.

2 Scríobh tvuíteanna ina ndéantar machnamh faoin bhfoghlaim 
sa snáithe seo
SLEAMHNÁN 4
Tabhair cárta pictiúir do gach scoláire (féach leathanaigh 3-6). Iarr ar gach  
scoláire tvuít a scríobh mar fhoscríbhinn ar an íomhá agus ina mbeidh  
machnamh faoi roinnt dá bhfoghlaim sa snáithe seo.

Iarr ar na scoláirí a gcuid grianghraf a chur in airde agus a tvuíteanna a léamh 
amach. Más féidir, bíodh comórtas ann chun an tvuít is úrnua nó is tráthúla a 
roghnú.

3 Gníomhaíocht pictiúir reoite
SLEAMHNÁN 5
Roinn an rang i gcúig ghrúpa agus tabhair tasc-chárta pictiúir reoite do gach  
grúpa (féach leathanach 7). Iarr ar gach grúpa pictiúr reoite a chur i láthair  
chun an radharc ar a dtasc-chárta a léiriú. Caithfidh an chuid eile den rang an 
radharc atá á chur i láthair acu a thomhas.

Tabhair faoi deara: D’fhéadfaí na pictiúir reoite a chur i láthair do ghrúpa ranga 
eile.

4 Líon isteach an bhileog oibre féinmheastóireachta
SLEAMHNÁN 6
Tabhair cóip den Bhileog oibre do gach scoláire (féach leathanaigh 8-10). Tabhair 
am dóibh chun a bhfoghlaim a mheasúnú trí na bileoga oibre a líonadh isteach ina 
n-aonar.

Tabhair faoi deara: Tá cúig chuid sa bhileog oibre féinmheastóireachta a 
d’fhéadfaí a thabhairt amach tar éis gach sraith ceachtanna ábhartha 
seachas iad ar fad a thabhairt amach le chéile anseo.
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Cártaí pictiúir

Áras an Uachtaráin

Rianaire bille

Ceann
Comhairle

Coiste

Bosca ballóide

Bille

Taoiseach

An Bunreacht

©Áras an Uachtaráin

©Áras an Uachtaráin
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Cártaí pictiúir

Bileog eolais toghcháin

Póstaer reifrinn

Postáil Facebook

Brat na hÉireann

Póstaer toghcháin 

Páipéar ballóide 
thoghchán na hEorpa

Postáil Instagram

Teach Laighean
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Cártaí pictiúir

Aire

Dáil

Canbhasáil
polaiteora

Stáisiún vótála

Leathanach
tosaigh nuachtáin

Lógónna páirtithe 
 polaitíochta

Cárta vótála

An tUachtarán

©Áras an Uachtaráin
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Cártaí pictiúir

Páipéar ballóide 
thoghchán na 

huachtaránachta

Tuairisceoir 
ar phlionta

Tánaiste

Agóid lasmuigh 
de Theach Laighean

Seanad

Tvuít

©Áras an Uachtaráin



Tasc-chártaí pictiúir reoite

Díospóireacht theasaí  
sa Dáil

Polaiteoirí ag 
canbhasáil tráth an
toghcháin

Lá an Toghcháin      

Coiste Oireachtais 
ina shuí

Tuairisc sna meáin 
Oireachtas inniu
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Bileog oibre : Féinmheastóireacht

Ú An chinnteoireacht ar scoil

3 rud a d’fhoghlaim mé

2 rud a raibh suim agam iontu

1 cheist amháin atá fós agam

Ú Córais rialtais

3 rud a d’fhoghlaim mé

2 rud a raibh suim agam iontu

1 cheist amháin atá fós agam state
citizens
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Bileog oibre : Féinmheastóireacht

Ú An Daonlathas in Éirinn

3 rud a d’fhoghlaim mé

2 rud a raibh suim agam iontu

1 cheist amháin atá fós agam

Ú Dlíthe

3 rud a d’fhoghlaim mé

2 rud a raibh suim agam iontu

1 cheist amháin atá fós agam
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Bileog oibre : Féinmheastóireacht

Ú Ról na meán

3 rud a d’fhoghlaim mé

2 rud a raibh suim agam iontu

1 cheist amháin atá fós agam

10


