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Institiúidí daonlathacha
Toradh foghlama  3.4 
An téarmaíocht cheart a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar institiúidí, struchtúir, 
páirtithe polaitiúla agus róil na hÉireann agus na hEorpa

Foghlaimeoidh an scoláire conas na rudaí seo a leanas a 
dhéanamh

 Na téarmaí cearta a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar phróisis agus  
institiúidí polaitíochta

 A dtuiscint ar na heochairfhocail a bhaineann le daonlathas a dhaingniú

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Bileog oibre: Vótáil – ceann do gach beirt

 Cártaí eochairfhocal dathchódaithe – cárta amháin le haghaidh gach scoláire

 Cártaí mínithe dathchódaithe – cárta amháin le haghaidh gach scoláire

 Dhá bhileog A2 X 3

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Plé

 Smaoinigh-Beirteanna-Roinnigí

 Obair le daoine eile 

 A bheith cruthaitheach 

01

OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht
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1 Súil siar
Téigh siar ar an mbrí a bhainimid as “an Stát”.

Smaoinigh ar na láithreoireachtaí ó na ceachtanna ar an Rialtas in Éirinn agus 
Vótáil a léiriú arís mar achoimre ar na téarmaí a bhaineann leis an Oireachtas.

2 Líon isteach an bhileog a bhaineann le Vótáil
Tabhair amach an bhileog ar Vótáil (féach leathanach 4) agus iarr ar an rang í a 
líonadh i mbeirteanna.

Réiteach
1 Ní mór dom a bheith 18 mbliana d’aois chun vóta a chaitheamh
2 Ní mór go mbeadh m’ainm ar Chlár na dToghthóirí chun vóta a    
  chaitheamh
3 Ar lá na vótála, ní mór dom dul chuig an stáisiún vótála
4 Ar lá na vótála, ní mór dom cruthúnas aitheantais a thabhairt liom
5 Nuair a shroichim an stáisiún vótála tabharfar páipéir bhallóide dom
6 Cuirim mo vóta sa bhosca ballóide
7 Má dhéanaim botún, breathnófar air seo mar vóta millte
8 Úsáidtear prionsabal na hionadaíochta cionmhaire chun na vótaí a ríomh
9 Ríomhtar an cuóta nuair a ríomhtar na vótaí

3 Meaitseáil na cártaí
SLEAMHNÁN 2

Tabhair cárta eochairfhocail amháin (féach leathanaigh 5-7) agus cárta mínithe 
(féach leathanaigh 8-10) do gach scoláire.

Iarr ar na scoláirí bogadh timpeall an tseomra agus cártaí a mhalartú lena 
gcomhscoláirí go dtí go bhfuil péire chomhoiriúnach ag gach scoláire.
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4 Cruthaigh póstaer d’eochairfhocail
SLEAMHNÁN 3

Cuir na scoláirí i dtrí ghrúpa de réir dathanna a gcártaí.

Tabhairt bileog A2 do gach grúpa.

Iarr ar gach grúpa póstaer a dhéanamh ina mínítear na heochairfhocail do dhaltaí 
rang a haon. Ba cheart go mbeadh gach eochairfhocal agus achoimre ar an teideal 
ar gach póstaer.

Nuair a chríochnaíonn na scoláirí na póstaeir tabhair roinnt ama do na grúpaí leis 
na póstaeir a mhalartú thart agus le breathnú orthu.

Iarr ar na foirne beirt a ainmniú a fhanfaidh in aice lena bpóstaer chun a 
n-eochairfhocail a mhíniú agus bogann na scoláirí eile timpeall an ranga agus 
cuirfidh siad ceisteanna ar na scoláirí eile.

5 Conclúid: 3-2-1
SLEAMHNÁN 4

Iarr ar gach scoláire an méid seo a leanas a bhreacadh síos:

 Trí théarma ar féidir leo míniú iomlán a thabhairt orthu

 Dhá théarma nach raibh ar eolas acu roimh an rang

 Téarma amháin nach dtuigeann siad go hiomlán go fóill

 Gníomhaíocht fairsingithe

Dán focal
Cum dán focal ag úsáid an bhunachair focal ina bhfuil na heochairfhocail agus na 
focail ar an gcárta mínithe. Ní féidir ach focail cheangail a chur leis na focail seo. Ní 
gá go mbeadh rann leis an dán. Scríobh an dán amach ar bhileog A2 agus léigh 
amach don rang é.
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Bileog oibre: Vótáil

Críochnaigh na ráitis seo a leanas.

Úsáidtear ________________ cionmhaire chun na vótaí a ríomh

Ar lá na vótála, ní mór dom  ________________a thógáil liom 

Ní mór go mbeadh m’ainm ar  ________________ chun vóta a chaitheamh

Nuair a shroichim an stáisiún vótála tabharfar  ________________ dom

Má dhéanaim botún, breathnófar air seo mar  ________________

Cuirim mo vóta sa  ________________

Ríomhtar  ________________ nuair a ríomhtar na vótaí

Ar lá na vótála, ní mór dom dul chuig an  ________________

Ní mór dom a bheith  ________________ mbliana d’aois chun vóta  

a chaitheamh 

Anois, scríobh iad sa ghreille san ord ceart.
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Cártaí d’eochairfhocail

Tithe an 
Oireachtais An Dáil

Tithe an 
Oireachtais An Seanad

Tithe an 
Oireachtais An Taoiseach

Tithe an 
Oireachtais Coistí

Tithe an 
Oireachtais Aire

Tithe an 
Oireachtais

Teach
 Laighean

Tithe an 
Oireachtais An Tánaiste
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Cártaí d’eochairfhocail

Vótáil  
in Éirinn

Clár na  
dToghthóirí

Vótáil  
in Éirinn Cárta vótála

Vótáil  
in Éirinn

Páipéir 
bhallóide

Voting  
in Ireland Stáisiún vótála

Vótáil  
in Éirinn Cuóta

Vótáil  
in Éirinn Bosca ballóide

Vótáil  
in Éirinn PR-STV
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Cártaí d’eochairfhocail

Saoránaigh  
agus an Stát Saoránach

Saoránaigh  
agus an Stát Daonlathas

Saoránaigh  
agus an Stát Reifreann

Saoránaigh  
agus an Stát Dlíthe

Saoránaigh  
agus an Stát Dáilcheantar

Saoránaigh  
agus an Stát

Páirtithe
Polaitíochta

Saoránaigh  
agus an Stát Toghcháin
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Cártaí mínithe

Tithe an 
Oireachtais

An áit ina n-oibríonn Teachtaí Dála,  
déanann an Ceann Comhairle  

cathaoirleacht air

Tithe an 
Oireachtais

An áit ina n-oibríonn Seanadóirí,  
déanann An Cathaoirleach  

cathaoirleacht air

Tithe an 
Oireachtais Ceannaire an Rialtais

Tithe an 
Oireachtais

Grúpa Teachtaí Dála agus  
Seanadóirí a oibríonn ar  

shaincheist sonrach

Tithe an 
Oireachtais

An Teachta Dála atá freagrach  
as Roinn Rialtais

Tithe an 
Oireachtais

An foirgneamh ina bhfuil  
Tithe an Oireachtais lonnaithe

Tithe an 
Oireachtais Leascheannaire an Rialtais
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Cártaí mínithe

Vótáil 
in Éirinn

Liosta d’ainmneacha daoine  
ar féidir leo vóta a chaitheamh

Vótáil 
in Éirinn

Faigheann gach duine é seo  
sa phost sula gcaitheann siad vóta

Vótáil 
in Éirinn

An liosta iarrthóirí a thugtar do  
gach duine a chaitheann vóta ar  

lá na vótála

Vótáil 
in Éirinn An áit ina gcaitear vótaí

Vótáil 
in Éirinn

Líon na vótaí a theastaíonn  
ó iarrthóir lena thoghadh

Vótáil 
in Éirinn

An áit ina gcuirtear vótaí  
ar lá na vótála

Vótáil 
in Éirinn An córas vótála in Éirinn
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Cártaí mínithe

Saoránaigh  
agus an Stát

Náisiúnach de chuid an  
stáit a aithnítear ó thaobh an dlí

Saoránaigh  
agus an Stát

Rialtas na ndaoine, ar son  
mhuintir na tíre agus tofa  

ag muintir na tíre

Saoránaigh  
agus an Stát

Iarrtar ar dhaoine vóta a chaitheamh  
agus ‘Tá’ nó ‘Níl’ a fhreagairt más  

mian leo go leasófar an Bunreacht

Saoránaigh  
agus an Stát Rialacha

Saoránaigh  
agus an Stát

An réimse a ndéanann  
polaiteoirí ionadaíocht air

Saoránaigh  
agus an Stát

Grúpa daoine a bhfuil an  
creideamh céanna acu a  

d’oibrigh le chéile lena dtoghadh

Saoránaigh  
agus an Stát

Nuair a chaitear vóta  
d’ionadaithe nua
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