
PLEAN CEACHTA 

Vótáil
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 an méid seo a leanas:

 Maidir le vótáil in Éirinn

 Maidir le toghcháin agus reifrinn

 Na téarmaí cearta a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar phróisis pholaitiúla

Ábhair

 Taispeántas sleamhnán

 Cártaí dul siar le heochairfhocail 1 go dtí 5 – cóip amháin

 Bileog oibre: Crosfhocal - cóip amháin le haghaidh gach scoláire

Measúnú chun foghlama/Príomhscileanna

 Anailís ar chomhaireamh toghcháin

 Obair le daoine eile

 A bheith cruthaitheach
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OSSP na Sraithe Sóisearaí     
Cúrsa ar an tSaoránacht

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


1 Súil siar: Tír a mhúnlú
Roinn an rang ina gcúig ghrúpa agus tabhair cárta dul siar le heochairfhocal do 
gach grúpa (féachaigh 5-7). Tabhair cúig nóiméad do na scoláirí oibriú le chéile 
chun na cártaí a líonadh isteach le heochairfhocail ábhartha.

Iarr ar na scoláirí a mbileoga oibre comhlánaithe a thabhairt don chéad ghrúpa eile 
agus iad ag bogadh ar deiseal. Ansin iarr ar na scoláirí measúnú a dhéanamh  
ar iarrachtaí a gcomrádaithe ranga.

Cártaí dul siar le heochairfhocail – freagraí molta

DAONLATHAS
Saoránaigh, toghcháin, uachtarán, Teachtaí Dála, Seanadóirí, Comhairleoirí, 
Feisirí Parlaiminte, páirtithe polaitiúla, Bunreacht na hÉireann

UACHTARÁN NA HÉIREANN 
Toghchán na hUachtaránachta, téarma seacht mbliana, ardcheannasaí, 
ionadaíoch, bille, dlí, Bunreacht na hÉireann

COISTÍ OIREACHTAIS 
Poiblí, scrúdú, monatóireacht, leas speisialta, gnó Rialtais, córas na gcoistí, 
iriseoirí, ceithre sheomra coistí, athbhreithniú, achainí

DÁIL ÉIREANN 
Teachtaí Dála, Airí, An Ceann Comhairle, An Taoiseach, An Tánaiste, 
reachtaíocht, olltoghchán, An Rialtas, móramh, feidhmeannas,  
díospóireacht, billí

SEANAD ÉIREANN 
An Seanad, An Cathaoirleach, An Seanadóir, díospóireacht, bille, painéal, riar 
na hoibre, rún le haghaidh síniú níos túisce, reachtaíocht

SLEAMHNÁN 3-4

Cuir bailchríoch ar an súil siar trí iarraidh ar na scoláirí na híomhánna a mheaitseáil 
leis an gcur síos atá tugtha orthu.

2 Páipéar dhá nóiméad
SLEAMHNÁN 5

Cuir toghcháin faoi bhráid na scoláirí ach iarraidh orthu cleachtadh aon nóiméid 
amháin a dhéanamh áit a scríobhfaidh siad síos na freagraí ar na trí cheist a 
chuirtear ar an sleamhnán.

Déan plé gairid ar na freagraí a thugann na scoláirí agus as sin tabhair deis 
dóibh dul ar aghaidh chuig an gcéad scáileán eile ina ndéanfar cur síos ar 
príomhinstitiúid dhaonlathach na hÉireann, an tOireachtas.
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3 Mínigh an daonlathas ionadaíoch
SLEAMHNÁN 6

Pléigh trí chuid an Oireachtais: an tUachtarán, Seanad Éireann agus Dáil Éireann. 
Mínigh conas a chomhdhéanann siad an tOireachtas. Seo í an t-aon institiúid 
sa Stát atá in ann dlíthe a dhéanamh. Toghaimid, na saoránaigh, na daoine sna 
hinstitiúidí daonlathacha seo ina bpoist, chun ionadaíocht a dhéanamh orainne, 
agus is as sin a thagann an frása daonlathas ionadaíoch.

4 Pléigh na toghcháin
SLEAMHNÁN 7

Pléigh na príomhthoghcháin a bhíonn ar siúl in Éirinn: Toghchán na Dála, 
Toghchán an tSeanaid agus Toghchán na hUachtaránachta.

Taispeáin an físeán gearr.

SLEAMHNÁN 8

Leathnaigh an plé chun imscrúdú a dhéanamh ar bhealaí eile ar féidir le daoine 
idirghníomhú leis an Stát.

5 Mínigh próiseas na vótála
SLEAMHNÁIN 9-13

Mínigh próiseas na vótála i dtoghcháin náisiúnta. Aibhsítear na heochairfhocail i 
ngach sleamhnán.

Taispeáin an físeán gearr.

Tabhair faoi deara:  Mínítear an córas PR-STV ar bhealach níos mionsonraithe  
Sa phacáiste gníomhaíochta daonlathais.

6 Crosfhocal
ROGHNACH

Tabhair cóip den bhileog oibre leis an gCrosfhocal (féach leathanach 8) do gach 
scoláire agus iarr orthu an crosfhocal a dhéanamh.

Freagra an chrosfhocail
TRASNA: 2. Faisnéise  / 3. tOlltoghchán  /  4. Ballóid /  5. Cuóta / 6. Reifreann

SÍOS:  1. Dáilcheantar
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7 Mínigh reifrinn
SLEAMHNÁN 13

Pléigh cathain a chaithfear dul i gcomhairle leis an bpobal ar shaincheist trí 
reifreann.

Taispeáin an físeán sé nóiméad. Déantar cur síos ann ar conas a tharlaíonn reifrinn 
agus an chúis a dtarlaíonn siad agus na comhlachtaí Stáit a oibríonn lena chinntiú 
go mbeidh deis cainte ag saoránaigh ar lá an reifrinn.

Tabhair faoi deara: Mínítear reifrinn ar bhealach níos mionsonraithe sa phacáiste 
gníomhaíochta daonlathais.

8 Déan plé ranga
SLEAMHNÁN 14

Cuir plé oscailte ar siúl leis an rang ag iarraidh a gcuid tuairimí maidir leis an 
bpróiseas reifrinn. Fiafraigh dóibh faoi reifrinn roimhe seo nó faoi chinn atá ag 
teacht aníos. Pléigh toradh reifrinn ó shuíomh gréasáin an Choimisiúin Reifrinn 
www.refcom.ie.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Déan imscrúdú ar roinnt torthaí toghcháin ginearálta nó torthaí reifrinn i do 
dháilcheantar féin.

www.housing.gov.ie/search/archived/current/category/local-government/sub-
topic/referenda/sub-type/results/topic/voting/type/publications

www.electionsireland.org/results/general/32dail.cfm

www.electionsireland.org/results/referendum/index.cfm

www.housing.gov.ie/voting
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Cárta dul siar le heochairfhocail

1 Cárta dul siar le heochairfhocal

Daonlathas

2 Cárta dul siar le heochairfhocalt

Uachtarán na hÉireann
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Cárta dul siar le heochairfhocail

3 Cárta dul siar le heochairfhocal

Dáil Éireann

4 Cárta dul siar le heochairfhocal

Seanad Éireann
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Cárta dul siar le heochairfhocal

5 Cárta dul siar le heochairfhocal

Coistí Oireachtais
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Bileog oibre 

Crosfhocal
Trasna
2. Tagann cárta ___ vótaíochta sa phost roimh toghchán
3. An ___ nuair a thoghtar Teachtaí Dála go hiondúil gach cúig bliana
4. An bosca __________ an áit a gcuirtear vóta i stáisiún vótála
5. Líon na vótaí a theastaíonn ó iarrthóir lena thogh
6. Vóta chun an Bunreacht a athrú

Síos
1. An limistéar tíreolaíoch ar a ndéanann Teachta Dála ionadaíocht


