
 
 
 

FOGHLAIM BAILE LE SEESAW 
Na Cleachtais is Fearr agus Smaointe Foghlama 
 
Taispeánann taighde go bhfeiceann mic léinn níos mó rath ar scoil nuair a chaitheann siad am ag caint, ag léamh, ag súgradh agus ag cruthú 
lena dteaghlaigh. Is iomaí rud a dhéanann tú i do theach agus i do phobal a aistríonn go deiseanna foghlama iontacha do do leanbh. Seo 
roinnt smaointe: 
 
Gnáthaimh Foghlama 
Má fhaigheann tú gníomhaíochtaí foghlama ón scoil, cruthaigh sceideal agus spás foghlama le do leanbh ionas go mbeidh gnáthamh laethúil 
agat chun ceachtanna a chríochnú agus eispéiris foghlama a roinnt. 
Mura bhfaigheann tú gníomhaíochtaí foghlama ón scoil, cruthaigh sceideal le do leanbh a chuimsíonn am le haghaidh rudaí a gcaithfidh siad 
obair orthu agus rudaí a bhfuil siad fiosrach fúthu a iniúchadh go domhain. 
Coinnigh simplí, spraoi é agus tabhair deiseanna do go leor sosanna gluaiseachtaí agus sosanna inchinne. 
 
Mata Laethúil 
Tá Mata timpeall orainn. Cuardaigh deiseanna chun labhairt faoi mhatamaitic mar theaghlach agus scéalta agus cluichí matamaitice a roinnt. 
Tá deiseanna matamaitice ionsuite i ngníomhaíochtaí tí agus i gcúrsaí oibre. 

● Iarr ar do pháiste an tábla a shocrú agus a ghlanadh. Is féidir leo míreanna a chomhaireamh, a iolrú, a dhealú agus a roinnt bunaithe ar 
a n-aois. 

● Níocháin a fhileadh agus a shórtáil- seo deis do fhoghlaimeoirí óga sórtáil agus catagóiriú a dhéanamh agus labhairt faoi chéimseata le 
mic léinn aosta. 

● Is am iontach é pleanáil biachláir agus béile chun labhairt faoi chostas earraí agus meastachán. 
● Is deis é cócaireacht le chéile chun codáin a léamh, a leanúint agus codáin a chleachtadh. Iarr ar leanaí níos sine oideas a dhúbailt nó 

a leath agus déan meastachán ar an méid a chaithfidh siad a dhéanamh chun an teaghlach a bheathú. Iarr ar leanaí níos óige tomhas 
agus meastachán a dhéanamh. 

● Agus tú ag tiomáint, ar an mbus, nó ar an traein, labhair faoi cá fhad atá tú ag dul, an méid ama a thógfaidh sé chun dul ann, rudaí a 
chomhaireamh, scipeáil a chomhaireamh, nó ceisteanna amaideach a chur mar “An dtógfadh sé níos mó ama dúinn, a. sioráf nó 
seiceadóir a bheith ann? ” 

● Imir cluichí cártaí, dísle, nó cluichí boird. 
● Cruthaigh fiach scavenger le haghaidh cruthanna éagsúla. 
● Úsáid rudaí tí chun cothromóidí agus puzail matamaitice a chruthú. 



● Oibrigh ar bhfreagra le chéile. 
● Úsáid áiteanna mar an siopa grósaera chun praghsanna a mheá, a thomhas, a chur i gcomparáid agus go leor eile. 
● Tabhair dúshlán dá chéile trí fhadhbanna scéal a chruthú agus trí roinnt mar a dhéanfá iad a réiteach. 
● Inis scéalta matamaitice agus cuir san áireamh rudaí a bhfuil suim ag do pháiste iontu. 

 
Léitheoireacht agus Scéalaíocht 

● Faigh bealaí chun eachtra a dhéanamh den léitheoireacht agus den scéalaíocht. Déan rud éigin speisialta agus taitneamhach as. 
● Iarr ar do pháiste áiteanna speisialta don léamh a aimsiú. Déan dúnta, léigh agus greim bia agat, lig ort go bhfuil tú i dtíortha éagsúla, 

agus léigh le blas nua. 
● Más léitheoir tosaigh nó luath-léitheoir é do pháiste déan léamh leo le roinnt de na straitéisí seo: Mo Sheans, Do Sheans áit a nglacann 

tú seal ag léamh mír nó leathanaigh. Léitheoireacht Chórúil áit a léann tú ag an am céanna. Léitheoireacht Macalla áit a léann tú ar 
dtús agus macalla an leanbh an abairt nó an mhír chéanna a léigh tú díreach. “Léirigh amach é” áit a ndéanann tú an scéal a fheidhmiú 
le chéile nó ligean ort a bheith mar charachtair sa scéal agus na línte a léamh. 

● Inis scéalta le chéile. Is féidir leo a bheith ina scéalta teaghlaigh, scéalta ón am a raibh tú féin nó daoine óga, scéalta a chuala tú nuair 
a bhí tú i do pháiste, scéalta a thógáil le chéile trí sheal a ghlacadh ag teacht suas le focal amháin nó abairt amháin agus a chur ar 
aghaidh chuig an gcéad duine eile. 

● Éist le scéalta nó le podchraoltaí oideachais. 
● Féach ar scannán teaghlaigh agus labhair faoi na carachtair, suíomh, plota. Cad a rinne scéal maith dó? Ar chuir rud ar bith sa scéal 

rud éigin i do theaghlach nó i do shaol i gcuimhne duit? 
 
Ag Scríobh le Chéile 

● Cuardaigh deiseanna chun scríobh agus tarraingt le chéile. 
● Coinnigh dialann teaghlaigh. 
● Scríobh scéal le chéile. 
● Cruthaigh greannán le chéile. 
● Scríobh nóta buíochais. 
● Cruthaigh dráma. 
● Scríobh scéal teaghlaigh nó stair theaghlaigh tar éis agallaimh a dhéanamh le baill do theaghlaigh. 
● Cruthaigh leabhar fúm féin agus mo theaghlach. 
● Cruthaigh amlíne faoi do theaghlach. 
● Fotheideal agus lipéadaigh grianghraif nó líníochtaí. 
● Scríobh dán do dhuine i do theaghlach. 
● Cruthaigh cur i láthair áititheach ar rud éigin a bhfuil cúram ort faoi agus ar cad ba cheart duit a chur ar do theaghlach faoi. 
● Labhair faoi luachanna do theaghlaigh agus déan lógó teaghlaigh le chéile. 



● Labhair faoi do Laochra. Tarraing pictiúr agus inis an scéal faoi na fáthanna gur laoch iad duit. 
 
Cluichí le himirt 

● Bain sult as cluichí teanga béil agus foclóra le linn am amach nó le linn earráidí a reáchtáil. 
● Is cluiche é I Spy ina ndéanann duine cur síos ar rud a dhéanann siad spiaireacht agus déanann an duine eile iarracht buille faoi 

thuairim a dhéanamh faoi. Déan na tuairiscí chomh beoga agus is féidir. 
● Is cluiche den chineál céanna é I’m Thinking Of ach is féidir leis na himreoirí cur síos a dhéanamh ar aon rud atá siad ag smaoineamh 

nó ar rudaí i gcatagóir aontaithe cosúil le huimhreacha. Mar shampla, “Táim ag smaoineamh 
● uimhir atá níos mó ná 10 agus níos lú ná 12 ”nó“ Táim ag smaoineamh ar chruth atá cosúil le nathair. ” 
● Glac seal ag smaoineamh ar fhocail rímeacha. Déan trádáil ar cé a phiocann an chéad fhocal le rím, agus féach cé mhéad focal ríme is 

féidir leat teacht suas leis. 
● Déan twister teanga as d’ainmneacha mar “Sweet Sally Sue Sat Sipping Cinnamon Soda.” 
● Féach réimíreanna agus iarmhíreanna agus déan seal ag smaoineamh ar fhocail a úsáideann iad. Mar shampla, déanann aqua 

aquamarine, uiscedhath, uisceach nó -ing ag dul, ag dúil, ag mothú, ag breacadh, ag gleiceáil. 
● Smaoinigh ar na cluichí is fearr leat ó d’óige agus bí ag súgradh le do leanbh, mar shampla Cat Catching Mice, Catch the Dragon’s 

Tail, Loteria, Bingo, Memory, agus go leor eile. 
● Téigh ag gluaiseacht: Déan yoga le chéile, imir solas glas éadrom dearg, a deir simon, déan damhsa a reo, déan cúrsa constaicí nó 

imir lean an ceannaire. 
● Dearaigh cluiche nua le chéile agus imir é. 

 
Bain sult as na hEalaíona le Chéile 

● Tóg am chun éisteacht le ceol agus taitneamh a bhaint as ealaín le chéile. 
● Éist leis an gceol agus an ceol is fearr leat nach dtaitníonn leat. Labhair faoi cén fáth. Déan iarracht do shúile a dhúnadh agus féach 

cad iad na híomhánna a thagann chun cuimhne nuair a bhíonn amhrán á sheinm. 
● Téigh ag bogadh trí damhsa le chéile, damhsa reo a imirt, nó cathaoireacha ceoil a sheinm. 
● Scríobh amhrán faoi do theaghlach le chéile. Déan é amaideach nó fileata. 
● Tarraing le chéile. 
● Cruthaigh agus tóg le hábhair athchúrsáilte. 
● Féach suas conas rud a bhfuil tú fiosrach faoi a chruthú cosúil le heitleán páipéir, teach créatúir draíochta, srl. 

 
Turgnaimh Eolaíochta 

● Labhair faoi ár gcéadfaí agus faoin gcaoi a gcuidíonn siad linn an domhan a thuiscint, conas a úsáidimid iad chun fianaise a lorg, cur 
síos a dhéanamh ar an domhan timpeall orainn, focail a chur ar an saol nuair a scríobhaimid, srl. 

● Déan iniúchadh ar a bhfuil tú fiosrach. Conas is féidir leat faisnéis a fháil faoi? Cad ba mhaith leat a fhoghlaim? 



● Déan turgnamh eolaíoch a phleanáil agus a thriail le chéile. 
 
 


