
FOGHLAIM BAILE LE SEESAW 
Acmhainní do Theaghlaigh 
 
Athrú mór do do pháiste is ea an t-aistriú go foghlaim bhaile. Is féidir leis na hacmhainní agus na treoirlínte thíos cabhrú leat oibriú le scoil do 
linbh chun eispéireas dearfach a dhéanamh den fhoghlaim bhaile. 
 
1. Monatóireacht a dhéanamh ar chumarsáid ó mhúinteoir agus scoil do pháiste. 
Déan cinnte go bhfuil a fhios agat conas agus cathain a gheobhaidh tú cumarsáid. 
 
 
2. Bunaigh sceideal. 
Le linn trasdul mór, bíonn comhsheasmhacht ag teastáil ó mhic léinn. Coinnigh gnáthuaireanta béile agus leaba, agus tosú ag foghlaim nuair 
a thosaíonn an scoil gach lá de ghnáth. 
Scríobh sceideal do pháiste áit ar féidir leo é a fheiceáil 
(Leid: Cuir sceidil gach ball den teaghlach le chéile!) 
 
3. Cruthaigh spás foghlama ainmnithe. 
Ábhair foghlama a eagrú agus comhlimistéar foghlama a ainmniú. Go hidéalach, tá nasc láidir gan sreang ag an spás, is féidir é a bhac ó 
thorann uaireanta, agus tá sé suite inar féidir le baill teaghlaigh páirt a ghlacadh i bhfoghlaim do pháiste. 
 
 
4. Tosaigh agus críochnaigh gach lá le seiceáil isteach. 
Cuidíonn am ainmnithe le seiceáil isteach le do leanbh le do leanbh mothú níos sábháilte agus tacaíonn sé leo an cás a phróiseáil. 
Ceisteanna le cur: Cad atá á fhoghlaim agat inniu? Cad iad na hábhair atá uait? Cad a thaitin leat foghlaim inniu? Cad a bhí dúshlánach? 
 
5. Gníomhaíocht choirp agus idirghníomhaíocht shóisialta a sceidealú. 
Tá gníomhaíocht choirp agus shóisialta riachtanach do fholláine do linbh. Cuidíonn am sceidealaithe le haghaidh gluaiseachta, 
idirghníomhaíochta sóisialta agus súgartha le do pháiste taithí dhearfach a bheith aige sa bhaile. 
Smaointe: Cruthaigh damhsa teaghlaigh, déan radharc as leabhar, déan agallamh ar bhall teaghlaigh, imir an cluiche is fearr leat, cócaráil nó 
bácáil an t-oideas is fearr leat do theaghlach 
 
6. Tacaigh le riachtanais mhothúchánach do pháiste. 
In amanna struis, bíonn caidreamh tacúil seasmhach ag teastáil ó leanaí le daoine fásta iontaofa. Fan go dlúth le do leanbh agus tabhair 
faisnéis a oirean 



 


