BILEOG OIBRE GNÍOMHAÍOCHTA: AN GHNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ COMHSHAOIL / MÚINTEOIR

Gníomhaíocht D02

DRAMHAÍL
Téama
Gníomhaíocht Ranga (GR). Déanann daltaí
graif 3D ó chartáin deochanna atá úsáidte
cheana agus atá glan. D’fhéadfadh gur ó
lón na leanaí a thiocfaidís seo nó
féadfaidh siad iad a thabhairt ón mbaile.
Cuspóirí
Daltaí a mhealladh le smaoineamh ar an
méid dramhaíl cartáin a chruthaímid, cén
chaoi a bhfaightear réidh leis agus bealaí
leis an dramhaíl sin a laghdú.

lch. 1 | 2

Snáitheanna Curaclaim
OSIE, Eolaíocht — Ábhair; Airíonna agus
tréithe ábhair
OSIE, Eolaíocht agus Tíreolaíocht —
Feasacht agus cúram imshaoil
Matamaitic — Sonraí; Uimhreas; Cruth
agus spás

Scileanna
Ag ceistiú, ag breathnú, ag tuar, ag sórtáil,
ag rangú, ag aithint pátrúin, ag clarú agus
ag cur in iúl
Am
30 nóiméad ag cur an ábhair i láthair agus
10-15 nóiméad ag cruinniú ábhair gach lá
Nascadh le Scoileanna Glasa
Dramhaíl agus Bruscar

Graif blasta
D AG TOMHAS DRAMHAÍOLA
CÉARD A THEASTÓIDH UAIT

CÉARD A DHÉANFAIDH TÚ

D Píosa fada cairtchlár
(30cm x 1.5m)

1

D Páipéar
D Criáin, máircéirí
D Gliú PVA
D Blu-tac
D Cartáin sú nó
cartáin deochanna

Leag an cairtchlár
(30cm x 1.5m) trasna balla
an tseomra ranga.

2 Iarr ar ghrúpaí sa rang
laethanta na seachtaine a
tharraingt nó a phéinteáil ar
bhileoga páipéar A4.

3 Greamaigh na bileoga seo don
chairtchlár.
4 Mínigh do na daltaí go bhfuil
tú ag déanamh graif as cartáin
deochanna.
5 In áit cartáin bainne nó sú a
chaitheamh sa bhosca
bruscair gach lá, bailigh iad
agus nigh amach iad (is nós
maith é sin do leanaí má
bhíonn siad ag déanamh
athchúrsála ar na cartáin).
Mura dtugtar na cartáin
isteach chuig na scoile nó
mura n-úsáidtear iad le
haghaidh bainne sa scoil, iarr
ar na leanaí na cartáin a
úsáidtear le haghaidh bainne
nó sú sa mbaile (tabhair
saghas dóibh) a bhailiú agus a
ní. Ba chóir na cartáin seo a
ghlanadh go maith.
6 Leag na cartáin os cionn a
chéile ar an gcairtchlár gach lá
(úsáid blu-tac má gá). Beidh
graif 3D ansin agat den méid
dramhaíl cartáin a chuireann na
leanaí chuig an líon talún

ar leanúint

R
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gach seachtain.
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Ceisteanna

7 Pioc lá a ndéanfaidh sibh uilig
iarracht soitheach a bheith
agaibh le haghaidh deoch gur
féidir a úsáid arís agus feicfidh
sibh an tionchar a bheidh aige
sin ar an ngraif.

1

Breathnaigh ar an méid spáis
a thógann do ghraif cartáin
suas. Samhlaigh an saghas a
bheadh an balla cartáin i
mbliain amháin i gcás do rang
féin nó i gcás na scoile ar fad.

8 D’fhéadfá roinnt graifeanna a
dhéanamh as cartáin dhifriúla.

2 Déan amach cé méid cartáin a
úsáideann do rang i mbliain
amháin.
3 Céard a tharlaíonn do chartáin
a chaitheann muid sa mbosca
bruscair?
4 Cé na laethanta is lú a mbíonn
cartáin ar an ngraif? Cén fáth?

