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Réamhrá

Baintear úsáid as eiseamláirí ós rud é gur féidir iad a chur in oiriúint d’aon chomhthéacs múinteoireachta agus foghlama, agus ós rud é gur féidir riachtanais na mac léinn a chur san áireamh nuair a úsáidtear eiseamláirí. Scríobhadh i bhformáid ‘oidis’ iad, formáid a bhfuil sé mar chuspóir aige cleachtóirí a chur ar an eolas maidir leis na nósanna imeachta, ionas go mbeidh siad in ann seilbh a ghlacadh ar na tascanna. I bhfocail eile, glacadh le cur chuige cineálach ionas gur féidir athruithe móra a dhéanamh maidir le húsáid agus le saothrú, agus ionas gur féidir a chinntiú go dtig le haon duine a úsáideann na hábhair a gcuid ábhair féin a dhéanamh. Meastar go bhfuil an tseilbh riachtanach le modhanna oibre malartacha a chur i bhfeidhm go héifeachtach. 

Cloíodh le roinnt prionsabal tábhachtach, bunaithe ar dea-chleachtadh maidir leis an mhúinteoireacht agus leis an léann ardoideachais araon, agus maidir le modhanna reatha do theagasc an dara teanga : 

Ÿ	Tá na tascanna dírithe ar an mhac léinn agus ligeann said do na mic léinn bheith neamhspleách ar bhealaí iomadúla;

Ÿ	Rinneadh iarracht dúshlán cognaíoch a chur san áireamh, a bhfuil sé mar chuspóir aige inspreagadh a mhéadú agus machnamh a chothú; 

Ÿ	Tá (nó beidh) méid áirithe fadhbréitigh i gceist leis an chuid is mó de na tascanna. Meastar gur cuid lárnach den phróiseas foghlama iad fadhbaithint agus fadhbréiteach agus go gcuireann siad machnamh ar fhoghlaim chun cinn. Trí mhacnamh ar fhoghlaim a dhéanamh, is cosúil go nglacfaidh foghlaimeoirí le straitéisí foghlama cuí agus éifeachtacha;

Ÿ	Meastar go bhfuil cumas sa sprioctheanga an-tábhachtach maidir le cúrsaí insealbhaithe. Tá an fhoirm agus an chialll chomh tábhachtach lena chéile i ngach aon cheann de na samplaí atá ar fail anseo;

Ÿ	Tá gá le comhtháthú scileanna i gcuid de na tascanna, ionas go ndéantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht agus labhairt a chleachtadh ar bhealach atá nádúrtha;

Ÿ	Glactar le teoiricí áirithe sna heiseamláirí seo; is teoiricí iad a bhfuil baint acu leis an teagasc agus leis an fhoghlaim, agus tá siad bunaithe ar thraidisiún soch-chultúrtha a chuireann béim ar an ghá atá le hidirphlé, le hidirbheartaíocht, le  hidirghníomhú le daoine eile agus le déanamh-céille comhoibríoch.


Sna heiseamláirí seo a leanas, tá béim ar fhoghlaim neamhspleách a chur chun cinn. D’fhéadfadh na mic léinn cuid mhaith de na tascanna a chomhlánú ina n-aonar. Is féidir, fosta, na hábhair a úsáid i ngrúpaí beaga, áit ar féidir idirghníomhú sa sprioctheanga a uasmhéadú agus deiseanna foghlama a thabhairt do na mic léinn.

Leanann gach eiseamláir teimpléad tacair ina bhfuil eolas tábhachtach le fail: fócasú, réasúnaíocht, leibhéil, agus na hacmhainní atá de dhíth. Níltear ag súil go mbeidh sé seo sriantach ar chor ar bith; treoir atá i gceist. Is í an tseilbh an prionsabal is tábhachtaí; maidir le húsáid na n-eiseamláirí, fágtar fúibh féin é mar mhúinteoirí.


Tábla Eiseamláirí
Úsáid Tábla 1 thíos le heiseamláir a aimsiú a fhócasaíonn ar scil nó ar chóras faoi leith, ag leibhéal oilteachta faoi leith. 

Tosaitheoirí
Bunleibhéal
Réamh-Idirmheánach
Idirmheánach
Uasidir-mheánach
Ardleibhéal
Léitheoireacht
1,6,14,
17
1,6,14,
17
1,6,14,
17
1,2,3,4,6,17
1,2,3,6,17
1,2,3,6,17
Scríbhneoireacht
1,
1,19
1,7,19
1,3,7,8,19
1,3,7,8,19
1,3,7,8,19
Éisteacht
1,5,9,12,13,15
1,5,12,
13,15
1,5,12,
13,
1,5,10,
13,
1,5,10,

1,5,10,
Labhairt
1,5,6,9,13,14,
1,5,6,9,13,14,
1,5,6,7,13,14,
18
1,5,6,7,9,13,
1,5,6,7,8,
1,5,6,7,8,
Fuaimniú
1,9,12,
20,21
1,9,12,
20,21
1,12,
20,21
1,20
1,20
1,20
Gramadach
1,5,16,
1,5,16,
1,5,16,
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1,4,5,8,10,16
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1,3,5,8,10,16,
Léicsis
1,6,9,11,13,17
1,6,9,11,13,17
1,6,13,
17,18
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13,17
1,2,3,6,
1,2,3,6,

Tábla 1



Eiseamláirí


1. Deachtghluais

Fócas	Scileanna imeasctha, fadhbréiteach, ag roinnt smaointe agus foghlaim chomhoibríoch.
Leibhéal	Gach leibhéal (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		40-50 bomaite.
Acmhainní	Gearrthéacs (200-250 focal).

Roimh an rang 
Cuardaigh gearrthéacs (200-250 focal) atá oiriúnach do thaithí agus d’eolas teanga namac léinn. Déan cinnte nach bhfuil an dlús foclóireachta ró-ard agus go bhfuil gach téarma teicniúil de ’bhéarlagair’ ar eolas ag na mic léinn. Thiocfadh leat téacs a roghnú ar oibrigh do mhic léinn air cheana féin.

Sa rang
Cuir an téacs i láthair trí 4-5 eochairfhocal a chur ar an chlár agus trí bheith ag iarraidh ar mhic léinn ábhar an téacs a thomhas. Thiocfadh leat níos mó focal a chur san áireamh, cuid acu atá le fáil sa téacs, cuid acu nach bhfuil, agus iarraidh ar mhic léinn (ina mbeirteanna) an téacs a chruthú ag baint úsáide as cuid de na focail.
Inis do na mic léinn go bhfuil tú ag dul an téacs a léamh trí huaire; is é an tasc atá acu ná ciall an bhunleagain a athléiriú, ACH gan na focail cheannann chéanna a úsáid.
Léigh an téacs uair amháin; is é tasc na mac léinn ná tuiscint ghinearálta ar na príomhsmaointe a fháil.
Ina mbeirteanna, labhródh na mic léinn faoi chomhthéacs an téacs agus malartóidís smaointe a bhaineann leis an tuiscint atá acu air. (4-5 bhomaite).
Léigh an téacs os ard an dara huair. Breacadh na mic léinn nótaí síos agus iad ag éisteacht.
Déanfaidh na mic léinn comparáidí idir na nótaí atá acu, ag déanamh athruithe nó ag cur leo (4-5 bhomaite).
Ag obair ina mbeirteanna agus ag úsáid a gcuid nótaí, athscríobhadh na mic léinn an téacs ag úsáid a gcuid focal féin, ach ag cloí le ciall an bhunleagain a oiread agus is féidir go fóill.
	Léigh an téacs an tríú huair ionas go dtig leis na mic léinn a gcuid leaganacha féin a sheiceáil faoi choinne an bhunleagain. Mar sheiceáil dheireanach, tabhair amach cóip den bhunleagan.

Athrúchán
Iarr ar na mic léinn a gcuid téacsanna féin a thabhairt chuig an rang agus iad seo a úsáid.
	Iarr ar mhac léinn amháin an téacs a léamh.
	Dírigh ar ghnéithe ar leith den ghramadach trí théacsanna a úsáid ina bhfuil cuid mhór samplaí de na gnéithe seo le fáil.

Réasúnaíocht
Is modh an-éifeachtach é seo lena chinntiú go gcleachtar na ceithre scil teanga ar fad ar dhóigh imeasctha agus inspreagthach.

												


2. An gá go mbeidh an focal seo ar eolas agat?

Fócas	Ag baint céille as an chomhthéacs - ciall dhíreach vs. ciall atá gar don chiall cheart.
Leibhéal	Idirmheánach agus níos aired.
Am		30 bomaite.
Acmhainní	Gearrthéacs barántúil.

Roimh an rang
Ullmhaigh cóipeanna den téacs ar chóir méid measartha mór focal coitianta nach bhfuil ar eolas ag na mic léinn a bheith ann (.i. dlús foclóireachta ard).

Sa rang
Roinn na mic léinn ina mbeirteanna agus tabhair cóip den téacs do gach beirt.
Léadh na mic léinn an téacs agus aimsídís na focail is gá a bheith ar eolas acu ionas go dtig leo an téacs a thuiscint.
	Léadh mac léinn amháin an liosta focal os comhair an ranga lena cur i gcomparáid lena chéile. Breacadh an múinteoir na focail síos ar an chlár.
Má tá mac léinn ar bith in ann focal a mhíniú bainfear an focal sin den liosta.
Ina mbeirteanna, léadh na mic léinn an téacs an dara huair, ag cuartú leideanna a chuideoidh leo an chiall a bhaineann le focail nach n-aithníonn siad a thomhas. Is féidir cuid de na focail a bhaint den bhunliosta de réir mar a chinneann na mic léinn nach bhfuil gá leo.
	Cuireadh na mic léinn a gcuid ‘tomhas’ i láthair na mac léinn eile agus mínídís cá has a dtáinig na leideanna.
	Míníodh an múinteoir focal ar bith nach n-aithníonn siad go fóill.


 

Athrúchán
D’fhéadfaí an téacs a chur i láthair mar ‘cloze’ agus tacar sainmhínithe atá in oiriúint do na béarnaí a chur leis. Ba chóir go raibh níos mó sainmhínithe ná béarnaí. Cinneadh na mic léinn cad iad na focail atá riachtanach leis an téacs a thuiscint.

												


3. Cad is fiú an t-aistriúchán?

Fócas		Forbairt agus mionchoigeartú scileanna aistriúcháin.
Leibhéal	Idirmheánach agus níos airde.
Am		30 - 45 bomaite.
Acmhainní	Gearrthéacs barántúil i dT1.

Roimh an rang
Ullmhaigh go leor cóipeanna den téacs atá roghnaithe agat.


Sa rang
Roinn an rang i ngrúpaí; bíodh na grúpaí uilig ar aonmhéid.
Dáil cóipeanna den téacs T1 ar gach duine.
Ag obair i ngrúpaí, aistreoidh na mic léinn an téacs go dtí T2.
Nuair atá siad réidh, malartóidh na mic léinn a gcuid téacsanna.
Ansin, déanfaidh na grúpaí plé, eagarthóireacht agus mionathruithe ar an téacs (ar le grúpa eile é) a tugadh dóibh. Ansin, tabharfar na téacsanna ar ais do na grúpaí ar leo iad ar dtús.
Bailigh an buntéacs T1 agus iarr ar na mic léinn a leagan T2 a aistriú go T1.
Nuair atá gach duine réidh, tabhair amach an buntéacs T1 agus iarr ar na mic léinn a n-aistriúchán a chur i gcomparáid leis an bhunleagan T1.
Lánphlé ar na fadhbanna a gcaithfidh mic léinn dul i ngleic leo agus iad ag aistriú T1-T2 agus T2-T1. Déan amach straitéisí le déileáil le cuid de na fadhbanna a tugadh faoi deara.


Athrúchán
Roinn téacs níos faide (i dT2) ina ailt. Oibreoidh gach mac léinn ar alt amháin agus agus aistreoidh sé / sí T2-T1. Ansin, malartóidh na mic léinn a n-aistriúcháin T1 agus aistreoidh siad ar ais go T2.

Réasúnaíocht
Tabharfaidh sé seo deis do na mic léinn bheith ag obair go han-dlúth leis an sprioctheanga agus an teanga dhúchais agus tabharfaidh sé fadhbanna dóibh le réiteach a bhfuil baint dhíreach acu le staidéar na teanga. Cuirfear na mic léinn ar an eolas maidir le straitéisí cuí le dul i ngleic le feiniméin theangeolaíocha, ar nós faux-amis agus double-entendres.


												


4. Infhilleadh Ainmfhocal

Fócas	Tuiscint ar infhilleadh ainmfhocal agus ar chruinneas gramadaí a chur chun cinn.
Leibhéal	Idirmheánach.
Am		20 - 30 bomaite.
Acmhainní	Liosta ainmfhocail coitianta (tuiseal ainmneach & foirmeacha infhillte); gearrthéacs simplí i dT2 (200 focal) atá in oiriúint do thasc; clár bán & marcóir.


Roimh an rang
Ullmhaigh liosta ainmfhocail coitianta a mbeidh an grúpa compordach leo agus gearrthéacs simplí i dT2 (200 focal) a bhfuil na hainmfhocail choitianta seo ina bhfoirmeacha infhillte ann.


Sa rang
Imir ‘cluiche ainmfhocail’ gairid, ag scríobh an fhocail ar an chlár lena chur ar chumas na mac léinn é a úsáid i struchtúr simplí (m.sh. an chopail).
Cuir ainmfhocal eile (an fhoirm innfhillte) le gach sampla agus déan an ’cluiche ainmfhocail’ athuair.
	Dáil gearrthéacs simplí i dT2, téacs ina bhfuil roinnt samplaí d’ainmfhocail infhillte le fáil.
	Léigh an téacs os ard lena chinntiú go seachnófar deacrachtaí fuaimnithe.
	Anois agus cur amach ag na mic léinn ar an téacs, iarr ar mhac léinn an téacs a athléamh os ard.
Tabhair an sampla d’infhilleadh ainmfhocail sa chéad abairt chun suntais, ag léiriú an difir idir an tuiseal ainmneach agus an fhoirm infhillte ar an chlár bán.
Roinn na mic léinn ina mbeirteanna agus iarr orthu na samplaí eile d’infhilleadh ainmfhocal tríd an sliocht a thabhairt chun suntais (3 bomaite).
	Iarr ar na mic léinn a sliocht a athléamh ina mbeirteanna, abairt amháin ag gach grúpa, ball amháin ag leamh os ard, an duine eile ag aimsiú an ainmfhocail infhillte.
	Is féidir go dtabharfar patrúin sna foirmeacha infhillte faoi deara, agus go gcuirfear ainmfhocail i ngrúpaí dá réir.





Athrúchán
Iarr ar na mic léinn abairt dá gcuid féin a chumadh ag úsáid na n-ainmfhocal infhillte ón sliocht. Imir cluiche meaitseála ar an OHP, ina gcuirfidh na mic an tuiseal ainmneach leis an fhoirm infhillte oiriúnach. Ba cheart go bhfágfaí bearnaí sa sliocht, áit ar chóir ainmfhocail infillte a bheith ann, agus is féidir iarraidh ar na mic léinn moltaí a dhéanamh maidir le líonadh na mbearnaí. Ní gá go gcuirfear liosta ainmfhocal (infhillte nó sa tuiseal ainmneach) ar fáil.

Réasúnaíocht
Cuirfear na mic léinn ar an eolas faoin phróiseas gramadaí, cad chuige agus cad é mar a tharlaíonn infhilleadh. Is féidir an cleachtadh a fhorbairt agus éagsúlacht ainmfhocal a chur san áireamh agus d’fhéadfaí é seo a dhéanamh arís sa todhchaí mar réamhrá do cheacht ar struchtúr, agus é dírithe ar leibhéal inniúlachta níos airde.


												


5. Ag Tabhairt Teanga i gComhrá Faoi Deara

Fócas	Taithí ar fhoirm teanga a thabhairt do na mic léinn, agus an tabhairt faoi deara a chur chun cinn mar straitéis fhoghlaim teanga.
Leibhéal	Gach leibhéal (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		50 - 60 bomaite.
Acmhainní	Gearrchomhrá ina bhfuil foirm na sprioctheanga.

Roimh an rang
Ullmhaigh dhá chóip den chomhrá agus taispeáin do bheirt mhac léinn fhéinmhuiníneacha iad roimh ré. Ba cheart go mbeadh samplaí den fhoirm teanga a bhfuil tú ag díriú uirthi le feiceáil sa téacs.


Sa rang
Scríobh Cé? agus Cá háit? ar an chlár agus mínigh do na mic léinn go gcluinfidh siad comhrá agus go n-oibreoidh siad amach cá háit a bhféadfadh na carachtair a bheith agus cé hiad. Spreagfaidh sé seo na mic léinn le díriú ar dtús ar chiall ghinearálta an chomhrá seachas ar fhocail nach n-aithníonn siad.
	Cuirfidh na ‘haisteoirí’ (an bheirt mhac léinn thuasluaite) an comhrá i láthair, agus na mic léinn eile ag éisteacht leo. Ina dhiaidh sin, pléigh smaointe na mac léinn maidir le cé hiad na carachtair agus cá háit a bhféadfadh an comhrá a bheith ag dul ar aghaidh.
Mínigh go gcluinfidh siad an comhrá arís faoi dhó agus go mbeidh siad san airdeall ar fhoirm teanga áirithe agus iad ag éisteacht, agus go mbreacfaidh siad nótaí síos. Mar shampla, má tá tú ag diriú ar an aimsir fháistineach, d’iarrfá ar na mic léinn an teanga atá in úsáid ag na cainteoirí nuair atá siad ag labhairt faoin todhchaí a thabhairt faoi deara.
Cuirfidh na ‘haisteoirí’ an comhrá i láthair arís faoi dhó, agus na mic léinn eile ag éisteacht leo. Nuair atá siad réidh, cuirfidh na mic léinn a gcuid freagraí i gcomparáid lena chéile agus iad ag obair ina mbeirteanna.
Bailigh freagraí na mac léinn. Spreag na mic léinn chun na frásaí ceannann céanna a úsáideadh sa chomhrá a thabhairt duit. Scríobh a gcuid freagraí ar an chlár, agus má tá earráidí ann, ceartaigh iad.
Má tá riail gramadaí ann a chuideoidh leis na mic léinn cuimhneamh ar an fhoirm cuir samplaí úsáide ar an chlár agus tabhair go leor ama do na mic léinn riail a cheapadh leo féin. Ina mbeirteanna, cuirfidh siad a gcuid rialacha i gcomparáid lena chéile sula mbaileoidh tú iad; ina dhiaidh sin, pléifidh sibh a gcuid moltaí le chéile.
Cuirfidh na mic léinn ceisteanna ar a chéile a éilíonn úsáid na spriocfhoirme nó freagairt inti. Mar shampla, má tá an spriocfhoirm san aimsir fháistineach, thiocfadh leo ceisteanna a chur ar a chéile faoi na huaillmhianta atá acu don todhchaí.
	Éist go géar leis an teanga atá in úsáid ag na mic léinn agus breac nótaí síos.
	Ag úsáid an chláir, léirigh samplaí den teanga a d’úsáid na mic léinn i rith an taisc. Má tá earráidí ann, ceartaigh iad. Más rud é go gcomhlánaíonn na mic léinn an tasc gan an spriocfhoirm a úsáid, faigh amach uathu cén dóigh a dtiocfadh leo an spriocfhoirm a úsáid.

Malartóidh na mic léinn páirtithe, agus cuirfidh siad ceisteanna agus freagróidh siad ceisteanna agus iad ina mbeirteanna nua.


Athrúchán
Is féidir cuid mhór athruithe a chur ar an cheacht seo. Thig leat réimse leathan foirmeacha teanga a thabhairt chun suntais ar an dóigh seo.

Ÿ	In ionad comhrá a chumadh, úsáid fíorchomhrá a bhfuil taifeadadh déanta agat air, m.sh. ón raidió, teilifís, nó trí cainteoir dhúchais a chur faoi agallamh.

Ÿ	In ionad ceisteanna a chur (céim 7), scríobhfaidh na mic léinn comhrá.

Réasúnaíocht
Cuirfidh an ceacht seo ar chumas na mac léinn foirm teanga nua a thabhairt faoi deara, riail a cheapadh (hipitéis a chumadh) faoina húsáid, an riail a thástáil i gcleachtas agus ansin, an riail a athchumadh. Cuideoidh na gníomhaíochtaí cognaíocha le hinsealbhú teanga a chur chun cinn. Trí pháirtithe a mhalartú leis an ghníomhaíocht a dhéanamh athuair, gheobhaidh na mic léinn uasdheis foghlaim trí idirghníomhú, agus uasdheis an teanga nuashealbhaithe a chleachtadh agus a gcuid hipitéisí faoin teanga a athcheapadh.


												

6. Clár Léitheoireachta Forleithne

Fócas		Léitheoireacht fhorleathan, inspreagadh, foghlaim neamhspleách.
Leibhéal	Leibhéal ar bith (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		40 - 50 bomaite.
Acmhainní	Rogha litríochta T2 ag leibhéil éagsúla. Foclóirí aonteangacha, agus má tá siad ar fáil, foclóirí dátheangacha. Ceistneoir faoi nósanna léitheoireachta. (féach an sampla ar leathanach 24).

Roimh an rang 
Cuardaigh rogha leabhar T2 nach bhfuil dlúth ó thaobh foclóireachta de, agus ar dócha go mbeidh spéis ag foghlaimeoirí iontu. Tá léitheoirí céimnithe nó leaganacha giorraithe d’úrscéalta claisiceacha oiriúnach. Ullmhaigh gearrcheistneoir faoi nósanna léitheoireachta. (Féach an sampla ar leathanach 24.)

Sa rang
Tabhair isteach téama na litríochta trí liosta de 4 - 5 sheánra a dhéanamh ar an chlár, m.sh. an t-úrscéal, gearrscéalta, beathaisnéis, coir, clasaic. Taispeáin 2 - 3 leabhar agus iarr ar na mic léinn seánra gach leabhair a ainmniú.
Ina mbeirteanna, déanfaidh na mic léinn stoirmeáil inchinne le smaoineamh ar sheánraí eile. Nuair atá siad réidh, tiomsaigh a gcuid smaointe ar an chlár. Tabhair eochairsheánraí cosúil le ficsean, neamhfhicsean, scríbhneoireacht  taistil, rómáns, stairiúil, filíocht, dráma, scéalta uafáis, scéalta rúndiamhaire  srl. chun solais.
Déanadh na mic léinn macnamh ar a nósanna léitheoireachta i dT1 agus comhlánóidís cuid A den cheistneoir.
I ngrúpaí de 3 - 4, pléadh na mic léinn a gcuid freagraí sula gcuirfidh siad tuairisc faoi bhráid an ranga.
Éist leis an teanga a úsáideann na mic léinn agus iad ag déanamh an taisc agus breac nótaí síos.
Úsáid do chuid nótaí agus an clár chun díriú ar an teanga a úsáideadh i rith an taisc. Mar shampla, thiocfadh leat díriú:
	ar earráidí na mac léinn, agus iarraidh orthu féincheartú a dhéanamh.

ar ghné gramadaí, m.sh. aimsir, le cur síos a dhéanamh ar ghnáthghníomhartha.
ar léicsis, m.sh. teanga le haghaidh cur síos a dhéanamh ar na rudaí is maith leo, nach maith leo, ar na rudaí is fearr leo, nó ar litríocht.
ar fhóineolaíocht, m.sh. fuaimeanna, aiceann nó tuin chainte a raibh fadhbanna leo i rith an taisc.
ar a bheith ag daingniú teanga ó cheacht eile a bhí acu, a tháinig aníos arís sa tasc seo.

	Comhlánódh na mic léinn an ceistneoir arís, ag déanamh machnaimh an t-am seo ar a nósanna léitheoireachta i dT2. Fad is go bhfuil siad ina ngrúpaí, pléidís a bhfreagraí sula gcuirfidh siad tuairisc faoi bhráid an ranga.

Roghnódh gach mac léinn leabhar a bhfuil spéis aige / aici ann agus atá ag leibhéal cuí. Lena leibhéal a mheas ba cheart go ndéanfadh na mic léinn iarracht leathanach a léamh ón leabhar. Ba chóir go raibh sé / sí ábalta an sliocht a léamh go gasta agus gan stró, bunthuiscint a fháil air agus thart faoi 3 - 4 sampla de theanga nua a aimsiú.
Tugadh na mic léinn an leabhar atá roghnaithe acu abhaile leo agus léidís don tseachtain ina dhiaidh sin é. Lean ar aghaidh leis an chlár sa dóigh is go bhfuil na mic léinn ag léamh leabhair amháin gach seachtain.

Athrúchán
Ÿ	Úsáid cleachtadh meaitseála leis an stór focal de sheánraí litríochta éagsúla a theagasc.
Ÿ	Muna bhfuil an stór focal ar eolas ag na mic léinn, agus muna bhfuil foclóirí dátheangacha ar fáil dóibh, thig leat cuidiú leis na mic léinn trí na focail a thabhairt dóibh siúd a dtig leo a gciall cheaptha a athleagan.
Ÿ	Cuirfidh na mic léinn a gcuid ceisteanna féin leis an cheistneoir agus déanfaidh siad suirbhé ar a gcomrádaithe scoile.

Réasúnaíocht
Feabhsóidh clár léitheoireachta forleithne líofacht, daingneoidh sé teanga atá ar eolas ag na mic léinn cheana féin, agus cuirfidh sé ar a gcumas foirmeacha teanga nua a thabhairt faoi deara. Nuair atá an t-ábhar ag an leibhéal ceart, is é sin beagán os cionn an méid a thig leis an mhac léinn tuiscint leis / léi féin, spreagfaidh sé forbairt na scileanna teanga. Beidh sé inspreagúil, de thairbhe gurb iad na mic léinn a roghnóidh agus a phearsantóidh a n-ábhair foghlama féin agus cothóidh sé foghlaim neamhspleách.


6. Clár Léitheoireachta Forleithne: Sampla Oibrithe i nGaeilge

Suirbhé

PÁIRT A
Smaoinigh ar an mhéid léitheoireachta a dhéanann tú i do theanga dhúchais (T1) agus freagair na ceisteanna seo a leanas (a-e).

a.	Cén fáth a léann tú? Cuir do chuid cúiseanna in ord tábhachta.
·	mar baineann tú taitneamh as
·	chun staidéar a dhéanamh
·	chun eolas ar ábhar éigin a fháil
·	cúis eile ___________

b.	Cé chomh minic is a léann tú?
·	ní léim ar chor ar bith
·	is annamh a léim
·	léim anois is arís
·	léim go minic
·	léim go han-mhinic

c.	Cén stíl litríochta is fearr leat? Cuir uimhir in aice leo san ord is fearr leat iad.
·	úrscéalta
·	gearrscéalta
·	beathaisnéisí
·	scéalta rúndiamhaire
·	scéalta corraitheacha
·	leabhair grá
·	leabhair scanracha
·	scéalta taistil
·	stíl eile

d.	Cé hiad na scríbhneoirí is fearr leat?

e.	Cad é an leabhar is fearr leat?

PÁIRT B
Anois, smaoinigh ar an teanga atá tú a fhoghlaim agus freagair ceisteanna (a-e) arís.


												

7. Léirmheas Leabhair

Fócas		Léitheoireacht fhorleathan, inspreagadh, foghlaim neamhspleách.
Leibhéal	Réamh-Idirmheánach agus níos airde.
Am		20 - 30 bomaite d’am sa rang + am staidéir féin-dírithe.
Acmhainní	Rogha litríochta T2 ag leibhéil éagsúla. Leathanach léirmheas leabhair. (féach an sampla ar leathanach 24).

Roimh an rang 
Léifidh na mic léinn leabhar T2 a bhfuil spéis acu ann. (Féach Eiseamláir 6. Clár Léitheoireachta Forleithne.)

Sa Rang
Mar chéadspléachadh ar léirmheasanna leabhair, taispeáin leabhar T2 atá léite agat do na mic léinn agus inis dóibh fán leabhar, údar an leabhair, an seánra ina bhfuil sé agus an fáth ar thaitin sé nó nár thaitin sé leat.
Iarr ar na mic léinn labhairt faoina leabhair féin agus a rá cé acu a thaitin nó nár thaitin siad leo.
Úsáidfidh na mic léinn an leathanach léirmheasa ar leathanach 24 le gach rud atá léite acu a léirmheas. De réir mar a bhíonn said ag léamh na leabhar sa chlár léitheoireachta forleithne, thig leo taifead a dhéanamh dá bhfuil léite acu.
I ngrúpaí de 3 - 4, pléifidh gach mac léinn a leabhar, ábhar an leabhair, cad é a thaitin nó nár thaitin leo faoi, cé acu a mholfadh nó nach molfadh sé / sí é agus cad chuige? Spreag na mic léinn chun plé a dhéanamh, seachas a bheith (go díreach) ag léamh ó na léirmheasanna a scríobh siad cúpla bomaite roimhe sin.
	I rith an phlé, éist leis an teanga atá in úsáid ag na mic léinn agus breac nótaí síos.
Úsáid do chuid nótaí agus an clár chun díriú ar an teanga a úsáideadh i rith an taisc. Mar shampla, b’fhéidir gur mhaith leat díriú:
Ÿ	ar earráidí na mac léinn, agus iarraidh orthu féincheartú a dhéanamh.
Ÿ	ar ghné gramadaí.
Ÿ	ar léicsis, m.sh. teanga le haghaidh léirmheas a dhéanamh ar litríocht, cur síos a dhéanamh ar na rudaí is fearr leat, agus moltaí a dhéanamh.
Ÿ	ar fhóineolaíocht, m.sh. fuaimeanna, aiceann nó tuin chainte a raibh fadhbanna leo i rith an taisc.
Ÿ	ar a bheith ag daingniú teanga ó cheacht eile a bhí acu, a tháinig aníos arís sa tasc seo.

	Tabharfaidh na mic léinn a gcuid leabhar ar ais agus roghnóidh siad leabhar eile le léamh don tseachtain seo chugainn.


Athrúchán
Ÿ	Cuir tús leis an tasc trí léirmheas leabhair as nuachtán nó as iris T2 a úsáid. Scríobhfaidh na mic léinn léirmheas cosúil leis seo ar an leabhar atá léite acu.
Ÿ	Pléifidh na mic léinn carachtracht agus stíl.
Ÿ	Cuirfidh na mic léinn an leabhar T2 i gcomparáid / i gcodarsnacht le leabhar T1 atá cosúil leis atá léite acu.

Obair Bhreise 
Ceachtanna ar an teanga le cur síos ar charactar a dhéanamh; an teanga le cur síos a dhéanamh ar stíl scríbhneoireachta; teanga an tseanchais; an teanga a úsáidtear le moltaí a dhéanamh.

Réasúnaíocht
Cuirfidh an ghníomhaíocht seo na ceithre scil san áireamh, cuirfidh sé obair sheasta teanga san áireamh (i gcéim 6) agus cuirfidh sé ar chumas na mac léinn aiseolas a thabhairt, agus glacadh le haiseolas, ar a gcuid staidéir féin-dírithe.
Nuair a úsáidtear go minic é, mar chuid de chlár léitheoireachta forleithne (féach Eiseamláir 6. Clár Léitheoireachta Forleithne), spreagfaidh sé na mic léinn chun páirt a ghlacadh sa chlár - nuair a bhíonn a fhios ag na mic léinn go n-iarrfaí orthu a gcuid léitheoireachta a léirmheas, is cosúil go gcomhlánóidh siad a gcuid léitheoireachta. Spreagfaidh sé mic léinn chun léitheoireachta agus cuirfidh sé an léitheoireacht mar chaitheamh aimsire chun cinn.

7. Léirmheas Leabhair: Eiseamláir Oibrithe i nGaeilge

Léirmheas leabhair

Teideal		______________________________________________________

Údar		______________________________________________________

Stíl		______________________________________________________


Déan cur síos gairid ar an leabhar._________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Déan cur síos gairid ar na príomhcharachtair._________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Déan cur síos gairid ar stíl próis an údair.__________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ar thaitin an leabhar leat? Tabhair fáthanna chuige seo ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

An molfá do dhaltaí an leabhar seo a léamh? Tabhair fáthanna chuige seo ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tar éis duit an leabhar seo a léamh, an dóigh leat gur chuidigh sé leat an teanga a fhoghlaim? __________________________________________

_____________________________________________________________



												


8. Agallamh Faoi Threoir

Fócas		Foirmeacha ceisteanna agus freagraí.
Leibhéal	Idirmheánach agus níos airde.
Am		30 - 40 bomaite.
Acmhainní	Tacar cheisteanna agus fhreagraí agallaimh.

Roimh an rang
Ullmhaigh tacar fhreagraí ar mhaith leat na mic léinn ceisteanna a chruthú dóibh, mar shampla:

Agallamh
Bím.
	Thart fá daichead in aghaidh na seachtaine.
Ó bhí mé thart fá 17.
Bhí, i 1998.
	Cionn is go raibh sé ag déanamh dochair don tsláinte. Agus ar an ábhar go raibh siad ró-dhaor fosta agus nach raibh cuid mhór airgid agam.
	Bhí. Bhí sé iontach deacair agam.
	Ní raibh, mar a tharlaíonn sé. Bhí sé ní b’fhusa ná éirí as an alcól, rud a rinne mé an bhliain seo chuaigh thart.
	Tháinig an t-athrú a ba mhó ar mo shláinte. D’éirigh mé i bhfad ní ba sláintiúla. Agus bhí ní ba mhó airgid agam.
	Ní shílim é. Sílim gur chóir go mbeadh daoine ábalta caitheamh in ionaid phoiblí más mian leo.
Sea, is é mo bharúil fosta gur éirigh go maith leis in Éirinn. Ach ní dóigh liom go n-éireodh go maith leis an seo.


Sa Rang
Trí chomhrá, cuir ceisteanna ar na mic léinn atá cosúil leis na ceisteanna a bheidh sa tasc, m.sh. An gcaitheann tú? Cá mhéad toitín a chaitheann tú? An ndearna tú iarracht riamh éirí astu?
Mínigh do na mic léinn go bhfaighidh siad tacar freagraí a thug duine éigin a cuireadh faoi agallamh. Oibreoidh siad ina mbeirteanna chun ceist a chumadh do gach freagra.
Nuair atá siad réidh leis an tasc, bailigh na ceisteanna ó gach grúpa. Scríobh ar an chlár iad, agus má tá earráidí ann, ceartaigh iad.
Mínigh go n-oibreoidh na mic léinn anois ina n-aonar le haghaidh ábhar a roghnú – ábhar ar mhaith leo a gcomrádaithe scoile a chur faoi agallamh faoi. Scríobhadh gach mac léinn idir 3 agus 4 ceist a bheas bunaithe ar an ábhar sin.
	Agus iad ina ngrúpaí go fóill, úsáidfidh gach mac léinn a c(h)uid ceisteanna leis na baill eile sa ghrúpa a chur faoi agallamh. Ansin, cuirfidh gach grúpa tuairisc faoi na rudaí a d’fhoghlaim siad faoi bhráid an ranga.
Éist go géar leis an teanga atá in úsáid ag na mic léinn i rith na n-agallamh agus breac nótaí síos. Ina dhiaidh sin, úsáid an clár le díriú ar fhoirmeacha ceisteanna agus freagraí. Má tá earráidí ann, ceartaigh iad.


Athrúchán
·	Scríobhadh na mic léinn a gcuid gceisteanna ar thréshoilseán (i gcéim 4). Úsáid na tréshoilseáin le díriú ar fhoirmeacha ceisteanna.
·	Má tá an rang beag go leor, thig leis na mic léinn suirbhé a dhéanamh ar an rang ar fad i gcéim 7.


Réasúnaíocht
Imeascfaidh an ghníomhaíocht seo na ceithre scil agus díreoidh sé ar fhoirm. Tabharfaidh an ghníomhaíocht grúpa-bhunaithe seo uasdheis do na mic léinn foghlaim trí idirghníomhú, cionn is go mbeidh siad in ann foirmeacha ceisteanna agus freagraí a chluinstin agus a chleachtadh arís agus arís eile de réir mar atá gach ball grúpa ag déanamh a g(h)earragallaimh.




												


9. Beannachtaí

Fócas		Beannachtaí agus freagraí.
Leibhéal	Tosaitheoirí.
Am		50-60 bomaite.
Acmhainní	Fístaifeadadh gairid de chlár teilifíse sa sprioctheanga ina bhfuil roinnt samplaí (200-250 focal) de charachtair ag beannú dá chéile. Tá radharcanna ó shobalchlár oiriúnach.



Roimh an rang
Déan taifeadadh de chlár teilifíse oiriúnach, m.sh. sobalchlár, sa sprioctheanga. B’fhéidir gur mhaith leat na radharcanna a ghearradh chun aird a dhíriú ar na beannachtaí, nó in ionad sin a dhéanamh, thiocfadh leat mearchasadh trí na radharcanna sa rang. Ullmhaigh bileog le samplaí de bheannachtaí (aistrithe go dtí T1) atá san fhístéip, agus cuid beannachtaí eile nach bhfuil san fhístéip. Ná cuir freagraí san áireamh.

Sa Rang
Scríobh beannacht ar an chlár, m.sh. Dia duit, más í an Ghaeilge an sprioctheanga. Iarr ar na mic léinn freagra a thabhairt ar seo, m.sh. Dia is Muire duit.
	Déan radharc nó roinnt radharcanna ón taifeadadh teilifíse a chasadh. Amharcadh na mic léinn ar seo agus éistidís leis le bunthuiscint a fháil air.
	Amharcadh na mic léinn ar an radharc / ar na radharcanna arís. Fiafraigh dóibh cad iad na beannachtaí a thug siad faoi deara agus iad ag éisteacht leis.
	Tabhair an liosta beannachtaí sa sprioctheanga do na mic léinn agus léigh tríothu ionas go mbeidh a fhios acu conas a fhuaimnítear iad. Mínigh do na mic léinn go n-amharcfaidh siad ar chuid eile den fhístéip, go n-éistfidh siad léi agus go gcuirfidh siad tic in aice leis na beannachtaí a chluinfeas siad. Níl cuid de na beannachtaí atá ar an liosta san fhístéip.
Déan an fhístéip a chasadh. Cuireadh na mic léinn tic in aice leis na beannachtaí a chluinfeas siad agus cuiridís a roghanna i gcomparáid le roghanna a bpáirtí.
Lena bpáirtí, déanadh na mic léinn freagraí oiriúnacha do gach beannacht a thomhas.
Éisteadh na mic léinn arís agus breacaidís síos an freagra a úsáideadh sa chlár teilifíse.
Úsáid an clár / OHP le freagraí cearta do na beannachtaí a thiomsú. Dírigh aird ar fhuaimniú ceart, ar aiceann agus ar thuin chainte.
Cleachtadh na mic léinn beannachtaí agus freagraí lena bpáirtí. Éist go géar lena bhfuaimniú, lena n-aiceann agus lena dtuin chainte agus breac nótaí síos le díriú isteach orthu ina dhiaidh seo.


Athrúchán
·	Nuair a dhéanfas tú an fhístéip a chasadh den chéad uair, cas é gan fhuaim. Ansin, fiafraigh de na mic léinn cad é an tuiscint atá acu ar an radharc, ar na caractair agus ar an phlota, srl. Taispeánfaidh sé seo do na mic léinn nach gá go mbeadh gach aon fhocal ar eolas acu le téacs a thuiscint.
·	Thig le taifeadáin físchaiséid / taifeadáin DVD áirithe clár a thaifeadadh le teilitéacs. Más féidir leat taifeadadh le teilitéacs, thiocfadh leat na fotheidil a úsáid ansin do mhúinteoireacht. Trí leathanach a chur thar na fotheidil, beidh na mic léinn ábalta éisteacht gan (an clár) a léamh ar dtús, lena gcuid scileanna éisteachta a chleachtadh. Ansin, tóg an leathanach ar shiúl ionas go mbeidh na mic léinn in ann éisteacht agus iad ag léamh (ag an am chéanna), le díriú ar fhoirm agus ar chiall.


Réasúnaíocht
Ar nós eiseamláir 4 (Ag tabhairt teanga i gcomhrá faoi deara) agus eiseamláir 9 (Aimsirí), spreagfaidh an ghníomhaíocht seo na mic léinn chun teanga nua a thabhairt faoi deara. Is cleachtadh scileanna imeasctha é, de thairbhe go mbeidh na mic léinn ag obair ar an éisteacht, ar an léitheoireacht agus ar an labhairt. Cuirfidh sé na mic léinn i láthair teanga barantúla, mar a labhraíonn cainteoirí dúchais le blasanna réigiúnacha í. Cé nach gá go ndéanfaidh na mic léinn aithris ar bhlasanna réigiúnacha, is gá go mbeidh tuiscint éighníomhach acu chun comhrá a dhéanamh le cainteoirí dúchais má táthar ag súil go mbeidh siad ábalta comhrá a dhéanamh le cainteoirí dúchais. Spreagfaidh sé seo na mic léinn chun téacsanna barantúla do thosaitheoirí a úsáid.


												


10. Aimsirí

Fócas		Foirmeacha briathra agus aimsirí.
Leibhéal	Idirmheánach agus níos airde.
Am		50-60 bomaite.
Acmhainní	Radharcanna gairide ó chlár teilifíse oiriúnach sa sprioctheanga.

Roimh an rang
Déan taifeadadh de phíosa gairid ó chlár teilifíse oiriúnach, m.sh., clár faisnéise nó craoladh nuachta. Roghnaigh foirmeacha briathra atá sa taifeadadh agus ar mhaith leat na mic léinn a n-aird a dhíriú orthu, m.sh., foirmeacha gníomhacha / éighníomhacha, dearfacha / diúltacha, caite, láithreacha, fáistineacha nó coinníollacha. Is féidir gur foirmeacha briathra iad seo a ndearna na mic léinn staidéar orthu cheana - foirmeacha ar mhaith leat iad a dhaingniú.

Sa rang
Déan an taifeadadh a chasadh uair amháin le go mbeidh na mic léinn in ann buntuiscint a fháil air.
	Iarr ar na mic léinn amharc ar an taifeadadh agus éisteacht leis an dara huair, agus samplaí de bhriathra i bhfoirmeacha áirithe a bhreacadh síos. Mar shampla, b’fhéidir go n-iarrfá ar na mic léinn a bheith san airdeall ar bhriathra san aimsir chaite, láithreach, fháistineach nó sa mhodh coinníollach agus iad ag éisteacht.
	Cuireadh na micléinn a gcuid freagraí i comparáid le freagraí a bpáirtithe sula dtiomsóidh tú a bhfreagraí (ar an chlár).
Ansin, bíodh na mic léinn ag obair ina mbeirteanna leis na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt do gach foirm briathair:
Ÿ	An bhfuil sé dearfach / diúltach?
Ÿ	An ceist nó ráiteas é?
Ÿ	An bhfuil sé gníomhach nó éighníomhach?
Ÿ	Cén t-am a bhfuil sé ag tagairt dó?

	Tiomsaigh agus pléigh na freagraí.
	Más féidir, spreag na mic léinn chun riail a thagann as na samplaí d’fhoirmeacha briathra a cheapadh. Mar shampla, más í an Ghaeilge an sprioctheanga agus má tá aird á tabhairt ar fhoirmeacha dearfacha / diúltacha agus ar ráitis / cheisteanna, beidh séimhiú agus urú sna foirmeacha briathra, m.sh., Briseann/ní bhriseann; dúnfaidh/an ndúnfaidh?, etc. In ionad miniú gramadaí a léiriú dóibh, iarr ar na mic léinn staidéar a dhéanamh ar na samplaí agus a gcuid rialacha féin a cheapadh. Tabhair aiseolas dóibh ar na hipitéisí.



Athrúchán
Ÿ	Más féidir leat teacht ar fhísthaifeadán / thaifeadán DVD a thaifeadann teilitéacs, taifead an clár le fotheidil. Greamaigh leathanach le ‘blue-tac’ thar na fotheidil, sa dóigh is go mbeidh ar na mic léinn éisteacht gan a bheith ag léamh ar dtús, le scileanna éisteachta agus tabhairt faoi deara a chleachtadh. Ansin, féadfaidh siad éisteacht agus iad ag léamh lena gcuid freagraí a sheiceáil.


Réasúnaíocht
Cuirfidh an ghníomhaíocht seo ar chumas na mac léinn an ghramadach i gcomhthéacs a thabhairt faoi deara agus a gcuid rialacha gramadaí féin a cheapadh – is gníomhaíochtaí cognaíocha iad seo a bhfuil ról tábhachtach acu in insealbhú na teanga. Cuirfidh sé na mic léinn i láthair teanga barantúla, mar a labhraíonn cainteoirí dúchais le blasanna réigiúnacha í, agus imeascfaidh sé cleachtadh scileanna (in éisteacht) le cleachtadh córais (an ghramadach) agus le haird ar fhoirm.


												

11. Réamheolas a Thabhairt chun Chuimhne


Fócas		Réamheolas ar an sprioctheanga a thabhairt chun chuimhne.
Leibhéal	Tosaitheoirí.
Am		15-20 bomaite.
Acmhainní	Níl gá le hacmhainní.


Roimh an rang
Smaoinigh ar ainmneacha daoine, ainmneacha scannán agus ainmneacha leabhar a bhfuil clú mór orthu, chomh maith le focail choitianta atá i dT2 nó ar T2 ó dhúchas iad.

Sa rang
Le tús a chur leis an ghníomhaíocht, scríobh na focail T2 atá roghnaithe agat ar an chlár, chomh maith le focail eile nach bhfuil i dT2. Iarr ar na mic léinn na focail T2 a aithint. Is féidir go mbeidh ionadh ar na mic léinn a fhoghlaim go dtagann focail áirithe T1, nó fiú focail áirithe atá aitheanta go hidirnáisiúnta, go dtagann siad ó T2 (m.sh. Tagann “Whisky” ón Ghaeilge ó dhúchas).
	Ina mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga, déanadh na mic léinn stoirmeáil inchinne:
Ÿ	faoi theidil na scannán T2
agus / nó
Ÿ	faoi theidil na leabhar T2
agus / nó
Ÿ	faoi ainmneacha na g cainteoirí T2 a bhfuil clú mór orthu
agus / nó
Ÿ	faoi fhocail nó fhrásaí T2 a úsáidtear i dT1.

	Bailigh a gcuid freagraí.

Do gach mír T2, oibríodh na mic léinn nó míniú amach i dT1.
Tabhair aiseolas dóibh ar a gcuid freargraí.

Athrúchán
I rith ceachta ina dhiaidh sin, a luaithe is atá na scileanna teanga acu leis na rudaí is maith / nach maith agus is fearr leo a chur in iúl, pléadh na mic léinn cé acu cinn de na scannáin, leabhair agus daoine is maith / nach maith leo.

Réasúnaíocht
Cuideoidh an ghníomhaíocht seo leis an eolas a d’fhéadfadh a bheith ag na mic léinn ar an sprioctheanga cheana féin (‘schema’ nó ‘schemata’) a thabhairt chun chuimhne. Dar leis na teoiricí ‘schema’ um fhoghlaim teanga, tá gníomhaíochtaí a thugann ‘schemata’ chun chuimhne tairbheach cionn is go gcuidíonn siad le mic léinn ciall a bhaint as ábhar nua. Is minic a úsáidtear mar théamh suas iad nó chun tús a chur le gníomhaíocht eile, macasamhail thasc léitheoireachta, de thairbhe go gcuidíonn siad leis an mhac léinn ullmhú chuige seo trína spéis a spreagadh agus tríd an eolas atá acu cheana féin a thabhairt chun chuimhne.
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12. Logainmneacha

Fócas	Léicsis (ainmneacha tíortha, cathracha agus réigiún) agus scileanna imeasctha.
Leibhéal	Tosaitheoirí go dtí réamh-idirmheánach.
Am		40-50 bomaite.
Acmhainní	Níl gá le hacmhainní.


Roimh an rang
Déan fótachóipeanna A3 de léarscáil an domhain - fótachóip amháin idir gach beirt mhac léinn.
Socraigh cé acu logainmneacha a ba mhaith leat go bhfoghlaimeodh na mic léinn. B’fhéidir gur mhian leat logainmneacha a chur san áireamh a bhfuil gné shuntasach gramadaí iontu, ar nós úsáid an ailt (m.sh. Is í an Fhrainc France i nGaeilge, is í an Iodáil Italy, ach Éire, Ceanada, Sasana) inscne (tá an Fhrainc, an Ghearmáin, an Bhriotain uilig baininscneach); nó athrú consain (is é an tSín China).

Is ar léicsis a bheas an aird anseo agus ní ar an ghramadach. Mar sin, ní gá duit ceacht gramadaí a ullmhú.

Sa rang
Tabhair léarscáil amháin do gach beirt mhac léinn. Mínigh dóibh go gcluinfidh siad thú ag rá logainmneacha éagsúla agus go mbeidh orthu na háiteanna sin a chomharthú le huimhreacha ar an léarscáil. Déan sampla amháin sula dtosóidh tú. Mar shampla, i gcás na Gaeilge, b’fhéidir go ndearfá uimhir a haon, an Fhrainc, agus go léireofá do na mic léinn go gcaithfidh siad an Fhrainc a chomharthú le huimhir a 1 ar a léarscáil.
Ina mbeirteanna, éisteadh na mic léinn agus comharthaídís na logainmneacha ar an léarscáil. Sa chás nach n-aithníonn siad an logainm, thig leo dul i muinín réasúnaithe nó tuairimíochta.
	Bailigh agus ceartaigh a gcuid freagraí.
Éisteadh na mic léinn arís, ach an iarraidh seo scríobhaidís na logainmneacha nuair achluinfidh siad iad. Mínigh dóibh nach dócha go litreoidh siad na hainmneacha mar is ceart, ach nach bhfuil sé seo tábhachtach ag an phointe seo. Ba cheart dóibh go díreach cibé rud a chluinfidh said a scríobh.
Cuir na logainmneacha scríofa i láthair ar an chlár nó OHP. (Déan cinnte nach ionann ord na bhfocal anois agus an t-ord ina raibh said i gcéim a 1.) Ina mbeirteanna, meaitseáladh na mic léinn an fhoirm scríofa leis an uimhir agus an fhoirm foghraíochta a scríobh siad ar a gcuid léarscáileanna.
Bailigh / ceartaigh a gcuid freagraí agus cuir béim ar fhuaimniú ceart.


Athrúchán
I ndiaidh na gníomhaíochta sin a dhéanamh, déan ceann a dhíreoidh ar bhealach níos sainiúla ar logainmneacha suntasacha taobh istigh de réigiún na sprioctheanga. Is féidir, mar shampla, tábla sraithchomórtas peile i dT2 a thabhairt dóibh, agus iarraidh orthu áit gach foirne a chomharthú ar an léarscáil. Ina dhiaidh sin, dírigh ar fhuaimniú ainmneacha / áiteanna na bhfoirne.


												


13. Foghlaim Phearsantaithe

Fócas		Labhairt. Ag tabhairt fáthanna. Foghlaim phearsantaithe.
Leibhéal	Tosaitheoirí go dtí idirmheánach (ag fóirstean do rang beag agus do mhúinteoireacht duine le duine).
Am		10 bomaite do gach mac léinn agus am cleachtaidh.
Acmhainní	Téipthaifeadán / deachtafón amháin do gach mac léinn.


Roimh an rang 
Beidh téipthaifeadán nó deachtafón amháin de dhíth ort do gach mac léinn.

Sa rang
Iarr ar na mic léinn smaoineamh ar na fáthanna a bhfuil siad ag déanamh staidéir ar an teanga.
	Abradh gach mac léinn cad chuige a bhfuil sé/sí ag déanamh staidéir ar an teanga i ndá nó i dtrí abairt ghairide. Taifead iad seo ar an téip agus díreach ina dhiaidh seo taifead ar aistriúchán T2 ar an mhéid a bhí le rá ag an mhac léinn.
Déan seo do gach mac léinn sa ghrúpa. Ag brath ar mhéid an ranga, is féidir go mbeidh ort a chinntiú go bhfuil rud éigin ag na mic léinn le bheith ag obair air fad is a bheas siad ag fanacht ar a seal.
	Tabhair go leor ama do na mic léinn éisteacht leis na habairtí ar a dtéip agus lena gcleachtadh ar feadh tamaill.
Tabhair aiseolas faoi fhuaimniú dóibh.


Athrúchán
D’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a dhéanamh go minic le hábhair a roghnóidh na mic léinn.
Thig leis na mic léinn nótaí a bhreacadh síos ina gcuid ama féin ar na rudaí a ba mhaith leo bheith ábalta a rá sa sprioctheanga agus na habairtí sin a thabhairt chuig an rang le haistriú, agus leis an mhodh seo a chleachtadh.
Thig leis na mic léinn a gcuid abairtí T1 a thaifeadadh ina gcuid ama féin agus iad seo a thabhairt chuig an rang mar obair baile.
Má tá na mic léinn agus na múinteoirí in ann teacht ar thaifeadáin dhigiteacha (m.sh. seinnteoir miondiosca ), agus má tá siad sásta agus ábalta dul i dteagmháil lena chéile taobh amuigh den rang, thig leis na mic léinn agus an múinteoir a dtaifeadtaí gairide a chur chuig a chéile mar ríomhphost.
Úsáid na taifeadtaí mar fhoinse do ghníomhaíocht deachtghluaise. (Féach eiseamláir 1. Deachtghluais.)

Réasúnaíocht
Sa ghníomhaíocht seo, beidh an fhoghlaim pearsantaithe. Roghnóidh na mic léinn féin an rud a ba mhaith leo a fhoghlaim. Mar thoradh, beidh baint ag an teanga le riachtanais na mac léinn agus is dócha go mbeidh an ghníomhaíocht inspreagúil.
Má dhéantar an ghníomhaíocht seo go rialta, agus má bhíonn na mic léinn cúramach nach scriosfaí a gcuid taifeadtaí, ní fada go mbeidh bunachar de theanga phearsantaithe ar eolas acu. Is féidir an bunachar sin a úsáid d’athbhreithniú agus beidh sé ina chuidiú maidir leis na mic léinn a spreagadh trí chruthúnas a thabhairt do na mic léinn ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu i rith an ama.
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14. Nuachtáin do Thosaitheoirí

Fócas		Léamh chun buntuiscint a fháil.
Leibhéal	Tosaitheoirí go dtí réamh-idirmheánach.
Am		30-40 bomaite.
Acmhainní	Nuachtán amháin do gach 3-4 mac léinn.

Roimh an rang
Tabhair go leor nuachtán T2 do gach 3-4 mac léinn.

Sa rang
Tosaigh an tasc trí phlé gairid ar nuachtáin (a dhéanamh), m.sh. pléigh cé acu an léann nó nach léann na mic léinn nuachtáin, má tá dúil acu i nuachtán ar leith a léann siad go rialta, cad iad na míreanna a léann siad, srl.
Cuir na mic léinn i ngrúpaí beaga de 3-4 agus tabhair unchain do gach grúpa.
Glacadh gach mac léinn leathanach a ghrúpa agus léidís na scéalta go gasta. Déanaidís iarracht bhunchiall gach scéil a thuiscint, agus má thuigeann mac léinn scéal, scríobhadh sé/sí in aice leis an scéal “Tá an scéal seo faoi…”.
	Mura dtuigeann mac léinn bunchiall an scéil, oibreodh sé/sí leis na baill eile sa ghrúpa le hiarracht a dhéanamh an bhunchiall a oibriú amach.
Roghnaíodh gach grúpa an scéal is suimiúla, dar leo, de na scéalta ar fad a léifidh na mic léinn sa ghrúpa sin.
Cuireadh gach grúpa tuairisc ar an scéal atá roghnaithe acu i láthair an ranga, ag úsáid cúpla abairt ghairide de chaighdéan tosaigh, m.sh., “Tá an scéal seo faoi…”

Athrúchán

Déanadh na mic léinn codanna den nuachtán a thuigeann siad a aithint, m.sh., Litreacha, Eagarfhocal, Spórt, Ceannlíne, etc. Is féidir go mbeidh ort teanga ábhartha a thabhairt chun suntais nó a chur ar fáil do na mic léinn , m.sh., na focail ‘ceannlíne’, ‘fo-cheannteideal’, ‘colún’, ‘iriseoir’, srl.

Roghnaíodh gach mac léinn scéal óna nuachtán, scéal a thuigfeadh na mic léinn eile, dar leo. Gearrtar na scéalta amach agus dáiltear ar na mic léinn iad. Léadh gach mac léinn gach aon scéal agus coinnídís taifead “Léigh mé scéal faoi…”.

Léadh na mic léinn nuachtáin T2 ina gcuid ama féin agus tugaidís scéal chuig an rang a dtiocfadh leo cur i láthair a gcomrádaithe scoile. Is féidir seo a dhéanamh ar bhonn rialta mar chuid de chlár léitheoireachta forleithne. (Féach Eiseamláir 6. Clár Léitheoireachta Forleithne.)

Réasúnaíocht
Is gníomhaíocht fhadhb-bhunaithe, dírithe ar mhic léinn, í seo, ina mbainfidh na mic léinn leas as a bheith ag obair leo féin nó mar chuid de ghrúpa. Nuair a oibreoidh na mic léinn leo féin, beidh deis acu staidéar a dhéanamh ar an teanga a bheidh oiriúnach don tasc agus an chiall a bhaineann leis na focail a oibriú amach. Nuair a oibreoidh siad ina ngrúpa, beidh an deis ag na mic léinn foghlaim ó chomrádaithe scoile trí fhadhbréiteach.

Tríd an téacs a léamh go gasta, foghlaimeoidh na mic léinn nach gá go mbeidh siad in ann gach focal a thuiscint le bunchiall an téacs a thuiscint. 

Tá cur amach ag na mic léinn ar nuachtáin óna dteanga dhúchais agus, mar sin, tá tréan eolais acu cheana féin ar an seánra agus ar an ábhar. Bainfidh an ghníomhaíocht seo leas as an méid atá ar eolas acu cheana féin (ar shlí atá cosúil le heiseamláir 11,  Réamheolas a thabhairt chun cuimhne) agus cuirfidh sé ar chumas na mac léinn rudaí a dhéanamh leis an sprioctheanga a dhéanann cainteoirí dúchais go rialta, mar atá, nuachtáin a léamh. Is rud inspreagúil é nuair a thuigeann na mic léinn go dtig leo tabhairt faoi thascanna barantúla* sa sprioctheanga fiú amháin agus iad ina dtosaitheoirí.
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15. Cad é an fhuaim atá leis?

Fócas	Éisteacht, fóineolaíocht, cad é mar a airíonn an mac léinn an sprioctheanga.
Leibhéal	Tosaitheoirí (fóirsteanach don chéad cheacht le tosaitheoirí).
Am		10-15 bomaite.
Acmhainní	Gearrthaifeadadh.

Roimh an rang
Roghnaigh gearrthaifeadadh (1-2 bomaite) sa sprioctheanga.

Sa rang
Déan an taifeadadh a chasadh, gan ullmhú dó ná gan gníomhaíochtaí eile.
Ag úsáid T1, pléadh na mic léinn ina mbeirteanna cad é an fhuaim a bhí ag an taifeadadh. Ansin, déan plé air seo leis an rang ar fad.
	Déan an taifeadadh a chasadh athuair agus iarr ar na mic léinn a bheith san airdeall ar ghnéithe níos sainiúla den teanga agus iad ag éisteacht, m.sh., aiceann, tuin chainte, luas, rithim, srl.
	Déanadh na mic léinn plé athuair agus iad ina mbeirteanna, agus leis an rang ar fad.



Athrúchán 
Tabhair ceisteanna do na mic léinn a bheidh siad in ann a fhreagairt nó a mbeidh siad in ann tomhas measta a thabhairt orthu. Mar shampla, d’fhéadfaí go mbainfeadh na ceisteanna leis an seánra (m.sh., An tuairisc nuachta, comhrá, nó fógra raidió é seo?) nó leis an chainteoir (m.sh., An fear nó bean é an cainteoir? An bhfuil sé óg nó aosta?), srl.


Réasúnaíocht
Is féidir go mbeidh barúlacha réamhbheartaithe ag na mic léinn faoin sprioctheanga., m.sh., go bhfuil fuaim mhíthaitneamhach ag baint léi, go labhraítear ró-ghasta í. Cuideoidh an ghníomhaíocht seo le miotais a thabhairt chun solais agus le dúshlán a thabhairt do *barúlacha na mac léinn ar an sprioctheanga.

Cuideoidh seo fosta leis na mic léinn dul i dtaithí teanga barantúla mar a labhraíonn cainteoirí dúchais í. Díreoidh sí aird ar fhuaim na teanga - aiceann, tuin chainte, rithim, fóinéimí, etc.


												



16. Eolas a chur ar an Ghramadach


Fócas		An Ghramadach i gcomhthéacs.
Leibhéal	Gach leibhéal (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		10-15 bomaite.
Acmhainní	Gearrthéacs ina bhfuil samplaí de struchtúr, de phatrún, nó de riail gramadaí faoi leith.


Roimh an rang
Scríobh nó aimsigh gearrthéacs ina bhfuil samplaí de struchtúr, de phatrún, nó de riail gramadaí faoi leith. Mar shampla, d’fhéadfá comhrá a úsáid ina bhfuil daoine ag labhairt faoi dhaoine eile, agus ansin, iarraidh ar na mic léinn na forainmneacha pearsanta a aimsiú. Nó iarr orthu deirí briathra a chomharthú. (Féach na heiseamláirí oibrithe i nGaeilge ar leathanaigh 25 agus 26.)


Sa rang
Tabhair cóip den téacs do gach mac léinn agus iarr orthu gné gramadaí faoi leith a aimsiú.
Oibreodh na mic léinn ina mbeirteanna leis an tasc a réiteach agus le patrún a aimsiú nó riail a cheapadh. 
Déan é a sheiceáil i leabhar gramadaí ina dhiaidh sin nó leis an mhúinteoir.

Athrúchán
Is féidir an ghníomhaíocht seo a úsáid ar chuid mhór bealaí éagsúla, agus is féidir í a úsáid chun forainmneacha, foirmeacha briathra, agus inscne ainmfhocal, etc. a theagasc. Féach na heiseamláirí oibrithe ar leathanaigh 25 agus 26 d’athrúchán.


Réasúnaíocht
Is cosúla go gcuimhneoidh na mic léinn ar an ghramadach nuair a thugann siad faoi deara í agus nuair a oibreoidh siad í amach iad féin. Cuirfidh an ghníomhaíocht seo ar chumas na mac léinn gnéithe gramadaí a thabhairt faoi deara agus riail a cheapadh a gcuimhneoidh siad uirthi. Is cuid den phróiseas foghlama iad uile - staidéar a dhéanamh ar an téacs, é a phlé le páirtí, fadhb a réiteach, tomhais a thabhairt, agus a dtomhais a cheartú.


16. Eolas a chur ar an Ghramadach: Sampla Oibrithe i nGaeilge (1)
An Forainm Pearsanta 
Tá Maighread ag taispeáint ghrianghraf teaghlaigh do Chathal
Maighréad:
Sin í Maire; ise an duine is sine. I Chicago atá sí leis na blianta fada. Agus sin iad Séan agus Tomás – cúpla iadsan. San Astráil atá Séan, agus san Aifric Theas atá Tomás – ar na misin. 
Cathal:
An é sin Pádraig, atá thiar anseo ag feirmeoireacht?
Maighréad:
Is é atá ann.
Cathal:
Agus cé hí seo?
Maighréad:
Sin í Baba. I Leeds atá sí sin. Cailleadh a fear céile go tobann anuraidh, beannacht Dé leis.
Cathal:
Bhi sibh an-chosúil lena chéile nuair a bhi sibh beag!
Maighréad:
Tá i gconaí. Nach iontach an rud é?
Find the Irish personal pronouns:
I    ___     we      ___
you  tú     you (plural)   ___
he  ___     they    ___
she  ___
Adapted from Ó Dónaill (2004: 17).  
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16. Eolas a chur ar an Ghramadach: Sampla Oibrithe i nGaeilge (2)
Aimsigh na foirmeacha briathair 
Tá Darach ag déanamh suirbhé ar nósanna léitheoireachta:
Darach:
Gabh mo leithscéal. An bhféadfainn cúpla ceist a chur ort?
Maighread:
Ar aghaidh leat.
Darach:
An léann tú mórán nuachtán?
Maighread:
M’anam go léim, chuile lá beo.
Darach:
Céard iad na nuachtáin a léann tú?
Maighread:
Bhuel, ceannaím an Irish Times chuile mhaidin. Agus faighim an Guardian cúpla lá sa tseachtain lena chois sin. 
Darach:
Cén fáth a dtaitníonn siad sin leat?
Maighread:
Ni bhíonn aon tseafóid ag baint leo. Agus tá scríbhneoirí an-mhaith acu. Léim an páipéar Gaeilge Lá chomh maith anois is arís. Agus caithim súil ar an Washington Post ar an idirlíon. 
Darach:
An léann tú páipéar Domhnaigh?
Maighread:
Faighim Foinse ag an deireadh seachtaine i gcónaí.
  
Aimsigh briathra sa chéad phearsa.
example
bhféadfainn, ceannaím, …..
Aimsigh briathra sa dara pearsa
 
 
Aimsigh briathra sa tríú phearsa iolra
 
 
Adapted from Ó Dónaill (2004:196).
												


17. Téarmaí Gramadaí

Fócas	Feasacht teanga: ag aithint gnéithe den teanga. Téarmaí a úsáidtear sa ghramadach: an briathar, an t-ainmfhocal, an forainm, an aidiacht  an tuiseal ginideach, srl.
Leibhéal	Gach leibhéal (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		60-120 bomaite (ag brath ar na hábhair a roghnaíonn tú).
Acmhainní	 cleachtadh meaitseála a bhfuil téarmaí gramadaí le samplaí ann.
 Gearrthéacs a bhfuil na foirmeacha gramadaí sin ann.


Roimh an rang
Ullmhaigh cleachtadh meaitseála de théarmaí a úsáidtear agus a sainmhínithe / samplaí. Más rud é gur tosaitheoirí go dtí idirmheánach íseal iad do mhic léinn, b’fhéidir go mba ghá duit é seo a ullmhú ina dteanga dhúchais. Tá an eiseamláir oibrithe i nGaeilge ar leathanach 50 dírithe ar fhoghlaimeoirí idirmheánacha láidre, ach d’fhéadfaí é seo a chur in oiriúint do mhic léinn a bhfuil cumas níos laige acu.

Cuardaigh téacs oiriúnach ina bhfuil samplaí den spriocghramadach. Scríobh ceisteanna a éileoidh go n-aimseoidh na mic léinn an ghramadach sa téacs, m.sh., Aimsigh dhá ainmfhocal uatha; Aimsigh dhá ainmfhocal iolra; Aimsigh briathar sa tríú pearsa; Aimsigh dhá aidíocht iolra; Aimsigh trí fhorainm phearsanta; Aimsigh trí shampla den tuiseal ginideach, srl. (Féach an eiseamláir oibrithe i nGaeilge ar leathanach 25.)


Sa rang
Ag obair leo féin, déanadh na mic léinn an cleachtadh meaitseála. Fág neart ama don ghníomhaíocht seo.
	Cuireadh na mic léinn a gcuid freagraí i gcomparáid lena chéile le páirtí sula bpléifidh tú na freagraí leis an rang.
I ngrúpaí beaga, oibreodh na mic léinn lena chéile le smaoineamh ar chomhleaganacha T1 do gach ceann de na téarmaí gramadaí. Muna bhfuil aistriúchán díreach ar théarma ina dteanga dhúchais (nó muna bhfuil sé seo ar eolas acu), thig leo ceann a chruthú nó athleagan a dhéanamh.
Pléigh a gcuid aistriúchán agus tabhair aiseolas dóibh.
Ag obair leo féin, léadh na mic léinn an téacs agus freagróidís na ceisteanna.
	Cuireadh na mic léinn a gcuid freagraí i gcomparáid lena chéile le páirtí sula ndéanfaidh tú freagraí an rang a phlé agus aiseolas a thabhairt dóibh.


Athrúchán
Ná roghnaigh ach na foirmeacha gramadúla a bheidh ar eolas ag na mic léinn. Mar shampla, is féidir nach mbeidh an modh coinníollach, an fhaí chéasta ná an tuiseal ginideach ag fóirstean do thosaitheoirí.

Do na mic léinn a bhfuil cumas lag acu, ullmhaigh an cleachtadh meaitseála agus na ceisteanna léitheoireachta ina dteanga dhúchais.

Thiocfadh leis na mic léinn ullmhú don cheacht seo ina gcuid ama féin trí staidéar a dhéanamh ar ábhar tagartha, agus trí eolas a chur ar na téarmaí. Ansin, thiocfadh leat dearmad a dhéanamh ar chéimeanna 1-2 nó 1-4 fiú.

Má tá tú ag úsáid na heiseamláire oibrithe atá ar fáil sa Ghaeilge, tabhair faoi deara go bhfuil an téacs (Rodrigo agus Gabriela) ar fáil ar an ghréasán ag www.beo.ie/2002-05/grafton_st.asp. Thig leis na mic léinn cuairt a thabhairt ar an leathanach gréasáin ina gcuid ama féin agus triail a bhaint as na mínithe agus an deachtghluais hipearnasctha.


Réasúnaíocht
Tagróidh an ceacht seo do chur chuige fadhb-bhunaithe do theagasc na gramadaí. Trí bheith grinnsúileach agus trí réasúnaíocht a dhéanamh, tiocfaidh na mic léinn ar an eolas faoi fhoirmeacha teanga.

Úsáidfear foirmeacha éagsúla d’idirghníomhú. Nuair a bheidh siad ag obair leo féin, cuideoidh sé leis na mic léinn a gcumas cognaíoch féin a chur chun cinn. Nuair a bheidh siad ag obair ina mbeirteanna, cuideoidh sé leo foghlaim trí idirghníomhú lena gcomrádaithe scoile. Cuirfidh an t-idirghníomhú múinteora-mic léinn ar chumas na mac léinn foghlaim ón aiseolas a thugann tú dóibh.

Mar fhocal scoir, cothóidh an ghníomhaíocht seo cuid forbairt foclóireachta Foghlaimeoidh na mic léinn focail agus frásaí le cur síos a dhéanamh ar ghnéithe den sprioctheanga.

17. Téarmaí Gramadaí: Sampla Oibrithe i nGaeilge
Na Téarmaí Gramadaí 
Ceacht 1: Cuir gach téarmaí gramadaí (1-18) le chéile lena mhíniú (a-r).
1. foraimn pearsanta
 
 
a.  an & na: an fear, na fir; an bhean, na mná. 
2.  forainm réamhfhoclach
 
 
b.  bíonn ainmfhocail firinscneach (f) nó baininscneach (b):  fear (f), bean (b), buachaill (f), cailín (f), múinteoir (f), Fraincís (b)
3.  an t-alt
 
 
c.  focal a chuireann gníomh, staid, mothú nó mian in iúl: ritheann, bíonn, cloisim.
4.  briathar
 
 
d.  mé, tú, sé, sí ,sinn, sibh, siad.
5.  dobhriathar
 
 
e.  ag, ar, as, chuig, dar, de, do, faoi, i, le, ó, roimh, seachas, thar, trí, um. 
6.  ainmfhocal
 
 
f.    focal a thugann eolas breise faoin briathar dúinn: ag caint go h-íseal.  
7.  aidiacht
 
 
g.  focal a cheanglaíonn le chéile dhá fhocal nó dhá fhrása: Séan nó Máire; Ól agus imigh!
8.  uimhir
 
 
h.  bíonn ainmfhocail san uimhir uatha nó san uimhir iolra.
Uatha: fear, bean, siopa, scoil
Iolra: fir, mná, siopaí, scoileanna
9.  inscne
 
 
i.    focal a thugann eolas breise faoin ainmfhocal dúinn: siopaí beaga, bia Francach.  
10.   tuiseal
 
 
j.    ag + mé = agam; le + tú = leat; do + é = dó; ag + sibh = agaibh. 
11.   gutaí 
 
k.  An fheidhm atá ag an ainmfhocal de réir an róil atá aige san abairt.
ainmneach: an t-ainmfhocal ina ainmní. D’ith an fear an dinnéar.
cuspóireach: an t-ainmfhocal ina chuspóir. Lean an mac tíre an fear.
tabhartach: ainmfhocal a bhfuil réamhfhocal roimhe. D’imigh sé leis an bhfear.
ginideach: athruithe a thagann ar ainmfhocal nuair atá seilbh i gceist (cóta Sheáin), tar éis ainm briathartha (ag glanadh na fuinneoige); tar éis réamhfhocail comhshuite (i lár an gheimhridh); nuair a thagann dhá ainmfhocal le chéile (solas na gealaí); tar éis chun, cois, dála, timpeall agus trasna (trasna na páirce); agus nuair a chuireann focail méid in iúl (a lán airgid).
gairmeach: athruithe a thagann ar ainmfhocal nuair is duine/rud a bhfuiltear ag caint go díreach leis atá i gceist. Bí i do shuí, a Mhicíl!  
12.   consain
 
l.    dhá mhionfhocal nó níos mó agus iad táite le chéile:lena (le + a); dá (de + a).
13.   séimhiú
 
m.  focal a léiríonn duine, rud, áit nó idé. 
bean, ollscoil, Peadar, Éire, eolas. 
14.   urú
 
n.  ag an bhfoireann, i mBéal Feirste, ár gcairde
15.   réamhfhocal simplí
 
o.  Bean – an bhean; Gaeltacht – an Ghaeltacht; páirc – an pháirc
16.   réamhfhocal comhshuite
 
p.  réamhfhocal simplí agus ainmfhocal leis: tar éis, i rith, os comhair, ar feadh. 
17.   cónasc
 
q.  b, c, d, f, g, h, l, m, n, p  
18.   cumasc
 
r.    a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú
Adapted from Mac Murchaidh (2004: 15-27).
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Ceacht 2:
Roghnaigh as an sliocht seo thíos:
a.  briathar x 10     ag tabhairt, ag fágáil, ….
b.  forainm pearsanta x 5    siad, mé …
c.  forainm réamhfhoclach x 10   
d.  ainmfhocal san uimhir iolra x 3     
e.  aidiacht x 7  
f.  réamhfhocal comhshuite x 5
g.  tuiseal ginideach x 5
h.  cónasc x 4
Rodrigo agus Gabriela
Tá Rodrigo agus Gabriela ag tabhairt aghaidhe ar Vicar Street, an t-ionad ceoil i lár Bhaile Átha Cliath, an mhí seo agus ag fágáil Shráid Ghrafton ina ndiaidh. Ceoltóirí óga fuinniúla iad an bheirt seo a d'fhág a dtír dhúchais ghrianmhar, Meicsiceo, trí bliana ó shin le cur fúthu in Éirinn. Bhain siad clú agus cáil amach ar Shráid Ghrafton leis an cheol bhríomhar rithimeach Laidineach atá acu, agus anois tá an cheolchoirm mhór seo ar na bacáin acu.
Chas mé le Rodrigo agus Gabriela i gcaife i lár na cathrach ag deireadh mhí an Aibreáin agus is fíor a raibh cloiste agam mar gheall orthu. Daoine iontach gnaíúil, cairdiúil atá iontu gan dabht, gan aon éirí in airde ag baint leo. Iad beirt ag ithe sceallóg go sásta le chéile agus toilteanach fosta iad a roinnt liomsa nuair a bhain mé an áit amach.
 
Cén fáth ar chinn siad ar Mheicsiceo a thréigean agus teacht go hÉirinn fhliuch ghruama? Thosaigh siad ag tús an scéil, nuair a thosaigh siad beirt ag seinm le chéile i gcathair Mheicsiceo i 1994. Bhí siad ina mbaill de rocghrúpa an tráth sin, ach níor bhraith siad ar an cheol amháin le hairgead a shaothrú. Bhí Gabriela ag obair in oifig ach bhí dubhfhuath aici ar an obair a bhí ar bun aici. Dá dheasca sin, d'éirigh sí as a post le díriú ar an cheol amháin agus le bogadh ó dheas ar thóir na gréine agus na farraige, go dtí "tránna áille agus bia blasta".
Luigh siad isteach ar an cheol a sheinm i mbaile beag darb ainm Zihuantaneja i gContae Guerrero i ndeisceart Mheicsiceo. Ní ag seinm ar ghiotáir leictreacha a bhí siad anois ach ar ghiotáir níolón-téadacha. D'éirigh go maith leo sa cheantar ó thaobh an cheoil de. Ní raibh oiread cineálacha ceoil le cloisteáil ansin is a bhí i gcathair Mheicsiceo, a deir Gabriela, agus tugadh níos mó airde orthusan dá bharr sin.
Creid é nó ná creid, is iad na Corrs ba chúis leis an bheirt a theacht go hÉirinn. Níl siad ag maíomh gur spreag ceol na Corrs iad le teacht (buíochas mór le Dia) ach chonaic siad an grúpa sin ar chlár teilifíse maidin amháin agus leag siad súil ar bhodhrán den chéad uair. Músclaíodh a spéis in Éirinn agus i ndiaidh dóibh labhairt le cúpla duine faoin tír, tháinig siad go Baile Átha Cliath. Gan focal Béarla acu agus gan pingin rua ina bpócaí (i ndiaidh seachtaine sa chathair chostasach seo) thosaigh siad ag fánseinm ar Shráid Ghrafton.
***********************
As alt le hÚna Nic Gabhann a bhí i gcló san iris Beo! (www.beo.ie/2002-05/grafton_st.asp) Bealtaine, 2002. 
Also featured in Ó Dónaill, E. (2004:48).
												


18. Bearna Eolais

Fócas	Réamhfhocail áite ar, faoi, in aice, taobh istigh, ar bharr, idir, etc. Foclóir  do rudaí coitianta i seomra tábla, cathaoir, lampa, balla, seilf, teilifís, srl.
Leibhéal	Bunleibhéal go dtí Réamh-Idirmheánach.
Am		50-60 bomaite.
Acmhainní	Is gníomhaíocht obair bheirte í seo. Beidh dhá phictiúr den seomra céanna de dhíth ort. I bpictiúr A, tá an seomra folamh. I bpictiúr B, tá an seomra lán rudaí, macasamhail leabhar, troscáin, dlúthdhioscaí, srl. D’fhéadfá líníochtaí agus grianghraif a úsáid, nó d’fhéadfá na hábhair atá le feiceáil ar thaobh eile an leathanaigh seo (Seomra Risteaird), tógtha ó Watcyn-Jones agus Howard-Williams (2002), a chur in oiriúint don ábhar.

Sa ghníomhaíocht seo, bíodh pictiúr ag mac léinn A de sheomra leapa sular bhog duine éigin isteach ann. Bíodh pictiúr ag mac léinn B den seomra céanna i ndiaidh don duine bogadh isteach ann. Gan a bheith ag amharc ar phictiúir a chéile, caithfidh siad ceisteanna a chur agus a fhreagairt leis an phictiúr a chomhlánú. Úsáidfidh siad teanga cosúil le, Cá bhfuil an teilifís? Ar an stól ag ceann na leapa.


Roimh an rang
Ullmhaigh na pictiúir A agus B (m.sh., trí na hábhair atá ar thaobh eile an leathanaigh seo, a chur in oiriúint don cheacht), agus déan go leor cóipeanna.

Sa rang
1.Cuir na mic léinn ar an eolas faoin ábhar agus tabhair foclóireacht chun suntais trí bheith ag iarraidh ar na mic léinn deich rud a fheiceann siad sa seomra ranga a ainmniú.
Tabhair frásaí réamhfhoclacha chun suntais trí bheith ag iarraidh ar na mic léinn cá háit a bhfuil rudaí áirithe sa seomra, m.sh., “Cá bhfuil an léarscáil?” “Ar an bhalla cúil in aice leis an fhuinneog.” Is féidir go mbeidh ort a gcuid freagraí a athcheapadh, agus frásaí réamhfhoclacha ‘a fhothú isteach’ leo.
Scríobh na freagraí ar an chlár. Beidh frásaí ar nós ar bharr an chófra, in aice leis an fhuinneog, srl, in úsáid. Nó i mBéarla, frásaí leithéidí beside the window, on the chair, by the fireside, srl.
Amharcadh na mic léinn ar na frásaí agus comharthaídís na réamhfhocail agus na frásaí réamhfhoclacha, i.e., ar bharr, in aice, etc. (Nó i mBéarla, frásaí cosúil le beside, at the back of, behind, on the, under, srl.)
Is féidir go mbeidh gá le hathruithe gramadúla i ndiaidh réamhfhocail, de réir na teanga atá tú a theagasc, mar infhilleadh ainmfhocail (an fhuinneog  in aice na fuinneoige; an chathaoir  ar an chathaoir). Iarr ar na mic léinn na hathruithe a thugann siad faoi deara a thabhairt chun solais. Ansin, ceapadh na mic léinn a gcuid rialacha gramadaí féin. Ina dhiaidh sin, déan plé go hachomair ar a rialacha agus tabhair aiseolas dóibh.
Déanadh gach mac léinn stoirmeáil inchinne ar deich rud atá acu ina seomra leapa le haghaidh réimse focal a fháil don tasc. Is féidir go mbeidh leithéidí dlúthdhioscaí, leabhair, deasc, lampa, srl. san áireamh sna freagraí.
Dáil na hábhair ar na mic léinn agus mínigh an tasc dóibh. Scríobh sampla de ceist agus de fhreagra ar an chlár, mar A: Cá bhfuil an teilifís? B: Ar an stól ag ceann na leapa.
	Cuireadh mac léinn A ceisteanna ar mhac léinn B go dtí go bhfuil an t-eolas tiomnaithe agus an pictiúr comhlánaithe acu.
Éist go géar leis an teanga atá in úsáid ag na mic léinn agus breac nótaí síos. Ina dhiaidh sin, scríobh cuid den mhéid atá cloiste agat ar an chlár agus iarr ar na mic léinn féincheartú a dhéanamh.
Malartaíodh na mic léinn rólanna (A mar B agus B mar A), agus déanaidís an ghníomhaíocht arís le páirtí úr.
Tabhair aiseolas dóibh.


Réasúnaíocht
Is gníomhaíocht cumarsáide fadhb-bhunaithe é Bearna Eolais, a tharraingeoidh aird na mac léinn ar fhoirmeacha teanga faoi leith, agus a ligfidh dóibh na foirmeacha sin a chleachtadh agus a gcuid hipitéisí nua-chumtha faoin teanga a thástáil. Díreoidh an fócas teanga i gcéim 9 aird ar an fhoirm agus ar an chiall. Tríd an ghníomhaíocht i gcéim 10 a dhéanamh arís, cuirfear ar chumas na mac léinn a n-earráidí a cheartú agus a dtáirgeadh teanga a fheabhsú.

18 Bearna Eolais:  Eiseamláir Oibrithe 
Seomra mac léinn Risteaird			Mac léinn A

Tá léaráid thíos de sheomra mac léinn Risteaird ar ollscoil. De bhrí go bhfuil sé díreach i ndiaidh theacht, ní raibh an t-am aige a chuid rudaí a chur sna háiteanna ar mhaith leis iad a bheith iontu. Tá léaráid de sheomra Risteaird trí huaire níos moille ag do pháirtí. Cuir ceisteanna air/uirthi lena fháil amach cá háit ar cheart duit na rudaí a chur. Thhig leat ceisteanna mar seo a leanas a chur air/uirthi:    Cá bhfuil an teilifís?  Cá háit go díreach atá i gceist agat?          Cá bhfuil na dlúthdhioscaí?     Ar cén tseilf?

Muna dtigeann tú, thig leat a rá:
Ní thuigim cad é atá i gceist agat - an dtiocfadh leat é a rá arís le do thoil?
Nuair atá sibh réidh, déanaigí comparáid idir bhur gcuid léaráidí.



ríomhaire        teilifís        clog         póstaeir       dlúthdhioscaí      ruga      cuilt


fuaimchóras     grianghraf     lampa deisce     cúisíní     leabhair     mála pónairí






   18  Seomra mac léinn Risteaird                         Mac léinn B

Tá léaráid thíos de sheomra mac léinn Risteaird ar ollscoil. 

Tá léaráid ag do pháirtí fosta den tseomra céanna ach níl a léaráid críochnaithe. Cuidigh leis/léi an léaráid a chomhlánú trí bheith ag insint dó/di cá háit a dtéann na rudaí. Tig le do pháirtí ceisteanna a chur ort ach níl cead aige/aici do léaráid a fheiceáil.

Thig leat rudaí mar seo a leanas a rá:  

Tá teilifís bheag iniompartha ar…
Tá an clog…
Tá sé ar dheis/ ar clé.
Tá sé sa lár.

Nuair atá sibh réidh, déanaigí comparáid idir bhur gcuid léaráidí.





												


19. Próiseas-scríbhneoireacht

Fócas	Scríbhneoireacht; léicsis; an ghramadach; an abairt, an t-alt agus struchtúr téacs.
Leibhéal	Bunleibhéal agus níos airde (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		60-120 bomaite.
Acmhainní	Níl gá le hacmhainní.

Roimh an rang
Roghnaigh ábhar a bhfuil spéis ag na mhic léinn ann agus ar dócha go beidh siad ábalta gearrthéacs a scríobh faoi. Spreag na mic léinn chun ábhair a mholadh. Is é ceol an t-ábhar a úsáidfear thíos.

Sa rang
Cuir tús leis an ábhar. Thig leat seo a dhéanamh ar roinnt bealaí, m.sh., le cleachtadh meaitseáil focal; trí chomhrá a dhéanamh ar an ábhar; trí théacs léitheoireachta nó trí théacs éisteachta.
Oibreodh na mic léinn ina mbeirteanna chun stoirmeáil inchinne a dhéanamh ar fhoclóir. Spreag iad chun léarscáileanna intinne, macasamhail an chinn thíos, atá curtha in oiriúint ó Anderson (2003), a chruthú.


Feadóg mhór     Cláirnéid
Veidhlín           Giotár                                                                   Rithim

Gaothuirlisí                                                               Maindilín
Téaduirlisí                                                                  Gnéithe de cheol     
Stán                                                                                                                                 Ton

Uirlisí           _________________________    Ceol

Traidisiúnta                                                                                    Snagcheol
Prásuirlisí                                             Claisaiceach               
Cineálacha ceoil        Ceol tuaithe
Trumpa                                                                                                                                                
R & B 
Rac                          Motown              



	Úsáideadh na mic léinn saorscríbhneoireacht chun smaointe a fhorbairt. Socraigh teorainn ama, abair, 10 bomaite. Scríobhadh na mic léinn chomh gasta agus chomh neamhspleách agus is féidir leo, gan scríobh thar théacs ar bith ná gan a bheith buartha faoi earráidí.

Déanadh na mic léinn scrúdú ar a gcuid saorscríbhneoireachta, agus comharthaídís eochair smaointe trí líne a chur fúthu.
Úsáideadh na mic léinn na smaointe sin leis an chéad dréacht a scríobh.
Tabhair aiseolas do na mic léinn ar a gcéad dréachtanna. I ndiaidh aiseolas a fháil, athbhreithníodh na mic léinn a ndréachtanna.
Déanadh na mic léinn a ndréachtanna a phrofléamh agus déanaidís eagarthóireacht orthu, ag díriú ar chruinneas litrithe, gramadaí, struchtúr abairte, etc. Déan a laghad ceartúcháin agus is féidir.
Cruthaíodh na mic léinn dréacht deireanach, a ndéanfaidh a gcomrádaithe scoile measúnú air. 


Athrúchán
Scríobhadh na mic léinn agus iad ina mbeirteanna nó i grúpaí. Úsáideadh na mic léinn foirmeacha aiseolais chun aiseolas a thabhairt dá chéile i gcéim 6.

Réasúnaíocht
Cuirfear a stór focal chun cinn, spreagfar na mic léinn chun a bheith ina scríbhneoirí neamhspleácha, teagascfar an scríbhneoireacht mar phróiseas.


												


20. Rianú

Fócas		Fuaimniú. Líofacht. Féinmhuinín as labhairt.
Leibhéal	Gach leibhéal (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		30-40 bomaite.
Acmhainní	Closthaifeadadh gairid le trascríbhinn.

Roimh an rang
Roghnaigh closthaifeadadh nó fístaifeadadh gairid ar ábhar oiriúnach do na mic léinn. Déan fótachóipeanna den trascríbhinn.

Sa rang
Léadh na mic léinn an trascríbhinn go géar agus iad ag obair leo féin.
Déanadh na mic léinn, agus iad ag obair ina mbeirteanna, déanaidís gluais d’fhocail nua sa téacs a thiomsú – focail, dar leo, a bheidh de dhíth orthu leis an taifeadadh a thuiscint.
A luaithe is atá cur amach ag na mic léinn ar an trascríbhinn, déan an closthaifeadadh nó an fístaifeadadh a chasadh. Éisteadh na mic léinn leis.
Déan an taifeadadh a chasadh arís. Abradh na mic léinn an t-ábhar os ard in éineacht leis an taifeadadh. Tabhair aire nach bhfuil siad ag déanamh athrá i ndiaidh an taifeadta – go bhfuil siad ag labhairt in éineacht leis.
Tabhair aiseolas dóibh.
Déan an próiseas a oiread uaireanta is atá úsáideach, de réir na mac léinn.


Athrúchán
Más comhrá é an taifeadadh, thiocfadh leis na mic léinn cleachtadh a dhéanamh ar an chomhrá a rá agus iad ina mbeirteanna sula gcasfaidh tú an taifeadadh, agus arís eile, i ndiaidh dóibh an taifeadadh a ‘rianú’ cúpla uair.


Réasúnaíocht
Cuirfear le féinmhuinín na mac léinn, forbófar luas, agus seachnófar teagasc na bhfuaimeanna aonair.


												


21. Labhairt Mhoillithe

Fócas		Fuaimniú Cruinn, Líofacht. Féinmhuinín as labhairt.
Leibhéal	Tosaitheoirí do Réamh-Idirmheánach.
Am		30-40 bomaite.
Acmhainní	Sliocht scríofa gairid.


Roimh an rang
Roghnaigh sliocht scríofa gairid do na mic léinn a rá os ard mar chleachtadh. Ba chóir go mbeadh na mic léinn ábalta ciall an téacs a thuiscint.


Sa rang
Cuir tús le labhairt mhoillithe (LM) trína léiriú do na mic léinn conas a mhoillíonn tú do chuid cainte d’aon turas.
Tabhair sliocht scríofa gairid do na mic léinn le cleachtadh os ard.
A luaithe is atá cur amach ag na mic leinn ar an téacs, abair thusa an sliocht os ard, agus tú san airdeall go bhfuil tú ag moilliú do chuid cainte ar dhóigh dhrámata, áibhéalach agus mhalltriallach (le go mbeidh na mic léinn in ann a fheiceáil conas a dhéanann do theanga agus do liopaí na fuaimeanna), ach ag an am céanna, ag cloí le hurlabhraíocht fuaime chruinn, rithim, tuin chainte agus sosanna. Fad is a bheas tú ag caint sa LM, abradh na mic léinn an sliocht in éineacht leat.
Déan an próiseas a oiread uaireanta atá úsáideach, de réir na mac léinn.
Tabhair aiseolas dóibh.



Réasúnaíocht
Moilleofar an chaint (gan cur isteach ar an fhuaim, an tuin chainte ná ar an aiceann), le go mbeidh na mic léinn in ann a fheiceáil de ghar-amharc, conas a dhéantar fuaimeanna.

Curtha in oiriúint ó Murphy, J. (2003).

												


22. Scríbhneoireacht Ghasta

Fócas		Scríbhneoireacht.
Leibhéal	Gach leibhéal.
Am		30 bomaite.
Acmhainní	Níl gá le hacmhainní.


Is teicníc í an Scríbhneoireacht Ghasta a thugann deis do na mic léinn smaointe a ghiniúint roimh phíosa scríbhneoireachta a chumadh. Scríobhadh na mic léinn chomh gasta agus chomh neamhspleách agus is féidir leo ar feadh, abair, deich mbomaite. Níor chóir go mbainfidís téacs ar bith den sliocht. Níor cheart go mbeidís ró-bhuartha faoin litriú, faoin ghramadach ná faoin phoncaíocht. (Is féidir dul i ngleic leo ina dhiaidh sin). Níor cheart dóibh a bheith ró-bhuartha ach oiread faoi cháilíocht a gcuid smaointe, ós rud é go dtig le smaointe níos sofaisticiúla eascairt as smaointe abhfuil cuma amaideach orthu. Is é is aidhm don cheacht ná go nginfidh na mic léinn smaointe ar féidir iad a fhorbairt níos moille. Má tá ag teip ar mhac léinn smaoineamh ar fhocal a bhfuil gá aige leis chun smaoineamh a chur in iúl, thig leo iarracht a dhéanamh an smaoineamh a chur in iúl ar shlí eile nó thig leo a chomhleagan T1 a scríobh. Níor cheart do na mic léinn foclóirí a úsáid agus iad ag dul do Scríbhneoireacht Ghasta, ach thig leo foclóirí a úsáid ina dhiaidh sin, leis na cialla agus an litriú a sheiceáil.


Roimh an rang
Roghnaigh topaic ar spéis le do mhic léinn é agus ar cosúil go mbeidh siad ábalta scríobh go neamhspleách faoi ar feadh thart faoi deich mbomaite. Spreag na mic léinn chun topaicí a mholadh. Éiríonn topaicí pearsantaithe go maith leo.

Sa rang
Cuir tús leis an topaic trí chomhrá a dhéanamh faoi, trí stoirmeáil inchinne a dhéanamh ar fhoclóir, trí chleachtadh meaitseáil focal; nó trí théacs léitheoireachta nó éisteachta a úsáid.
Mínigh coincheap na scríbhneoireachta gasta do na mic léinn (féach thuas) agus scríobh teideal an topaice ar an chlár.
Scríobhadh na mic léinn go gasta, go neamhspleách agus gan bhriseadh go ceann deich mbomaite.
Ansin, amharcadh na mic léinn siar ar an mhéid atá scríofa acu agus comharthaídís eochairsmaointe nó smaointe spéisiúla trí líne a chur fúthu.
	Má tá an rang beag go leor, amharc ar an mhéid a scríobhadh agus, más féidir, cuir isteach focail agus frásaí úsáideacha. Ná ceartaigh earráidí ag an phointe seo, cionn is go mbeidh an mac léinn ag déanamh eagarthóireachta ar a chuid oibre féin níos moille i rith cumadóireachta. Thairis sin, ní bheadh sé cothrom ceartú scríbhneoireachta a iarradh ar na mic léinn gan aird a thabhairt ar chruinneas.


Athrúchán
Obair bhreise: Úsáideadh na mic léinn a smaointe chun an chéad dréacht den aiste a chruthú, ina gcuid ama féin nó sa rang. (Féach Próiseas-scríbhneoireacht fosta).

Réasúnaíocht
Cuirfidh scríbhneoireacht ghasta ar chumas na mac léinn téacs measartha fada a chruthú i mbeagán ama gan cuid mhór struis. Nuair a dhéanfar obair teanga dírithe ina dhiaidh seo, m.sh., nuair a úsáidtear mar chuid de cheacht ar Phróiseas-scríbhneoireacht í, foghlaimeoidh na mic léinn cad é mar is féidir a gcuid scríbhneoireachta a fheabhsú, éireoidh siad níos neamhspleáiche agus iad i mbun scríbhneoireachta, agus bainfidh siad leas as measúnú a fháil óna gcomrádaithe scoile.

												


23. Imeartas Teanga le Seanfhocail

Fócas		Imeartas teanga.
Leibhéal	Leibhéal ar bith (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		15-30 bomaite.
Acmhainní	Tacar sheanfhocal, scríofa nó ar chártaí innéacs.


Roimh an rang
Tiomsaigh an oiread seanfhocal agus is féidir leat sa sprioctheanga. Scríobh gach seanfhocal ar chárta innéacs, le leathchuid den seanfhocal ar thaobh amháin an leathanaigh, agus an dara leath ar an taobh eile. Mar shampla, i gcás an seanfhocal Gaeilge, Tús maith, leath na hoibre (a good start is half the battle), scríobh Tús maith…ar thaobh amháin agus…leath na hoibre ar an taobh eile.

Sa rang
Faigh seanfhocail ó na mic léinn ina dteanga dhúchais agus iarr orthu iad a theagasc duit.
Roinn na mic léinn ina mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga. Tabhair tacar chártaí do gach grúpa agus déan cinnte go bhfuil siad ina luí ar an tábla, béal faoi, is é sin, le tús gach seanfhocal, béal faoi, agus le deireadh gach seanfhocal, béal in airde.
Gair amach an chéad chuid den seanfhocal, m.sh., Tús maith…Caithfidh na mic léinn an dara leath a aimsiú.
Baineadh an chéad fhoireann a chomharthóidh an freagra pointe.
Déan é seo go dtí go dtí go gcomhlánófar na seanfhocail uile.
Roghnaigh gné den teanga, a ndearna na mic léinn staidéar uirthi ar na mallaibh. Mar shampla, d’fhéadfá inscne ainmfhocal, foirmeacha iolra, aimsir faoi leith, an fhaí chéasta, an modh coinníollach, tuiseal, réamhfhocail, srl. a roghnú. Amharcadh na mic léinn ar a gcuid seanfhocal agus comharthaídís gach cás den fhoirm teanga sin.
	Seiceáil a gcuid freagraí agus úsáid an clár le díriú ar an fhoirm agus rudaí a d’fhoghlaim na mic léinn cheana a dhaingniú.


Athrúchán
·	Le caimiléireacht a sheachaint, ná scríobh ach an dara leath de gach seanfhocal ar gach cárta.
·	Ina dhiaidh seo, déan tasc scríbhneoireachta ina scríobhfaidh na mic léinn seanfhocal agus scríobh aiste ar an téama sin.


Réasúnaíocht
Is foinse d’imeartas teanga iad na seanfhocail, chomh maith le foinse shaibhir de léicsis agus d’fhoirm. Is tasc fadhb-bhunaithe é seo, ina gcuirfear san áireamh léitheoireacht, éisteacht agus labhairt san áireamh, mar aon le haird ar fhoirm agus ar fheasacht teanga.
												


24. Uimhreacha a bhfuil baint acu liomsa

Fócas	Scríbhneoireacht agus labhairt. Úsáid na n-uimhreacha le tagairt d’aois, d’airde, do mhéid, d’uimhreacha gutháin, do dhátaí breithe, etc. Ag labhairt faoi na tréithe fisiciúla a ba mhian leat (“Ba mhaith liom”).
Leibhéal	Tosaitheoirí.
Am		30 bomaite.
Acmhainní	Níl gá le hacmhainní.


Sa rang
Tarraing tábla ar an chlár mar a leanas:



Mé féin
Mo mhian
Ÿ	Airde




















	Mínigh an coincheap do na mic léinn, m.sh., b’fhéidir go ndéarfainn go bhfuil mé1.7m ar airde., ach gur mhaith liom a bheith 1.8m ar airde.

Tarraingíodh na mic léinn tábla cosúil leis an cheann thuas agus comhlánaídís an colún ar clé le hiontrálacha, m.sh., aois, meáchan, méid bróige, lá breithe, cód poist, méid airgid sa chuntas bainc, etc.
Comhlánaíodh na mic léinn na táblaí leis na huimhreacha atá fíor dóibh agus leis na huimhreacha a ba mhian leo. (Ní gá go mbeidh na freagraí fíor!)
	Nuair atá a gcuid sonraí scríofa isteach acu, léigh amach do cheannsa, ag tabhairt go leor ama do na mic léinn le struchtúr na habairte a thabhairt faoi deara, m.sh., “Tá mé 49, ach ba mhaith liom a bheith 29”, nó “Tá mé 100cg, ach is é an meáchan a ba mhian liom a bheith ná 90cg”, etc. Glac sos i ndiaidh gach abairt le seans a thabhairt do mhac léinn ar bith atá ag iarraidh a (h)uimhreacha a iompú ina n-abairt labhartha.
	Oibríodh na mic léinn leo féin lena gcuid nótaí a iompú ina n-abairtí scríofa. Cuidigh leo nuair atá gá le cuidiú.
Oibríodh na mic léinn ina mbeirteanna le labhairt fúthu féin. Éist go géar leo agus breac nótaí síos.
Scríobh samplaí den teanga a d’úsáid na mic léinn i rith an chleachtaidh. Má tá earráidí ann, iarr orthu féincheartú a dhéanamh.
Cleachtadh na mic leinn arís, le páirtithe nua an iarraidh seo.

Réasúnaíocht
Is gníomhaíocht foghlama phearsantaithe í seo, a chuirfidh scríbhneoireacht, labhairt, agus aird ar fhoirm san áireamh. Éascóidh an fócas teanga (i gcéim 8) aird ar fhoirm. Beidh deis ag na mic léinn na spriocfhoirmeacha a thabhairt faoi deara, agus ceithre dheis le hiad a chleachtú. Ach ós rud é go mbeidh meascán d’éisteacht, na mic léinn ag labhairt leo féin, na mic léinn ag labhairt ina mbeirteanna agus le páirtithe nua san idirghníomhú, ní éireoidh an cleachtadh seo leadránach, cé go ndéanfar arís agus arís eile é.

Curtha in oiriúint ó Grundy (1994).

												


25. Liricí Measctha

Fócas	Cluastuiscint, ag cur feasachta ar mharcálaithe dioscúrsa agus ar leideanna comhthéacsúla chun cinn.
Leibhéal	Leibhéal ar bith (cuir na hábhair in oiriúint don leibhéal).
Am		15-30 bomaite.
Acmhainní	Amhrán le liricí priontáilte.

 
Roimh an rang
Roghnaigh amhrán le liricí atá ag fóirstean do mhac léinn. Clóscríobh na liricí agus gearr suas na rainn, sa dóigh is go mbeidh ciall le línte indibhidiúla an amhráin. Suaith na liricí agus cuir i gclúdach iad - clúdach amháin idir gach beirt mhac léinn.

Sa rang
Dáil na clúdaigh ar na mic léinn - ceann amháin idir gach beirt mhac léinn.
Léadh na mic léinn na liricí agus déanaidís iarracht ord loighciúil na liricí a thomhas.
	Bailigh tomhais na mac léinn agus iarr orthu a roghanna a mhíniú. Trí bheith ag iarraidh orthu míniú a thabhairt, gheobhaidh tú amach na marcálaithe dioscúrsa sa téacs ó na mic léinn, rud a léireoidh an bhaint loighciúil idir líne amháin de théacs agus líne eile.
Déan an t-amhrán a chasadh, ach stad i ndiaidh gach líne nó mar sin, le seans a thabhairt do na mic léinn a roghanna a shocrú agus a thomhas cad é a chéad phíosa eile a d’fhéadfadh a bheith le teacht ina dhiaidh sin. 
Déan an t-amhrán ar fad a chasadh. Déanadh na mic léinn a gcinneadh deireanach faoina gcuid roghanna.
Pléigh an ghníomhaíocht. Tabhair aird ar theanga thábhachtach sa téacs, m.sh., marcálaithe dioscúrsa, léicsis, fóineolaíocht nó foirmeacha gramadúla.

Athrúchán
Ÿ	Gearr na liricí go hingearach in ionad go cothrománach, sa dóigh is go mbeidh na mic léinn san airdeall ar dheireadh líne agus iad ag éisteacht, seachas líne ina dhiaidh sin. Díreoidh seo aird ar struchtúr abairte agus/nó ar mharcálaithe dioscúrsa ag leibhéal na habairte, seachas leibhéal an téacs.
Ÿ	Úsáid an téacs comhlánaithe mar bhunús don ghníomhaíocht léitheoireachta.

Réasúnaíocht
Is gníomhaíocht fhadhb-bhunaithe, léitheoireachta imeasctha agus éisteachta í seo, a mhéadóidh feasacht ar mharcálaithe dioscúrsa, agus a chuirfidh tuiscint ag leibhéal-téacs (seachas leibhéal focail nó abairte) chun cinn. Is féidir go mbeidh fócas gramadúil, foclóireachta agus fóineolaíoch aici chomh maith.

Is sampla de mhúinteoireacht seachas tástáil de thuiscint léitheoireachta é an cinneadh iarraidh ar mhic léinn a gcuid roghanna a mhíniú (i gcéim 2). Nuair a chaithfidh siad na roghanna a mhíniú, tarraingítear feasacht na mac léinn ar na leideanna comhthéacsúla sa téacs. Nuair a úsáidtear an teicníc seo go rialta, cuideoidh sí leis na mic léinn leideanna comhthéacsúla a úsáid le téacs a thuiscint. Thig leis seo a bheith úsáideach  do na foghlaimeoirí siúd a bhfuil sé de nós acu bheith ag déileáil le teanga ag leibhéal focail nó abairte amháin.


Curtha in oiriúint ó Murphy (1992).
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