Tascanna don chur i láthair ó bhéal 5, leibhéil A2/B1
(Is féidir na tascanna a mharcáil ar leibhéal A2 chomh maith le leibhéal B1
ag brath ar chastacht na cainte agus na n-idirghníomhaíochtaí atá na daltaí
in ann a dhéanamh.)

Dhá thasc atá le déanamh.
Tá foclóirín leis seo. Níor mhiste é a scaipeadh ar na daltaí chun cabhrú leo an
foclóir a foghlaimíodh sa rang a chur de ghlanmheabhair.
1. Cur i láthair ó bhéal go leanúnach
Ní airíonn tú go maith le linn ranga, téann tú chuig an altra agus míníonn tú an
fhadhb. Is mar seo thíos a tharlóidh an scéal.
 Leithscéal in éineacht leis an múinteoir
 Míniú na faidhbe
 Comhairle
Déan ullmhúchán le cabhair an fhoclóirín atá faoin teideal « Symptômes » ar an
leathanach a tugadh duit.
2. Cur i láthair ó bhéal go hidirghníomhach
Is tusa an dochtúir agus is é do chara an t-othar. Roghnaigh do ról, bain úsáid
as an liosta focal ar an liosta a tugadh duit agus lean an plean thíos.
Ansin, malartaígí na rólanna.
Tusa an dochtúir





Fáilte
Cuir ceisteanna agus scrúdaigh an t-othar
Tabhair diagnóis agus comhairle.
Slán

Tusa an t-othar






Beannú
Tabhair d’ainm agus litrigh é
Mínigh an fhadhb atá agat
Iarr diagnóis
Abair go raibh maith agat agus slán

AIDE !
Fiche de vocabulaire (qui peut être complexifiée)
Symptômes











J’ai mal à la tête
J’ai mal à la gorge
Je tousse
Je me mouche
J’ai mal au cœur
J’ai envie de vomir
J’ai de la fièvre
Ma cheville est enflée
J’ai le nez qui saigne
Ça fait mal…….

Tá tinneas cinn orm
Tá scornach thinn orm
Tá casacht orm
Tá slaghdán sróine orm
Tá tinneas boilg orm
Tá fonn urlacain orm
Ta teocht orm
Tá mo rúitín ata
Tá mo shrón ag cur fola
Tá sé sin pianmhar. . . .

Diagnostique





Vous vous êtes foulé la cheville
Vous avez la grippe
Vous êtes enrhumé
Vous avez une gastro……

Tá do rúitín leonta agat
Tá an fliú ort
Tá slaghdán ort
Tá tinneas goile ort

Traitements






Ne marcher pas trop
Mettez des glaçons
Prenez un paracétamol
Prenez du sirop
Prenez des pastilles …..

Ná siúil an iomad
Cuir leac oighir air
Tóg paraicéiteamól
Tóg síoróip
Tóg losainní

Plean measúnachta don chur i láthair ó bhéal go leanúnach
(Déan measúnacht ar an gcur i láthair chomh maith leis an teanga)

1.

2.

3.

4.

5.

Ní mór don mhúinteoir féin rúibricí 3, 4 agus 5 a líonadh isteach
Teacht i láthair 3 mharc
Meon cumarsáideach (féachaint, geáitsí) 1 mharc
Tuin dhearfach 1 mharc
Gan nótaí 1 mharc
Úsáid nótaí -1 (de réir do bharúla féin)
Nó :
1.5 marc ar gach rúibric
Struchtúr agus ábhar
4 mharc
Tús agus deireadh
1 mharc
Sintéis, leanúnachas agus soiléire
2 nó 3 mharc
Aibhsiú/leathnú ar an ábhar (B1) (de réir do bharúla féin, leibhéal an
dalta agus an trátha den bhliain)
Caighdeán na bhfuaimeanna idir fhoghraíocht agus fhóineolaíocht
5 mharc
Na fuaimeanna
An rithim
Foclóir
4 mharc
Athúsáid an fhoclóra a foghlaimíodh sa rang
Ceart
3 mharc
Saibhir
4 mharc
Úsáid focal a bhfuil liaison eatarthu (B1) (de réir do bharúla féin,
leibhéal an dalta agus an trátha den bhliain)
Focail Ghaeilge nó Bhéarla -1
Gramadach agus comhréir 4 mharc
Athúsáid struchtúr a foghlaimíodh sa rang
a.
b.
Líofa Abairtí gearra (A2) abairtí casta (B1)
4 mharc
Breaclíofa
2 nó 3 mharc
Gan bheith líofa (focail caite le chéile, gan aon bhriathra)
0 marc

*Déan idirdhealú idir botúin chomhréire a bhacann an tuiscint agus botúin
nach gcuireann isteach ar an tuiscint
Leibhéal A2 10 - 15 marc

Leibhéal B1 16 - 20 marc

Plean measúnachta don chur i láthair ó bhéal go hidirghníomhach
(Déan measúnacht ar an gcur i láthair chomh maith leis an teanga)
1. Teacht i láthair
3 mharc
Meon cumarsáideach (féachaint, geáitsí)
Tuin spéise, cheisteach, dhearfach
Úsáid nótaí -1 (de réir do bharúla féin)
2. Tuiscint agus freagairt ar a ndeir an duine eile 4 mharc
Bheith in ann aird a thabhairt ar argóintí an chomrádaí
Bheith in ann freagairt do rud nach raibh súil leis (B1)
-1 ar mheon ar nós cuma liom nó drochmheasúil i leith
an duine eile
3. Caighdeán na bhfuaimeanna idir fhoghraíocht agus fhóineolaíocht
5 mharc
Na fuaimeanna
An rithim
4. Foclóir
4 mharc
Athúsáid an fhoclóra a foghlaimíodh sa rang
Ceart
3 mharc
Saibhir agus caolchúiseach (B1) (de réir do bharúla féin,
leibhéal an dalta agus an trátha den bhliain) 4 mharc
Focail Ghaeilge nó Bhéarla -1
5. Gramadach agus comhréir 4 mharc
Athúsáid struchtúr a foghlaimíodh sa rang
Líofa Abairtí gearra (A2) abairtí casta (B1)
4 mharc
Breaclíofa
2 nó 3 mharc
Gan bheith líofa (focail caite le chéile, gan aon bhriathra)

0 marc

*Déan idirdhealú idir botúin chomhréire a bhacann an tuiscint agus botúin
nach gcuireann isteach ar an tuiscint
Leibhéal A2 10 - 15 marc

Leibhéal B1 16 - 20 marc

