Tascanna don chur i láthair ó bhéal 1, leibhéal A2/B1

Cur i láthair ó bhéal go leanúnach
1. Seo é do chéad rang corpoideachais. Ní mór duit tú féin a chur in aithne
don mhúinteoir. Inis beagán fút féin, na rudaí a thaitníonn leat, na rudaí
nach dtaitníonn leat agus na spóirt a dhéanann tú.
2. Le linn tú a bheith sa Fhrainc chun an teanga a fhoghlaim, buaileann tú le
francach óg nach bhfuil aithne agat air/uirthi agus cuireann tú tú féin in
aithne. Labhair ar feadh 2 nó 3 nóiméad.
Foirm
Ainm
Aois
Cár rugadh tú
Cá gcónaíonn tú
Do mhuintir (deartháireacha, deirfiúracha….)
Cé na spóirt a thaitníonn leat, a dhéanann tú agus na cinn nach dtaitníonn
leat
Cé na cineálacha caitheamh aimsire is fearr leat (ceol/cluichí
ríomhaireachta/sraitheanna teilifíse /leabhair….)
An post a bheidh agat amach anseo

Cur i láthair ó bhéal go hidirghníomhach
Le linn tú a bheith sa Fhrainc chun an teanga a fhoghlaim, buaileann tú le
francach óg nach bhfuil aithne agat air/uirthi agus cuireann tú tú féin in aithne.
Déanaigí comhrá ar feadh 2 nó 3 nóiméad.

Plean measúnachta don chur i láthair ó bhéal go leanúnach
1. Teacht i láthair 3 mharc
2. Struchtúr agus ábhar 4 mharc
3. Caighdeán na bhfuaimeanna idir fhoghraíocht agus fhóineolaíocht
5 mharc
4. Foclóir
4 mharc
5. Gramadach agus comhréir 4 mharc
Leibhéal A2 10 - 15 marc

leibhéal B1 16 - 20 marc

Plean measúnachta don chur i láthair ó bhéal go hidirghníomhach
1. Teacht i láthair
3 mharc
2. Tuiscint agus freagairt ar a ndeir an duine eile 4 mharc
-1 ar mheon ar nós cuma liom nó drochmheasúil i leith an duine eile

3. Caighdeán na bhfuaimeanna idir fhoghraíocht agus fhóineolaíocht
5 mharc
4. Foclóir 4 mharc
-1 ar fhocail Ghaeilge nó Bhéarla

5. Gramadach agus comhréir
Leibhéal A2 10 - 15 marc

4 mharc

leibhéal B1 16 - 20 marc

