
“Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna”

Ceacht a hAon

(Rang 3-4) 

Gradaim Chúnamh Éireann, 
ár nDomhan, 2021



Réimse Curaclaim Ábhar Snáithe

SESE Geography Human environments

Science Environmental awareness and care

Primary language English Oral language

Reading

Writing

Gaeilge Teanga ó Bhéal 

Léitheoireacht 

Scríbhneoireacht

SPHE Myself

Myself and others

Myself and the wider world

Arts Education Visual Art Painting

Naisc Churaclaim



Uimhir Ainm na gníomhaíochta Modheolaíochtaí Sleamhnán

Spriocanna foghlama 4

1 Baile Gníomhaíocht mhúscailte

Íomhá

Sliocht

5-7

2 Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna Eolas ar na 17 Sprioc Dhomhanda

Eolas ar Chúnamh Éireann agus ar Sprioc 17:

Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna – fuinneog dhaite***

8-11

3 Gníomhaithe Spriocanna Domhanda Eolas agus smaointe

Machnamh ar an bhfoghlaim

12-13

*** Tá an ghníomhaíocht Amharcealaíne seo ar an aon ghníomhaíocht 

amháin inar gá ábhair a ullmhú – priontáil aon bhileog oibre amháin 

(Sleamhnán 11) do gach dalta sa rang, bíodh do dhóthain crián agat do 

gach duine, mar aon le hola phlandúil chun go mbeidh an fhuinneog dhaite 

tréshoilseach

Ábhar an cheachta



Iniúchadh a dhéanamh 

ar a bhfuil i gceist le 

‘baile’

Táimid ag foghlaim chun na rudaí 
seo a leanas a dhéanamh…

Ceisteanna a chur maidir le 

Spriocanna Domhanda um Fhorbairt

Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe

Saothar ealaíne bunaidh a 

dhéanamh bunaithe ar théama 

na ‘COMHPHÁIRTÍOCHTA’



Gníomhaíocht 1 

Sleamhnán 1 de 3 BAILE: GNÍOMHAÍOCHT MHÚSCAILTE



Gníomhaíocht 1 

Sleamhnán 2 de 3 BAILE: ÍOMHÁ



““Is é an pláinéad an teach s’againne, agus

caithfimid bail mhaith a choinneáil air agus aire a 

thabhairt dó más mór againn an sonas dúinn féin, 

dár leanaí, dár gcairde…”

Gníomhaíocht 1 



1. In 2015, gheall na 193 tír sna Náisiúin Aontaithe 
(Éire ina measc) go n-oibreoidís AS LÁMHA A 
CHÉILE chun na 17 Sprioc Dhomhanda a bhaint 
amach faoin mbliain 2030

2. Treoir chun gnímh atá sna Spriocanna le 
déanamh cinnte go mbeidh ag gach duine, go 
háirithe na daoine is mó i mbaol, na rudaí a 
bhíonn ag teastáil chun saol maith a 
chaitheamh faoi shíocháin; agus chun an 
pláinéad ar a mairimid a chosaint

3. Is spriocanna uilíocha iad na Spriocanna 
Domhanda – ciallaíonn sé sin go mbaineann siad 
le gach aon duine, anois agus amach anseo – tá 
ceart againn go léir i leith na Spriocanna sin; 
agus tá an fhreagracht ar gach duine agus ar 
gach tír a bheith ag obair AS LÁMHA A CHÉILE
agus a gcuid féin a dhéanamh chun na 
Spriocanna a bhaint amach.
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Gníomhaíocht 3 

Sleamhnán 1 de 2 GNÍOMHAITHE SPRIOCANNA DOMHANDA



Iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil i gceist le 

‘baile’

Sleamhnán 2 de 2 GNÍOMHAITHE SPRIOCANNA DOMHANDA

An-mhaith ar fad! 

Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!

Cuir ceisteanna maidir le Spriocanna Domhanda 

um Fhorbairt Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe
Saothar ealaíne bunaidh a dhéanamh bunaithe 

ar théama na ‘COMHPHÁIRTÍOCHTA’

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a dhéanamh…

Gníomhaíocht 3 


