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Naisc Churaclaim

Réimse curaclaim Ábhar Snáithe

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 

(OSIE)

Tíreolaíocht Timpeallachtaí an duine

Stair Leanúnachas agus athrú in imeacht ama

OSPS Mé féin agus daoine eile

Mé féin agus an domhan mór

Teanga bunscoile Béarla Oral language

Reading

Writing

Gaeilge Teanga ó Bhéal 

Léitheoireacht 

Scríbhneoireacht



Ábhar an cheachta
Uimhir Ainm na gníomhaíochta Modheolaíochtaí Sleamhnán

Spriocanna foghlama Na spriocanna forbartha a chomhroinnt 4

1 Breathnú siar chun bogadh ar aghaidh Súil siar ar an bhfoghlaim faoi Chúnamh Éireann, ar na Spriocanna 

Domhanda, agus ar an bhfolláine do dhaoine agus don phláinéad

5

2 Cás-staidéar ar Shiarra Leon Léarscáil | Grianghraf – Feicim, Déanaim machnamh, Cuirim ceist | 

Grianghraif – chun plé ar eispéiris COVID-19 in Siarra Leon agus in 

Éirinn a spreagadh

6-8

3 Tábhacht na scoile Plé i ngrúpaí beaga agus rangú diamaint | plé ranga uile ar shliocht 

spreagúil

9-11

4 Gníomhaithe Spriocanna Domhanda Smaoineamh ar ár n-iontrálacha le haghaidh Dhuaiseanna Chúnamh 

Éireann: An Domhan Seo Againne, 2022: ionchur

12

Machnamh ar an bhfoghlaim Na spriocanna forbartha a sheiceáil 13

I d’am féin… Oideachas agus folláine daoine agus an phláinéid: póstaer spreagúil 14



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

féachaint ar chuid d’eispéiris 

leanaí scoile i Siarra Leon 

agus in Éirinn ó thaobh 

COVID-19 de

plé a dhéanamh ar 

thábhacht na scoile

machnamh a dhéanamh ar 

thábhacht an oideachais 

chun na Spriocanna 

Domhanda a bhaint amach



Sleamhnán 1 de 1 | Breathnú siar chun bogadh ar aghaidh

Gníomhaíocht 1



Gníomhaíocht 2

Éire

Siarra Leon

Sleamhnán 1 de 3 | Cás-staidéar ar Shiarra Leon



Gníomhaíocht 2

Sleamhnán 2 de 3 | Cás-staidéar ar Shiarra Leon

Feicim

Déanaim 

machnamh

Cuirim ceist



Gníomhaíocht 2

Sleamhnán 3 de 3 | Cás-staidéar ar Shiarra Leon



Gníomhaíocht 3

Sleamhnán 1 de 3 | Tábhacht na scoile

Cuir isteach aiseolas anseo



Gníomhaíocht 3

Sleamhnán 2 de 3 | Tábhacht na scoile
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Cuir na cúiseanna a bhfuil an scoil tábhachtach in ord, 

agus is é 1 an chúis is mó tábhacht agus is é 5 an chúis is lú tábhacht.



Gníomhaíocht 3

Sleamhnán 3 de 3 | Tábhacht na scoile



Gníomhaíocht 4

Sleamhnán 1 de 1 | GNÍOMHAITHE SPRIOCANNA DOMHANDA

Seo roinnt samplaí iontacha de shaothar na ndaltaí a foilsíodh in irisí Gníomhaithe Spriocanna Domhanda in 

2021.  

Féach https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/ chun teacht ar shamplaí iontacha eile.

https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/


féachaint ar chuid d’eispéiris leanaí scoile i Siarra 

Leon agus in Éirinn ó thaobh COVID-19 de

Sleamhnán 1 de 1 | Machnamh ar an bhfoghlaim

plé a dhéanamh ar thábhacht na scoile

machnamh a dhéanamh ar thábhacht an oideachais 

chun na Spriocanna Domhanda a bhaint amach

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a 

dhéanamh…

AN-MHAITH AR FAD!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!



I d’am féin…

Cum sliocht suntasach faoin bhfáth a bhfuil an scoil 

tábhachtach le haghaidh folláine daoine agus fholláine an 

phláinéid.

Aimsigh íomhá nó tarraing pictiúr atá ag teacht le do shliocht.

Úsáid an íomhá agus an sliocht chun póstaer spreagúil a 

chruthú.  


