
“COMHIONANNAS DO CHÁCH”

CEACHT A TRÍ
(Rang 5-6)

DUAISEANNA CHÚNAMH ÉIREANN:
AN DOMHAN SEO AGAINNE, 2023



Naisc Churaclaim
Réimse curaclaim Ábhar Snáithe

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 

(OSIE)

Tíreolaíocht Timpeallachtaí an duine

OSPS Mé féin agus daoine eile

Mé féin agus an domhan mór

Oideachas Ealaíon Na hAmharcealaíona Líníocht

Teanga bunscoile Gaeilge Teanga 1 Teanga ó Bhéal

Léitheoireacht

Scríbhneoireacht



Ábhar an cheachta
Uimhir Ainm na gníomhaíochta Modheolaíochtaí Sleamhnán

Spriocanna foghlama Na spriocanna foghlama a chomhroinnt 4

1 Inscne Obair i ngrúpaí beaga | plé ranga uile 5

2 Tiwoloke agus Umodzi Plé ranga uile | grianghraif agus físeán | obair i mbeirteanna nó i ngrúpaí 

beaga

6-9

3 Gníomhaithe Spriocanna 

Domhanda

Iontráil le haghaidh Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne, 

2023: ionchur

10

Machnamh ar an bhfoghlaim Na spriocanna foghlama a sheiceáil 11

Smaoineamh faoi iontráil ar na Duaiseanna Cártaí beannachta ‘Comhionannas do Chách’ 12



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

samplaí de steiréitíopaí inscne a 
phlé

achoimre a thabhairt ar 
fhaisnéis ar chlár oiliúna faoin 

gcomhionannas inscne sa 
Mhaláiv

nasc a dhéanamh idir an obair a 
dtacaíonn Cúnamh Éireann léi 
sa Mhaláiv agus na Spriocanna 

Domhanda



Gníomhaíocht 1
Cailíní/mná Buachaillí/fir



Gníomhaíocht 2
Éire



Tiwoloke

An 

tSiséivis 

Nsanje

Gníomhaíocht 2

1

2

3

4



Gníomhaíocht 2

Umodzi 

An tSiséivis



Gníomhaíocht 2

Tarraing pictiúr de rud éigin a chabhróidh leis an 

lucht féachana an físeán a thuiscint

Scríobh teideal gearr don fhíseán

2021 G 2.04 nóim

Scríobh achoimre ghearr ar an bhfíseán

Foireann: Luka agus Mary agus a dteaghlach

Stiúrthóir: Concern Worldwide

Mo liosta              Rátáil               Íoslódáil



Gníomhaíocht 3
Seo roinnt samplaí iontacha de shaothar na leanaí a foilsíodh in irisí 

Gníomhaithe Spriocanna Domhanda ar líne roimhe seo.  Féach 

https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters chun teacht ar 

shamplaí iontacha eile.



samplaí de steiréitíopaí inscne a phlé

achoimre a thabhairt ar fhaisnéis ar chlár oiliúna faoin 
gcomhionannas inscne sa Mhaláiv

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a dhéanamh…

AN-MHAITH AR FAD!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!

nasc a dhéanamh idir an obair a dtacaíonn Cúnamh 
Éireann léi sa Mhaláiv agus na Spriocanna Domhanda



Smaoineamh faoi iontráil ar na Duaiseanna…

8 Márta: Is lá domhanda é Lá Idirnáisiúnta na mBan chun ceiliúradh a 

dhéanamh ar na rudaí is féidir le cailíní agus mná a dhéanamh, agus ar 

na rudaí a dhéanann siad, chun an domhan a dhéanamh níos fearr.  Is 

deis é freisin chun gníomh a éileamh leis an gcomhionannas inscne a 

bhaint amach.

20 Samhain: Déantar ceiliúradh ar chothrom lae an Choinbhinsiúin 

um Chearta an Linbh ar Lá Idirnáisiúnta na Leanaí.  Deis atá ann 

feasacht a mhúscailt ar an ngá a chinntiú go mbíonn meas ar 

chearta gach linbh.






