
“Comhionannas do Chách”

CEACHT A CEATHAIR
(Rang 3-4 agus 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 an domhan mór

Teanga bunscoile Gaeilge Teanga 1 Teanga ó Bhéal

Léitheoireacht

Scríbhneoireacht



Ábhar an cheachta
Uimhir Ainm na gníomhaíochta Modheolaíochtaí Sleamhnán

Spriocanna foghlama 4

1 Dúshlán dhá nóiméad Is féidir dul chun cinn a dhéanamh: físeán

Dúshláin athbhreithnithe dhá nóiméad

5-6

2 Smaointe a ghiniúint Meabhairmhapa agus plé ranga chun 

cinneadh a dhéanamh ar ábhar agus ar 

fhormáid na saothar a chuirfimid isteach ar 

Gníomhaithe Spriocanna Domhanda***

7-12

Machnamh ar an bhfoghlaim Na spriocanna foghlama a sheiceáil 13

***D’fhéadfadh sé gur ghá ábhair a ullmhú le haghaidh 

Ghníomhaíocht 2, ag brath ar an rang – priontáil Sleamhnán 8 

(teimpléad an mheabhairmhapa).  Beidh an líon cóipeanna a 

bheidh ag teastáil ag brath ar cibé acu a bheidh an ghníomhaíocht 

seo á déanamh ag daltaí ina n-aonar, i mbeirteanna nó i ngrúpaí 

beaga (féach Sleamhnán 7/nótaí).  



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

dul siar ar an bhfoghlaim 

thábhachtach ó Cheacht 

1-3

cinntí a dhéanamh faoi ábhar agus faoi fhormáid 

ár n-iontrálacha do Gníomhaithe Spriocanna 

Domhanda, an iris ar líne, in 2023



Gníomhaíocht 1



Gníomhaíocht 1

Breac síos an líon abairtí is mó agus is féidir ina bhfuil an focal ‘comhionannas’

Déan liosta den oiread Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe 

agus is féidir leat

Tarraing pictiúr amháin nó níos mó le léiriú a thabhairt ar an eolas atá agat ar obair Chúnamh 

Éireann (ní gá don phictiúr a bheith foirfe, ach ba cheart go mbeadh sé soiléir céard atá ann)

Dúirt Amanda Gorman (file agus gníomhaí Meiriceánach) ‘Bíonn solas ann i gcónaí, ach caithfimid 

a bheith cróga go leor lena fheiceáil.  Caithfimid a bheith cróga go leor le bheith mar an solas 

sin.’  Inis do do chomhpháirtí faoi dhuine nó faoi eagraíocht atá cróga, dar leat, agus a rinne 

beart chun domhan níos cothroime a chruthú do chách.



Gníomhaíocht 2

Searmanas Bronnta na nDuaiseanna
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Gníomhaíocht 2



Gníomhaíocht 2



Gníomhaíocht 2

https://online.fliphtml5.com/esdfl/fwpe/


Gníomhaíocht 2

Topaic? Formáid?

Ceann amháin nó níos mó de na Spriocanna 

Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe

Folláine do Dhaoine agus don Phláinéad 

(Téama na nDuaiseanna, 2022)

Cláir Chúnamh Éireann i dtír amháin (nó níos 

mó) de na tíortha ina n-oibríonn siad



Gníomhaíocht 2



dul siar ar an ábhar tábhachtach ó Cheacht 1-3

cinntí a dhéanamh faoi ábhar agus faoi fhormáid ár 

n-iontrálacha do Gníomhaithe Spriocanna 

Domhanda, an iris ar líne, in 2023

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a 

dhéanamh…

AN-MHAITH AR FAD!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!


