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Dréachtsonraíocht do churaclam
matamaitice na bunscoile
1. Réamhrá
Faoi Churaclam Matamaitice na Bunscoile
Cé dó Curaclam Matamaitice na Bunscoile?
Tá Curaclam Matamaitice na Bunscoile ann le haghaidh múinteoirí gach páiste i ngach
comhthéacs scoile. Is do mhúinteoirí páistí i ngach ceann d'ocht mbliana na bunscoile an
chéad cheithre roinn – Réamhrá, Réasúnaíocht, Aidhmeanna, agus Snáitheanna agus
Gnéithe. Maidir le ranna 5 agus 6 – Forléargas ar thorthaí foghlama agus ar lipéid, agus
Contanaim Dul chun Cinn – is do mhúinteoirí páistí i mblianta sóisearacha na bunscoile í,
i.e., Céim 1, a thagraíonn do ranganna na naíonán sóisearach agus na naíonán sinsearach,
agus Céim 2, a thagraíonn do rang a haon agus rang a dó.

Cén fáth a bhfuil Curaclam nua Matamaitice na Bunscoile ann?
Ó cuireadh Curaclam na Bunscoile i bhfeidhm in 1999, tharraing athbhreithnithe,
meastóireachtaí agus taighde aird ar roinnt buanna agus dúshlán. Léirigh torthaí go bhfuil
gá le Curaclam nua Matamaitice Bunscoile


atá comhleanúnach ó thaobh aidhmeanna, cuspóirí (maidir le próisis agus le hábhar),
agus oideolaíochta de; go háirithe chun aitheantas a thabhairt do na béimeanna
oideolaíochta in Aistear agus tógáil orthu



a chuireann béim ar phróisis mhatamaiticithe, i.e., cumarsáid, réasúnaíocht,
argóinteacht, dlisteanú, ginearálú, cur in iúl, réiteach fadhbanna agus nascadh, atá
lárnach in eispéiris mhatamaiticiúla gach páiste.
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a bhaineann leas as taighde reatha chun aird a tharraingt ar phrionsabail agus ar
ghnéithe oideolaíochta maithe matamaitice, meitichleachtais uileghabhálacha agus
na bealaí a leathann siad ar fud gníomhaíochtaí foghlama san áireamh



a thacaíonn le múinteoirí tascanna saibhre agus dúshlánacha matamaiticiúla a
cheapadh agus a fhorbairt, atá oiriúnach do riachtanais foghlama a bpáistí



a mhíníonn na smaointe criticiúla i ngach réimse ábhair – Uimhreas, Ailgéabar, Cruth
agus Spás, Tomhais, agus Sonraí agus Seansúlacht



a chuireann conairí foghlama i láthair, a léiríonn athruithe ar réasúnaíocht
mhatamaiticiúil na bpáistí, agus atá mar phointí tagartha le haghaidh pleanála agus
measúnú



a chuireann na prionsabail a bhaineann le cothromas agus le rochtain do gach páiste
chun cinn, agus cinntíonn sé sin go gcuireann tacaíochtaí ar chumas páistí a bhfuil
moilleanna forbartha acu, páistí a bhfuil bua den scoth acu, páistí i gcomhthéacsanna
ina bhfuil éagsúlacht chultúrtha agus páistí atá faoi mhíbhuntáiste, taithí a bheith acu
ar mhatamaitic shaibhir agus tharraingteach.

Ina theannta sin, tá sé iarrtha ag múinteoirí nach mbeadh an curaclam chomh plódaithe
céanna, agus go leagfaí níos mó béime ar chleachtadh agus ar thacú le dul chun cinn na
bpáistí ó thaobh foghlama agus forbairt mhatamaiticiúil de. Foilsíodh tuarascálacha
taighde a chuireann bonn eolais faoi fhorbairt curaclaim agus a thacaíonn léi ar
www.ncca.ie/primarymathematics.

8

Dréachtsonraíocht

Cén chaoi a bhfuil Curaclam nua Matamaitice na Bunscoile difriúil?
Tábla 1: Curaclam Matamaitice na Bunscoile, 1999 agus 2018

Curaclam Matamaitice na Bunscoile

Curaclam Matamaitice na Bunscoile

(1999)

(2018)

Snáitheanna: Ailgéabar, Sonraí agus Seansúlacht, Tomhais,Uimhreas, agus Cruth agus
Spás.
Aonaid Snáithe

Lipéid na dTorthaí Foghlama

Scileanna Matamaiticiúla

Gnéithe

Liosta

a

bhfuil

sé

phróiseas Ceithre

mhatamaiticiúla ann, ag tús gach Snáithe

Ghné

atá

comhtháite

sna

Contanaim Dul chun Cinn, a dhéanann cur
síos ar eispéiris foghlama do pháistí i
ngach snáithe agus toradh foghlama.

Cuspóirí

ábhair

(ó

na

naíonáin Torthaí foghlama – 27

shóisearacha go rang a dó) – 201

Cad iad na Snáitheanna atá i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile?
Baineann na Snáitheanna leis na príomhréimsí foghlama sa mhatamaitic. Tá cúig Shnáithe
i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile: Ailgéabar, Sonraí agus Seansúlacht,
Tomhais,Uimhreas, agus Cruth agus Spás. Ní réimsí foghlama scoite iad na Snáithe;
idirghníomhaíonn siad agus nascann siad le heispéireas foghlama an pháiste. Tá sé
tábhachtach go dtuigeann múinteoirí an chaoi a bhfuil na Snáitheanna nasctha le chéile,
chun tacú le páistí ciall a bhaint as a bhfoghlaim.
Cad iad na Gnéithe atá i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile (2018)?
Déanann na gnéithe cur síos ar fhoghlaim riachtanach mhatamaiticiúil ó thaobh na
bpróiseas, atá lárnach san foghlaim seo, de.

Forbraíonn páistí a n-oilteacht

mhatamaiticiúil ach dul i ngleic le próisis ar nós nascadh, cumarsáide, réasúnaíochta,
argóinteachta, dlisteanú, cur in iúl, réiteach fadhbanna agus ginearálú. I gCuraclam nua
Matamaitice na Bunscoile, tá ceithre Ghné ann, le go mbeidh sé éasca tagairt dóibh –
Tuiscint agus Ceangal; Cumarsáid; Réasúnaíocht; Cur i bhFeidhm agus Réiteach
Fadhbanna.
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Cén struchtúr atá ar Churaclam Matamaitice na Bunscoile agus conas a chuirtear i
láthair é?
Áireofar iad seo a leanas i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile agus in Uirlisí Úsáide
Matamaitice na Bunscoile:
Tábla 2: A bhfuil i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile agus in Uirlisí Úsáide Matamaitice na
Bunscoile

Réamhrá

Cad iad na príomhtheachtaireachtaí atá i gCuraclam nua
Matamaitice na Bunscoile?

Réasúnaíocht

Cén fáth a bhfuil foghlaim agus forbairt matamaitice tábhachtach sa
bhunscoil?

Aidhmeanna

Cad a mheastar a bheith luachmhar i bhfoghlaim agus i bhforbairt
matamaitice do pháistí sa bhunscoil?

Snáitheanna

Cé na coincheapa, meonta agus scileanna atá tábhachtach i

agus Gnéithe

bhfoghlaim agus i bhforbairt mhatamaiticiúil na bpáistí?

Pleanáil,

Cad iad príomhchodanna an churaclaim agus conas a oibríonn siad

teagasc agus

seo le chéile?

measúnú don



Torthaí Foghlama

fhoghlaim



Contanaim Dul chun Cinn



Samplaí d'fhoghlaim agus d'fhorbairt páistí*



Ábhair Thacaíochta do mhúinteoirí*

Gluais

Sainmhínithe agus míniú ar na téarmaí tábhachtacha a úsáidtear
chun cur síos a dhéanamh ar choincheapa, ar mheonta agus ar
scileanna i bhfoghlaim agus i bhforbairt mhatamaiticiúil na
bpáistí.**

*Foilseofar iad seo in Uirlisí Úsáide Matamaitice na Bunscoile ar www.curriculumonline.ie
nuair atá siad réidh.
**Forbrófar agus cuirfear i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile é sula bhfoilsítear é.
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Cén ceangal atá idir Curaclam Matamaitice na Bunscoile agus Aistear?

Tógann Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile ar phrionsabail Aistear:
Creatchuraclam na Luath-Óige (CNCM, 2009). Leagann na prionsabail seo béim ar an
tábhacht a bhaineann le caidreamh idir duine fásta agus páiste agus le taithí spraíúil
agus shuntasach ó thaobh fhoghlaim agus fhorbairt na bpáistí de. D'aithin Litearthacht
agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol: an Straitéis Náisiúnta chun an
Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 20112020 (An Roinn Oideachais agus Scileanna, 2011) an cur chuige oideolaíoch a luadh in
Aistear mar fhócas ar leith do churaclam athfhorbartha le haghaidh ranganna naíonán.
Déantar cur síos ar an gcur chuige seo i dTreoirlínte Aistear le haghaidh Dea-Chleachtais.
I leith an chúlra seo, úsáidtear 'Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a
bheith in ann...' do na Torthaí Foghlama i gCuraclam Teanga na Bunscoile (An Roinn
Oideachais agus Scileanna, 2015) agus i nDréacht-Churaclam nua Matamaitice na
Bunscoile. Mar aitheantas ar an tábhacht a bhaineann leis an gcur chuige oideolaíoch a
úsáidtear chun eispéiris chuí foghlama a thabhairt do pháistí i scoileanna, cuimsíonn
Curaclam Teanga na Bunscoile réimse Ábhair Tacaíochta do Mhúinteoirí a dhíríonn ar
spraoi agus ar mhúinteoireacht agus foghlaim spraíúil. Cuirfear ábhar tacaíochta atá
cosúil leis ar fáil i gCuraclam nua Matamaitice na Bunscoile, chomh maith le samplaí
d'fhoghlaim agus d'fhorbairt na bpáistí.
Cuireann Aistear agus Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile meonta dearfacha
foghlama chun cinn. An sainmhíniú a thugtar in Aistear ar mheonta ná 'claonadh i dtreo
freagairt do shuímh ar bhealaí saintréitheacha' (CNCM, 2009, lch.54) agus moltar
meonta mar neamhspleáchas, fiosracht, spraíúlacht, buanseasmhacht, muinín, teacht
aniar agus seiftiúlacht a chothú. Tacaíonn siad le meon tairbheach a fhorbairt, gné
d'oilteacht mhatamaiticiúil (féach lch.21): Sa luath-óige, tosaíonn meon tairbheach le
meon dearfach a chothú i leith na matamaitice a dtagann siad uirthi ina saol laethúil'
(Dooley et al., 2014, lch.40). Cuirfidh idirghníomhaíochtaí dearfacha idir, agus i measc,
daoine fásta agus páistí, i gcomhar le spraoi agus le heispéiris spraíúla mhúinteoireachta
agus foghlama, go mór le forbairt na bpáistí mar mhatamaiticeoirí.
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Cén chaoi a dtacaíonn Curaclam Matamaitice na Bunscoile le páistí a bhfuil riachtanais chasta
acu?

Cuireadh mórchéim a le chéile chun éascaíocht a dhéanamh ar mhúinteoireacht agus ar
fhoghlaim uilechuimsitheach na bpáistí a bhfuil géardheacrachtaí foghlama acu.
D'fhéadfadh páistí a bhfuil deacrachtaí foghlama meánacha acu a bheith idir Mórchéima
agus c/d. Ós rud é gur teanga oscailte atá inti, tá sé mar chuspóir ag Mórchéim a réimse
deiseanna foghlama a thiocfaidh chun cinn do na páistí seo a chuimsiú. An dúshlán a
chaithfidh múinteoirí a shárú ná a aithint nuair nach bhfuil páiste i láthair 'ach ar éigean'
nó nuair a fheiceann sé/sí spreagthach nó gníomhaíocht ar siúl. 1 Sa mhéid is gur féidir, ba
chóir go bpleanálfaí gníomhaíochtaí chun torthaí foghlama a léiriú d'aon ghnó. Ba chóir
aon chomhartha de 'thabhairt faoi deara' a aithint agus a úsáid chun bonn eolais a chur
faoi phleanáil le haghaidh eispéireas agus gníomhaíochtaí amach anseo.
Cúnamh breise atá san Ábhar Tacaíochta dar teideal Cosáin do Riachtanais Speisialta
Oideachais do mhúinteoirí a bhfuil páistí a bhfuil riachtanais chasta acu ina seomra ranga.
Déanann an tÁbhar Tacaíochta cur síos ar sheacht gconair RSO. Is féidir úsáid a bhaint as
na conairí seo in éineacht le Contanaim Dul chun Cinn Mhatamaitic na Bunscoile chun tacú
le múinteoirí dul chun cinn na bpáistí sin a aithint, agus tacú leis, taobh istigh de
mhórchéim nó de mhionchéim dul chun cinn.
Conas a thacaíonn an Curaclam nua Bunscoile Matamaitice le scileanna smaointeoireachta atá
ríomhaireachtúil, cruthaitheach agus solúbtha, agus an códú leis?

Le tamall anuas, is ceist mhór i mbéal an phobail í stádas an chódaithe i gcuraclam na
bunscoile, agus an gaol idir an raon leathan de thionscnaimh códaithe i mbunscoileanna
faoi láthair agus an curaclam, go háirithe an curaclam matamaitice. Ag freagairt
d’iarratas an Aire i mí Iúil 2016, thug an CNCM faoin ngaol idir códú agus an mhatamaitic
ag an leibhéal seo d’oideachas pháistí a shoiléiriú, a chíoradh agus a mhíniú, agus é seo a
chur chun cinn mar ghné d’fhorbairt an churaclam nua matamaitice. Dáiríre, leagann
matamaitic na bunscoile roinnt de bhunchlocha códaithe tríd an bhéim a chuirtear ar
scileanna smaointeoireachta atá ríomhaireachtúil, cruthaitheach agus solúbtha. Téann
1 Cuireadh an tacaíocht Cosáin do Riachtanais Speisialta Oideachais le chéile do Churaclam Teanga na
Bunscoile agus is féidir í a fháil ar: http://curriculumonline.ie/getmedia/363e3d87-1d9e-4368b5b98b402c658a3f/SEN_Paths_IRISH_KM.pdf?ext=.pdf Forbrófar Ábhar Tacaíochta atá cosúil leis do
Churaclam nua Matamaitice na Bunscoile.
1
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páistí i ngleic le fadhbanna casta trí eispéiris agus gníomhaíochtaí matamaitice a
cheaptar chun na scileanna sin a fhorbairt. Sa phróiseas sin, moltar dóibh an fhadhb a
roinnt i gcéimeanna, ainilís a dhéanamh ar ghnéithe na faidhbe, ord tosaíochta a chur
ar eolas ábhartha, agus ag tarraingt ar réamhthuiscintí, a gcuid smaointe a
réasúnú, agus an réiteach a mheas.
Is trí eispéiris spraíúla, comhoibríocha agus ghníomhacha a fhoghlaimíonn
páistí, nuair a thugann an Curaclam nua Bunscoile Matamaitice deiseanna
dóibh scileanna smaointeoireachta atá ríomhaireachtúil, cruthaitheach agus
solúbtha a fhorbairt agus iad ag foghlaim sna snáitheanna Ailgéabar, Sonraí
agus Seans, Tomhais, Uimhreas, agus Cruth agus Spás. Sa dóigh sin, cuireann
an curaclam nua matamaitice le bunchlocha códaithe.
Agus an códú mar ghné den gcuraclam iomlán bunscoile á phlé ag an
CNCM, aithníodh roinnt cur chuige a úsáidtear go hidirnáisiúnta. Áirítear mar
chuid díobh: an códú a shuí mar ghné de réimse leathan curaclaim amhail
an ríomhaireacht, nó ríomheolaíocht; roinnt d’fhothacaí bunúsacha an chódaithe
a chomhtháthú le hábhair amhail matamaitic nó eolaíocht; códú a fhorbairt
trasna an churaclaim, mar shampla mar eochairscil. Beidh an CNCM ag obair
le líonra scoileanna i rith na scoilbhliana seo, chun taiscéaladh a dhéanamh ar
na cuir chuige éagsúla seo chun an códú a chomhtháthú le curaclam na
bunscoile. Cuideoidh an obair seo le athfhorbairt churaclam na bunscoile, ní
hamháin sa mhatamaitic, ach ar aghaidh uaidh sin.

An Curaclam agus na hUirlisí Úsáide a úsáid
Cad iad na Torthaí Foghlama?
Úsáidtear Torthaí Foghlama le cur síos a dhéanamh ar an bhfoghlaim agus ar an
bhforbairt mhatamaiticiúil a mbítear ag súil leo do pháistí tar éis tréimhse dhá
bhliain. Tagann siad in áit na gcuspóirí i gcuraclam 1999.

I dtimpeallachtaí

príomhshrutha, tagraíonn na Torthaí Foghlama i gCéim 1 do ranganna na naíonán
sóisearach agus sinsearach agus tagraíonn Torthaí Foghlama i gCéim 2 do rang a haon
agus rang a dó. Ag léiriú Spriocanna Foghlama Aistear, cuireann an frása 'Trí
eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann ...' gach
Toradh Foghlama i gCéim 1 i láthair. Beidh tionchar ag cúinsí, eispéiris agus cumais
éagsúla na bpáistí ar a ndul chun cinn i dtreo Torthaí Foghlama.
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I

bhfianaise

na

héagsúlachta

a

bhíonn

i

bhfoghlaim

agus

i bhforbairt

mhatamaiticiúil páistí in aon ghrúpa ranga, is ar chontanam a dhéantar cur síos
ar fhoghlaim.

Tacaíonn na Contanaim Dul chun Cinn le múinteoirí eispéiris

chuí, dhúshlánacha foghlama a chruthú do pháistí, agus le múinteoirí agus iad ag obair
le páistí arbh fhéidir go mbeadh a gcuid foghlama agus forbartha ag dul chun cinn ar
leibhéal nó ráta atá difriúil lena gcomhscoláirí.
Cad iad na Contanaim Dul chun cinn agus conas a oibríonn siad?
Aithnítear sna Contanaim Dul chun Cinn go dtagann páistí ar scoil agus eispéiris
éagsúla mhatamaitice

acu,

go

mbíonn

siad

ag

staideanna

éagsúla

ar

a

dturas foghlama matamaitice, agus go bhforbraíonn siad ag rátaí difriúla, go
háirithe páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus páistí i
luathbhlianta na bunscoile. Tacaíonn na Contanaim Dul chun Cinn le múinteoirí a
mbreithiúnas agus a dtaithí féin a úsáid chun an staid a bhfuil páistí ar a dturas
foghlama matamaitice a shainaithint.
Tá Contanam Dul chun Cinn amháin ann do gach Lipéad Toraidh Foghlama. Déanann
na Contanaim Dul chun Cinn cur síos leathan ar fhoghlaim agus ar fhorbairt
mhatamaitice páistí do Chéimeanna 1 agus 2. Tá seacht mórchéim dul chun cinn ag gach
Lipéad Toraidh Foghlama faoi láthair (a-g)2. Déantar cur síos ar na ceithre Ghné –
Tuiscint agus Ceangal; Cumarsáid; Réasúnaíocht; Cur i bhFeidhm agus Réiteach
Fadhbanna – i ngach Contanam Dul chun Cinn. Dá bhrí sin, is féidir le gach turas
páiste, ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó, bheith in aon cheann de na seacht
mórchéim. Tá dhá Thoradh Foghlama ann do gach Lipéad faoi láthair3.
Conas a thosóidh múinteoirí ar an gcuraclam seo a úsáid?
Cé go mbíonn éagsúlacht mhór idir na heispéiris mhatamaiticiúla a bhíonn ag páistí, ag
múinteoirí agus ag scoileanna sna comhthéacsanna difriúla scoile, tosóidh na
múinteoirí ar fad ag na túsphointí céanna ach an cheist a chur – Cén staid ag a bhfuil na
Meastar go mbeidh suas le deich mórchéim nó aon mhórchéim dhéag ann nuair a chríochnaítear an curaclam ó na naíonáin go rang
a sé. Tagann sé seo le líon na mórchéimeanna a bhfuiltear ag súil leis do churaclam iomlán teanga na bunscoile – ó na naíonáin
shóisearacha go rang a sé.
Meastar go mbeidh suas le ceithre mhórchéim in aghaidh an lipéid ann nuair a chríochnaítear an curaclam ó na naíonáin go rang a
sé.
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páistí? Cá bhfuil siad ag dul ina bhfoghlaim agus ina bhforbairt? Agus cé
mhatamaiticiúla a chaithfidh mise, mar mhúinteoir, a phleanáil agus a chur ar fáil
chun cabhrú leo an dul chun cinn sin a dhéanamh? (Tharraing cainteanna ag cruinnithe
de chuid na Meithle Forbartha agus an Bhoird le déanaí aird ar an ngá atá ann chun
an iarghrafaic a athrú chun pointí éagsúla rochtana do scoileanna, maidir le Curaclam
nua Matamaitice na Bunscoile a úsáid, a léiriú. Nuashonrófar an ghrafaic seo tar éis
an phróisis comhairliúcháin ina mbeifear ag obair go dlúth le roinnt scoileanna).
Is féidir le múinteoirí tosú ag freagairt na gceisteanna sin trí amharc ar na
Torthaí Foghlama don chéim ábhartha agus ar na Contanaim Dul chun Cinn a
luaitear leis na Torthaí Foghlama seo. Nuair atá siad réidh, beidh múinteoirí in ann
tagairt do Shamplaí d'fhoghlaim páistí le haghaidh fianaise ar fhoghlaim agus ar
fhorbairt mhatamaiticiúil na bpáistí ag staideanna cosúla, agus le haghaidh
smaointe chun tacú le heispéiris dhúshlánacha agus spraíúla foghlama a fhorbairt
chun tacú leis na Torthaí Foghlama seo. Cuirfidh an tÁbhar Tacaíochta do mhúinteoirí
smaointe breise don chleachtas ar fáil freisin.

Forbairt agus foilsiú
Cá bhfaighidh mé eolas faoin taighde atá mar bhonn agus mar thaca ag Curaclam
Matamaitice na Bunscoile?
Tá dhá thuarascáil taighde mar bhonn agus thaca ag Curaclam Matamaitice na Bunscoile.
Pléann an chéad tuarascáil na téamaí a bhaineann le sainmhínithe, le teoiricí, le
forbairt agus le dul chun cinn (Dunphy et al, 2014). Díríonn an dara tuarascáil taighde ar
theagasc agus ar fhoghlaim mhatamaiticiúil (Dooley et al, 2014). Foilsíodh
na tuarascálacha iomlána sin, a n-achoimrí feidhmeacha agus a bpodchraoltaí
ar an leathanach athbhreithnithe agus taighde ar www.ncca.ie/
primarymathematics. Ina theannta sin, tá foilseacháin ábhartha eile a bhaineann le
taighde agus le forbairt ag an nasc gréasáin seo, an Doiciméad Eolais agus Treoir um
Churaclam nua Matamaitice na Bunscoile a fhorbairt san áireamh. I ndiaidh
comhairliúcháin san fhómhar, foilseofar tuarascáil ar na torthaí agus ar na
himpleachtaí a bhaineann

leis

an

dréachtsonraíocht

churaclaim

ar

www.ncca.ie/primarymathematics freisin.
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2. Réasúnaíocht
Téann an réasúnaíocht atá le Curaclam nua Matamaitice na Bunscoile i ngleic le tábhacht
na matamaitice i saol páistí.

Déanann an réasúnaíocht cur síos ar mhatamaitic i

gcomhthéacs foghlama agus forbartha páistí agus ar na himpleachtaí a bhaineann leis sin
chun oideachas a chur ar fáil do pháistí sa bhunscoil. Is iad seo a leanas na
príomhtheachtaireachtaí ar tarraingíodh aird orthu sa dréacht-réasúnaíocht.

Matamaitic na Bunscoile
Déanann matamaitic staidéar ar na coibhneasa, ar na ceangail agus ar na patrúin
mórthimpeall orainn agus is cuid bhunúsach den domhan í dá bharr. Feabhsaíonn
matamaitic ár gcumas chun an domhan mórthimpeall orainn a thuiscint agus dul i
dteagmháil leis go mór.

Tá gach páiste ina m(h)atamaiticeoir
Tá braistint inbheirthe, iomasach agus instinneach mhatamaitice ag gach páiste. Tá gach
páiste in ann dul i ngleic le coincheapa agus le smaointe matamaiticiúla ó bhreith, agus tá
sé/sí in ann a c(h)uid foghlama a threisiú agus a fhorbairt le himeacht ama.
Ba chóir go músclódh matoideachas cumas inbheirthe an pháiste chun smaoineamh agus
chun cumarsáid a dhéanamh go matamaiticiúil, chun fadhbanna a réiteach agus chun ciall
a bhaint as an domhan ach matamaitic a úsáid. Ba chóir páistí a spreagadh chun meon
dearfach i leith matamaitice a bheith acu agus chun a dtuiscint mhatamaiticiúil, a dteanga,
a scileanna cumarsáide, a mbuanseasmhacht agus a n-athléimneacht, a nidirghníomhaíochtaí agus a léirithe a fhorbairt. Má chuirtear ar chumas páistí bheith ina
matamaiticeoirí, leagann sé an bhunchloch do pháistí bheith ina bhfoghlaimeoirí
muiníneacha ar feadh an tsaoil.
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Is feiniméan daonna agus sóisialta í an mhatamaitic
Braitheann foghlaim mhatamaitice ar eispéiris shóisialta agus chultúrtha agus ar phróisis
inmheánacha foghlama gach páiste.
Ba chóir go dtabharfadh matoideachas bunscoile eispéiris foghlama do pháistí, as a neascraíonn smaointeoireacht mhatamaiticiúil, cosúil le samhaltú, smaoineamh os ard
agus 'caint mhatamaitice'. Ba chóir go dtabharfadh sé deiseanna do pháistí comhoibriú,
smaointeoireacht mhatamaiticiúil a chur in iúl, agus a dtuiscint a léiriú ar go leor bealaí
agus i gcomhthéacsanna éagsúla.

Is uirlis í an mhatamaitic a chabhraíonn linn ciall a bhaint as an domhan
Úsáidtear matamaitic chun smaoineamh ar ár ngnáthshaol agus ar an domhan, agus chun
iad a fheiceáil agus a eagrú.
Ba chóir go gcuirfeadh matoideachas bunscoile ar chumas na bpáistí fadhbanna fíorshaoil
a chur in iúl agus a réiteach i dtéarmaí matamaiticiúla. Tá sé riachtanach freisin tacú le
páistí teanga na matamaitice a fhorbairt. Dá bhrí sin, ba chóir smaointeoireacht
mhatamaiticiúil a chur chun cinn, agus ba chóir go mbeadh 'caint mhatamaitice' lárnach
sa phróiseas teagaisc agus foghlama.

Tá an mhatamaitic álainn agus is fiú tabhairt fúithi aisti féin
Is féidir le páistí taithí a fháil ar áilleacht agus ar chumhacht na matamaitice trí dheiseanna
spraíúla, cruthaitheacha foghlama. Tá sé tábhachtach go bhfuil an deis ag páistí dul i
ngleic le matamaitic mar dhisciplín aisti féin agus iniúchadh a dhéanamh ar go leor dá
gnéithe spéisiúla.
Ba chóir do mhatoideachas bunscoile grá don mhatamaitic a chothú. Ba chóir go
dtabharfadh sí an deis do pháistí iniúchadh a dhéanamh ar a gcuid smaointe, fáil amach
fúthu agus iad a bheachtú. Ba chóir go dtacófaí le páistí smaoineamh go criticiúil agus go
solúbtha, agus bheith cruthaitheach agus nuálach ina gcur chuige i leith matamaitic a
fhoghlaim.
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Tá an mhatamaitic i ngach áit agus is do gach duine í
Is gníomhaíocht dhaonna í matamaitic, a fhorbraíonn mar fhreagra ar fhadhbanna agus ar
idirghníomhaíochtaí laethúla.
Ba chóir go dtabharfadh matoideachas bunscoile deiseanna do pháistí dul i ngleic le
matamaitic dhomhain, bhríoch agus dhúshlánach i dtimpeallachtaí oideachasúla,
timpeallachtaí sóisialta agus dúchais san áireamh. Mar thoradh ar an rannpháirtíocht sin,
comhthógfaidh páistí eolas agus scileanna de réir mar a idirghníomhaíonn siad agus de
réir mar a chomhoibríonn siad chun fadhbanna casta agus fíorshaoil a réiteach.
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3. Aidhmeanna
Is é an cuspóir uilechuimsitheach atá le Curaclam Matamaitice na Bunscoile ná oilteacht
mhatamaiticiúil a fhorbairt. Cuimsíonn oilteacht mhatamaiticiúil tuiscint choincheapúil,
líofacht ghnásúil, réasúnaíocht oiriúnaitheach, inniúlacht straitéiseach, agus meon
táirgiúil (féach ar Fhíor 1 thíos). Tá na cúig ghné fite fuaite ina chéile agus spleách ar a
chéile, rud atá ríthábhachtach. De réir mar a fhorbraíonn páistí oilteacht i ngné amháin,
feictear forbairtí i ngnéithe eile freisin. Forbraítear oilteacht mhatamaiticiúil níos mó i
measc páistí de réir mar a éiríonn a n-eispéiris mhatamaiticiúla níos sofaisticiúla agus de
réir mar a fhaigheann siad blaiseadh d'oideolaíocht mhaith. Tacaíonn an curaclam le
teagasc, le foghlaim agus le measúnú a thagann leis an gcuspóir seo.
Fíor 1: Cúig ghné d'Oilteacht Mhatamaiticiúil

Déantar cur síos ar na cúig ghné d'Oilteacht Mhatamaiticiúil thíos
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Tuiscint Choincheapúil 4
Is é an aidhm atá leis an gcuraclam ná cabhrú le páistí tuiscint a fháil ar an bhfáth a bhfuil
smaointe matamaitice tábhachtach agus ar na bealaí difriúla a bhfuil siad in ann na smaointe
sin a úsáid agus a chur i bhfeidhm.
Tá sé mar chuspóir ag an gcuraclam cabhrú le páistí tógáil ar na rudaí atá ar eolas acu cheana
féin agus na rudaí sin a nascadh lena bhfoghlaim nua. Ba chóir go mbeadh sé níos éasca do
pháistí a bhfoghlaim a úsáid ar bhealaí difriúla do chásanna difriúla.
Chomh maith le tacú le páistí matamaitic a úsáid ar bhealaí difriúla, ba chóir do mhúinteoirí
tacú le páistí chun an gcaoi a dtuigeann siad matamaitic a léiriú ar go leor bealaí éagsúla, ar
nós pictiúir nó rudaí a úsáid nó trína shamhaltú, a mhíniú nó a léiriú dá gcomhscoláirí. Ós rud
é go bhfuil an deis ag páistí iniúchadh a dhéanamh ar mhatamaitic, tugann sé seo deis eile
dóibh na rudaí a d'fhoghlaim siad, an chaoi ar fhoghlaim siad, agus na bealaí difriúla ar féidir
lena bhfoghlaim bheith úsáideach a roinnt agus a nascadh.

Líofacht Ghnásúil
Tá sé mar chuspóir ag an gcuraclam deiseanna a thabhairt do pháistí a straitéisí
neamhfhoirmiúla féin a chruthú agus coincheapa agus modhanna nua a chomhtháthú de réir
mar a thógann siad ar na straitéisí sin. Tá sé mar aidhm aige tacú le páistí an úsáid a bhaintear
as modhanna coitianta matamaiticiúla agus straitéisí neamhfhoirmiúla a dhlisteanú, agus a
dtuiscint agus a scileanna a neartú ar an mbealach sin.
Ba chóir páistí a spreagadh chun modhanna a chur i bhfeidhm i gceart, go héifeachtúil agus
go solúbtha; modhanna a aistriú go fadhbanna agus go comhthéacsanna difriúla; modhanna
a thógáil nó a oiriúnú ó mhodhanna eile; agus chun tabhairt faoi deara nuair atá straitéis nó
modh amháin níos oiriúnaí le cur i bhfeidhm ná straitéis/modh eile.

4

Meastar go gcuirfear tráchtaireacht ó pháistí agus ó dhaoine fásta ar na gnéithe d'oilteacht mhatamaiticiúil isteach sa
roinn seo mar 'bholgáin chainte'. Sainaithneofar an tráchtaireacht i rith an chomhairliúcháin le scoileanna.
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Inniúlacht Straitéiseach
Tá sé mar aidhm leis an gcuraclam seo tacú le páistí bheith in ann fadhbanna a réiteach go
cumasach. Ba chóir go mbeadh an deis ag páistí fadhbanna matamaiticiúla a cheapadh, a léiriú
agus a réiteach ar bhealaí éagsúla.
Chomh maith leis an réimse straitéisí réitigh atá ag teastáil ó pháistí, ba chóir éascaíocht a
dhéanamh ar pháistí chun samhlacha faidhbe a chruthú nuair a thuigeann siad an fhadhb nó
an cás agus a p(h)ríomhghnéithe den chéad uair, agus chun an fhadhb a léiriú go
matamaiticiúil ina dhiaidh sin.
Ba chóir do pháistí coibhneasa matamaiticiúla a bhrath agus léirithe meabhracha ar
fhadhbanna a chumadh ach meabhair-íomhánna a thógáil de phríomhchodanna na faidhbe
(athróga agus coibhneasa) agus úsáid á baint acu as roinnt uirlisí, ar nós uimhreacha, ábhair
choincréiteacha, láimhseog, siombailí, focal nó grafaicí.
Ba chóir páistí a spreagadh chun solúbthacht a léiriú i rith an phróisis a bhaineann le réiteach
fadhbanna agus a gcuid eolais a leathnú ach fadhbanna bríocha, fíorshaoil a réiteach agus trí
mhodhanna cuí a chruthú nó a athrú chun teacht le riachtanais cásanna nach bhfuil taithí acu
orthu.

Réasúnaíocht Oiriúnaitheach
Tá sé mar chuspóir ag an gcuraclam tacú le cumas páistí maidir le machnamh, le míniú, agus
le dlisteanú loighciúil. Trí chomhoibriú agus trí thimpeallacht atá oiriúnach do chaint, ba chóir
do mhúinteoirí páistí a réiteach le huirlisí chun na coincheapa, na modhanna réitigh, na fíricí
agus na modhanna a dtagann siad orthu a léiriú agus chun a mbealach a dhéanamh tríothu,
ionas go mbeidh siad in ann an chaoi a n-oireann matamaitic dá chéile agus a bhfuil ciall léi a
fheiceáil.
Ba chóir páistí a spreagadh chun dlisteanacht a réasúnaíochta a shoiléiriú agus a shocrú ach
coincheapa agus modhanna a phlé; fadhbanna, réitigh agus a dtuiscint ar mhatamaitic a léiriú
ar bhealaí éagsúla; agus fáthanna maithe a thabhairt leis na modhanna agus na straitéisí a
mbaineann siad úsáid astu.
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Meon Táirgiúil
Leagann Curaclam Teanga na Bunscoile (2015) béim ar an tábhacht atá le tacaíocht a
thabhairt do pháistí chun meonta dearfacha a fhorbairt i leith teanga agus litearthachta.
Tagraíonn Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige (2009) mar struchtúr curaclaim do réimse
meonta dearfacha foghlama, buanseasmhacht agus athléimneacht san fhoghlaim ina measc.
Ag teacht leis na dearcthaí sin ar mheonta dearfacha foghlama, tá sé mar aidhm ag an
gcuraclam nua matamaitice páistí a spreagadh le bheith muiníneach ina n-eolas agus ina
gcumas matamaiticiúil. Tá sé mar chuspóir aige tacú leo a fheiceáil go bhfuil matamaitic
praiticiúil agus taitneamhach, agus go bhfuil sí ábhartha ina saol laethúil, trí eispéiris agus trí
obair atá dúshlánach agus tarraingteach, mar is cuí.
Agus go leor deiseanna acu ciall a bhaint as matamaitic, na tairbhí a bhaineann le
buanseasmhacht a aithint agus taithí a fháil ar rath ina gcuid foghlama, ba chóir go
bhfeicfeadh páistí go bhfuil matamaitic an-úsáideach, tarraingteach agus spreagúil, agus ba
chóir dóibh taitneamh a bhaint as a smaointe matamaiticiúil a roinnt lena gcairde, lena
dteaghlaigh, lena múinteoirí agus le daoine eile.
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4. Snáitheanna agus Gnéithe
Snáitheanna an Churaclaim
Tugann Snáitheanna an Churaclaim achoimre ar na fearainn choincheapúla nó réimsí ábhair i
matamaitic na bunscoile ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó. Tá sraith de Lipéid Toraidh
Foghlama ag gach snáithe.
Tábla 3: Forléargas ar Shnáitheanna an Churaclaim agus ar Lipéid Toraidh Foghlama

A ilg é a b a r
S on ra í a g u s
S e a n s ú la ch t

1. Patrúin, Seichimh agus Coibhneasa in Uimhreacha
2. Patrúin, Struchtúr agus Rialacha
3. Sonraí

4. Tomhas
T om h a is

5. Am
6. Airgead

7. Uimhreas in Úsáid
8. Ionadluach
U im h re a s

9. Uimhriú agus Comhaireamh
10. Oibríochtaí
11. Codáin
12. Feasacht ar Spásúlacht agus Suíomh

Cru t h a g u s S p á s

13. Cruth
14. Trasfhoirmiú

Is féidir tuilleadh Lipéad Toraidh Foghlama a chur leis an liosta seo nuair a fhorbraítear an
curaclam le haghaidh rang a trí go rang a sé; mar shampla, baint le Seansúlacht.
Tarraingítear aird ar an idirnascacht idir Snáithe. Cuireann an suíomh gréasáin
www.curriculumonline.ie, an áit a bhfoilseofar an leagan deireanach de Churaclam nua
Matamaitice na Bunscoile, deis iontach ar fáil chun naisc a chruthú idir Snáitheanna agus
Lipéid Toraidh Foghlama.
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Gnéithe an Churaclaim
Forbraíonn páistí a n-oilteacht mhatamaiticiúil ach dul i ngleic le próisis ar nós nascadh,
cumarsáide, réasúnaíochta, argóinteachta, dlisteanú, cur in iúl, réiteach fadhbanna agus
ginearálú. Leagtar na Gnéithe nó na príomhphróisis mhatamaiticiúla amach i gceithre
chatagóir: Tuiscint agus Ceangal; Cumarsáid; Réasúnaíocht; Cur i bhFeidhm agus Réiteach
Fadhbanna. Tagann na catagóirí seo ón litríocht ar oilteacht mhatamaiticiúil agus ar
mhatamaiticiú agus cuireann an liosta de scileanna matamaiticiúla i gCuraclam Matamaitice
na Bunscoile (1999) bonn eolais fúthu.
Leagtar na Gnéithe d'fhoghlaim mhatamaiticiúil a bhaineann le gach ceann de na Snáitheanna
amach i bhFíor 2 thíos.
Fíor 2: Gnéithe mhatamaitic na bunscoile
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Gné 1: Tuiscint agus Ceangal
Ba chóir do pháistí ceangail a dhéanamh idir coincheapa agus modhanna ceangailte – 'cén
fáth' agus 'cén chaoi' na matamaitice – agus idir eolas nua agus réamheolas, chun ciall a bhaint
as na rudaí atá á bhfoghlaim acu. Ba chóir dóibh a dtuiscint ar chomhthéacsanna laistigh de
mhatamaitic a chur i bhfeidhm ar réimsí eile foghlama agus leis an bhfíorshaol, agus a
cheangal leo.

Gné 2: Cumarsáid
Ba chóir do pháistí modhanna cuí cumarsáide agus léirithe agus comhghnásanna éagsúla a
úsáid chun smaointeoireacht, smaointe, coibhneasa agus argóintí loighciúla a léiriú. Ba chóir
dóibh a smaointeoireacht agus a gcumarsáid a fheabhsú agus a bheachtú ach dul i ngleic le
foghlaim ar bhonn fiosrú agus le timpeallachtaí a bhaineann le foghlaim shóisialta.

Gné 3: Réasúnaíocht
Ba chóir do pháistí réasúnaíocht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun smaointe agus
tuairimíochta dhéanamh, a mheas agus a dhlisteanú. Ba chóir dóibh dul i mbun machnamh
loighciúil agus gníomhaíochtaí loighciúla, ar nós anailís a dhéanamh, cruthú, infeiriú agus
ginearálú.

Ba chóir dóibh argóintí láidre a phleanáil agus a thógáil chun a mínithe, a

gcruthúnas agus a gcinnteoireacht a dhlisteanú.

Gné 4: Cur i bhFeidhm agus Réiteach Fadhbanna
Ba chóir do pháistí cásanna agus straitéisí éagsúla a bhaineann le réiteach fadhbanna a
imscrúdú, a fhorbairt, a roghnú, a chur i bhfeidhm, a léirmhíniú, a shamhaltú agus comparáid
a dhéanamh eatarthu, de réir mar a dhéanann siad iniúchadh ar mhatamaitic agus de réir mar
a threisíonn siad a dtuiscint mhatamaiticiúil. Ba chóir dóibh an t-eolas matamaiticiúil agus na
scileanna matamaiticiúla atá acu a chur i bhfeidhm ar bhealaí solúbtha, éifeachtúla agus
cruthaitheacha chun fadhbanna a réiteach, imscrúduithe a dhéanamh agus a dtuiscint
ríomhaireachtúil a fhorbairt.
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5. Forléargas ar Thorthaí Foghlama
Mar atá thuasluaite, tagraíonn Cuid 5 agus Cuid 6 den tsonraíocht leis na naíonáin shóisearacha go rang a
dó go sonrach.
Úsáidtear Torthaí Foghlama le cur síos a dhéanamh ar an bhfoghlaim agus ar an bhforbairt mhatamaiticiúil
a mbítear ag súil leo do pháistí tar éis tréimhse dhá bhliain, nuair a chuirtear cumais agus cúinsí éagsúla
an pháiste aonair san áireamh go cuí. Cabhraíonn Torthaí Foghlama le múinteoirí
1. modhanna cuí teagaisc agus foghlama a phleanáil, a theagasc agus a mheas
2. modhanna cuí measúnaithe a úsáid chun fianaise ar smaointeoireacht mhatamaiticiúil na bpáistí
a bhailiú
3. aiseolas spriocdhírithe a thabhairt do pháistí agus do thuismitheoirí.
Tugann na táblaí seo a leanas forléargas ar na Torthaí Foghlama agus ar na Lipéid do gach Snáithe.
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Tábla 4: Ailgéabar: Torthaí Foghlama agus Lipéid

Snáithe: Ailgéabar
Torthaí Foghlama

Tuiscint agus ceangal;
Cumarsáid; Réasúnaíocht; Cur i
bhFeidhm agus Réiteach
Fadhbanna

Gnéithe

Toradh Foghlama:
Uimhir agus Lipéad
1.

Patrúin, seichimh
agus coibhneasa
in uimhreacha

2.

Patrúin, struchtúr
agus rialacha

Céim 1: Naíonáin shóisearacha
agus shinsearacha
Trí eispéiris chuí foghlama
spraíúla, ba cheart do pháistí a
bheith in ann*
Iniúchadh a dhéanamh ar
phatrúin agus seichimh
uimhreacha agus iad a aithint
agus a úsáid

Céim 2: Rang a haon agus a dó

Iniúchadh a dhéanamh ar
phatrúin, ar struchtúir agus ar
choibhneasa i bhfoirmeacha
fisiciúla, geoiméadracha agus
uimhriúla agus iad a chuardach.

Na rialacha a rialaíonn seichimh
agus patrúin a shainaithint;
tuartha a dhéanamh agus
cásanna eile a ghinearálú.

Ba cheart do pháistí a bheith in
ann* 5
Na hairíonna agus coibhneasa
cómhalartacha idir suimiú agus
dealú a thuiscint agus a úsáid

*Nuair a chuirtear cumais agus cúinsí éagsúla an pháiste aonair san áireamh go cuí.

Tábla 5: Sonraí agus Seansúlacht: Torthaí Foghlama agus Lipéid

Snáithe: Sonraí agus Seansúlacht
Torthaí Foghlama

Tuiscint agus ceangal;
Cumarsáid;
Réasúnaíocht; Cur i
bhFeidhm agus Réiteach
Fadhbanna

Gnéithe

Toradh Foghlama:
Uimhir agus Lipéad
3.

Sonraí

Céim 1: Naíonáin shóisearacha
agus shinsearacha
Trí eispéiris chuí foghlama
spraíúla, ba cheart do pháistí a
bheith in ann*
Iniúchadh a dhéanamh ar shonraí
ar bhealaí éagsúla le haghaidh
cuspóirí éagsúla

Céim 2: Rang a haon agus a dó
Ba cheart do pháistí a bheith in
ann*
Sonraí a úsáid mar fhianaise chun
scéalta a insint faoi cheisteanna is
díol spéise

*Nuair a chuirtear cumais agus cúinsí éagsúla an pháiste aonair san áireamh go cuí.
5

Léirigh cainteanna ag cruinnithe de chuid na Meithle Forbartha, an Bhoird agus na Comhairle le déanaí tacaíocht chun ‘Trí eispéiris chuí
foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann ...’ mar atá sa Toradh Foghlama i gCéim 1 a chur i bhfeidhm ar na Torthaí Foghlama i
gCéim 2. Smaoineofar agus déanfar iniúchadh ar an ábharthacht agus ar an úsáideacht a bhaineann leis sin le múinteoirí i rith an
chomhairliúcháin.
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Tábla 6: Tomhais: Torthaí Foghlama agus Lipéid

Snáithe: Tomhais
Torthaí Foghlama

Tuiscint agus ceangal; Cumarsáid;
Réasúnaíocht; Cur i bhFeidhm agus Réiteach
Fadhbanna

Gnéithe

Toradh Foghlama:
Uimhir agus Lipéad

Céim 1: Naíonáin shóisearacha
agus shinsearacha
Trí eispéiris chuí foghlama
spraíúla, ba cheart do pháistí a
bheith in ann*
Feasacht ar thomhas (fad,
meáchan, toilleadh agus achar) a
fhorbairt i gcomhthéacsanna
bríocha

Céim 2: Rang a haon agus a dó
Ba cheart do pháistí a bheith in
ann*

4.

Tomhas

Fad, meáchan (mais), toilleadh
agus achar a mheas ach uirlisí
agus aonaid chuí a úsáid.

5.

Am

Feasacht agus tuiscint ar
choincheap an ama a fhorbairt

Gnéithe d'am a ainmniú, a léamh
agus a thaifeadadh ach léirithe
analógacha agus digiteacha a
úsáid

6.

Airgead

Feasacht ar airgead agus ar an
gcaoi a n-úsáidtear é a fhorbairt

Luach airgid a aithint agus
airgead a úsáid i réimse
comhthéacsanna bríocha

*Nuair a chuirtear cumais agus cúinsí éagsúla an pháiste aonair san áireamh go cuí.
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Tábla 7: Uimhreas: Torthaí Foghlama agus Lipéid

Snáithe: Uimhreas
Torthaí Foghlama

Gnéithe

Tuiscint agus
ceangal;
Cumarsáid;
Réasúnaíocht;
Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Toradh Foghlama:
Uimhir agus Lipéad
7. Uimhreas in
úsáid

8. Ionadluach

Céim 1: Naíonáin
shóisearacha agus
shinsearacha
Trí eispéiris chuí foghlama
spraíúla, ba cheart do pháistí a
bheith in ann*
Feasacht a fhorbairt gur féidir
uimhreacha a úsáid chun
• líon na rudaí atá ann a
insint
• cur síos a dhéanamh ar
rudaí (lipéad a chur
orthu)
• rudaí a chur in ord
Braistint ar dheich a fhorbairt
mar bhunús le hionadluach
agus le comhaireamh

9. Uimhriú agus
Comhaireamh

Feasacht a fhorbairt gurb é an
cuspóir atá le comhaireamh ná
cainníochtú

10. Oibríochtaí

Cainníochtaí a chur le chéile
agus a dheighilt

11. Codáin

Slánuimhir/slánuimhreacha a
thuiscint i gcomhthéacs
coibhneasa coda-iomláin.

Céim 2: Rang a haon agus a dó
Ba cheart do pháistí a bheith in
ann*

Tuiscint gur féidir le luachanna
difriúla a bheith ag digití; go
mbraitheann luach digite in
uimhir scríofa ar a suíomh san
uimhir sin
Líofacht a léiriú maidir le
straitéisí difriúla comhairimh a
úsáid agus a chur i bhfeidhm
Suimiú agus dealú a úsáid chun
cásanna agus fadhbanna
fíorshaoil a réiteach, ach
réimse straitéisí a úsáid
Iniúchadh a dhéanamh ar
choibhneasa matamaiticiúla
idir cainníochtaí coda-iomláin
(agus iad a shamhaltú, a
shloinneadh agus a léiriú)

*Nuair a chuirtear cumais agus cúinsí éagsúla an pháiste aonair san áireamh go cuí.

34

Dréachtsonraíocht

Tábla 8: Cruth agus Spás: Torthaí Foghlama agus Lipéid

Snáithe: Cruth agus Spás
Torthaí Foghlama

Tuiscint agus ceangal; Cumarsáid; Réasúnaíocht;
Cur i bhFeidhm agus Réiteach Fadhbanna

Gnéithe

Céim 1: Naíonáin shóisearacha
agus shinsearacha
Trí eispéiris chuí foghlama
spraíúla, ba cheart do pháistí a
bheith in ann*
Braistint a fhorbairt ar fheasacht
agus ar réasúnaíocht spásúlachta

Céim 2: Rang a haon agus a dó

13. Cruth

Cruthanna 2T agus 3T a shamhlú
agus samhail a dhéanamh díobh
agus cur síos a dhéanamh ar a nairíonna

Cruthanna 2T agus 3T a shamhlú
agus samhail a dhéanamh díobh
agus anailís a dhéanamh ar a nairíonna

14. Trasfhoirmiú

Iniúchadh agus cur síos a
dhéanamh ar thionchair
gluaiseachtaí cruthanna

Tionchair na dtrasfhoirmithe ar
chruthanna a shamhlú agus a
léiriú

Toradh Foghlama:
Uimhir agus Lipéad
12. Feasacht ar

Spásúlacht agus
Suíomh

Ba cheart do pháistí a bheith in
ann*
Réasúnaíocht spásúlachta a
fhorbairt agus suíomh a shamhlú
agus a shamhaltú ach
comhordanáidí siombalacha a
úsáid

*Nuair a chuirtear cumais agus cúinsí éagsúla an pháiste aonair san áireamh go cuí.
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6. Contanaim Dul chun Cinn

Dréachtsonraíocht

6. Contanaim Dul chun Cinn
Tagann páistí ar scoil agus taithí éagsúil acu agus bíonn siad ag staideanna éagsúla ina luathfhoghlaim
agus ina luathfhorbairt. Bíonn siad ag foghlaim agus ag forbairt ag rátaí éagsúla freisin, go háirithe i
luathbhlianta na bunscoile. D'fhéadfadh roinnt páistí, atá ag tosú sna naíonáin shóisearacha agus a bhfuil
taithí acu ar oideachas réamhscoile faoi stiúir Aistear, bheith ag Mórchéim Dul chun Cinn d sa chéad Lipéad
Toraidh Foghlama – Patrúin, Seichimh agus Caidrimh Uimhreacha, ach d'fhéadfadh páistí eile, a bhfuil
taithí cosúil leis sin acu, bheith ag Mórchéim b. Úsáidtear Contanaim Dul chun Cinn i gCuraclam nua
Matamaitice na Bunscoile chun cabhrú le múinteoirí i ngach comhthéacs scoile breithiúnais ghairmiúla a
dhéanamh faoin áit a bhfuil páistí ina dturas foghlama matamaitice agus leis na chéad chéimeanna eile
foghlama a phleanáil dóibh. Leis na Contanaim Dul chun Cinn, is féidir le múinteoirí an chuid is mó de
pháistí sa rang a aimsiú ar an Mórchéim Dul chun Cinn chuí, agus is féidir leo páistí, atá ag pointe níos
luaithe nó níos déanaí ina bhfoghlaim agus ina bhforbairt, a chur sa treo ceart. Ina theannta sin, cuireann
na Contanaim Dul chun Cinn tacaíocht agus smaointe praiticiúla ar fáil do mhúinteoirí chun eispéiris
shaibhre foghlama matamaitice a thógáil do pháistí.
Déanann na Contanaim Dul chun Cinn cur síos leathan ar fhoghlaim agus ar fhorbairt mhatamaitice páistí
do Chéimeanna 1 agus 2. Tá Contanam Dul chun Cinn amháin ann do gach Lipéad Toraidh Foghlama; tá
14 Chontanam Dul chun Cinn ann san iomlán. Leagtar seacht Mórchéim Dul chun Cinn (a-g)6 amach do
gach Lipéad Toraidh Foghlama. Déanann siad cur síos ar an turas a dhéanann páistí ó na naíonáin
shóisearacha go rang a dó agus is féidir gach turas páiste a aimsiú ar cheann de na seacht mórchéim seo.
Baineann an cur síos ar na mórchéimeanna dul chun cinn go díreach leis na ceithre Ghné de Mhatamaitic
na Bunscoile – Tuiscint agus Ceangal; Cumarsáid; Réasúnaíocht; Cur i bhFeidhm agus Réiteach Fadhbanna.
Déanann gach Contanam Dul chun Cinn cur síos ar na cineálacha eispéireas foghlama a theastaíonn ó
pháiste, a chuirtear in iúl ó thaobh ábhair agus próiseas matamaiticiúil de, chun na Torthaí Foghlama atá
i gceist a bhaint amach. Déantar cur síos sna mórchéimeanna ar an gcuma a d'fhéadfadh bheith ar
fhoghlaim agus ar fhorbairt páistí agus iad ag gluaiseacht tríd an gcontanam i dtreo Torthaí Foghlama a
bhaint amach. Léireoidh samplaí d'obair mhatamaiticiúil na bpáistí an fhoghlaim seo níos mó.

Meastar go mbeidh suas le deich mórchéim nó aon mhórchéim déag ann nuair a chríochnaítear an curaclam ó na naíonáin go rang a sé.
Tagann sé sin le líon na mórchéimeanna a bhfuiltear ag súil leis do churaclam iomlán teanga na bunscoile – ó na naíonáin shóisearacha go
rang a sé.
6
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Léirítear sna Contanaim Dul chun Cinn an dul chun cinn ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó agus
tugtar tacaíocht do pháistí le réimse leathan cumais. D'fhéadfadh roinnt páistí a lán ama a ghlacadh chun
dul ó mhórchéim go mórchéim, dul chun cinn a dhéanamh laistigh de mhórchéim amháin agus/nó laistigh
de mhionchéim dul chun cinn amháin. Tacaíonn na Contanaim le múinteoirí a mbreithiúnas a úsáid maidir
leis na heispéiris is oiriúnaí mhatamaitice do pháistí ag pointe áirithe ama.
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Tábla 9: Forléargas ar na Contanaim Dul chun Cinn

Forléargas ar na Contanaim Dul chun Cinn i gCuraclam
Matamaitice na Bunscoile
Sraith

Ailgéabar

Sonraí agus
Seansúlacht

Tomhais

Uimhreas

Cruth agus spás

Lipéad Toraidh Foghlama

Leathanaigh

1. Patrúin, seichimh agus coibhneasa in uimhreacha

lgh 40-42

2. Patrúin, struchtúr agus rialacha

lgh 43-45

3. Sonraí

lgh 46-47

4. Tomhas

lgh 48-50

5. Am

lgh 51-53

6. Airgead

lgh 54-56

7. Uimhreas in úsáid

lgh 57-59

8. Ionadluach

lgh 60-62

9. Uimhriú agus comhaireamh

lgh 63-66

10. Oibríochtaí

lgh 67-70

11. Codáin

lgh 71-73

12. Feasacht ar spásúlacht agus suíomh

lgh 74-76

13. Cruth

lgh 77-79

14. Trasfhoirmiú

lgh 80-81
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Ailgéabar 1 – Patrúin, seichimh agus coibhneasa in uimhreacha
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann iniúchadh a dhéanamh ar phatrúin agus seichimh uimhreacha agus iad a
aithint agus a úsáid.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann na hairíonna agus coibhneasa cómhalartacha idir suimiú agus dealú a thuiscint agus a úsáid.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

An páiste

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí,
amhrán, rann, cásanna
ón bhfíorshaol agus
scéalta atá cuí, saibhir
agus comhfhreagrach
m.sh. sraith tithe, ,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

c

d
An páiste

e
An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Patrúin, seichimh agus coibhneasa in uimhreacha

Meaitseálann sé/sí tacair
agus péirí de rudaí
comhionanna i
gcomhfhreagracht aon le
haon.
Meaitseálann sé/sí tacair
rudaí coibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha i
gcomhfhreagracht aon le
haon.
Déanann sé/sí cur síos ar
choibhéis agus ar
neamhchoibhéis: an
uimhir chéanna, mar an
gcéanna le, cothrom le,
níos mó ná, níos lú ná

Déanann sé/sí comparáid
idir, meaitseálann agus
cuireann sé/sí tacair agus
rudaí in ord de réir
cainníochta ach
comhaireamh.

Sainaithníonn sé/sí
uimhreacha i
gcomhthéacs seichimh,
seichimh d’uimhirfhocail
ar aghaidh – a haon, a
dó, a trí... seichimh
d’uimhirfhocail siar – a
deich, a naoi, a hocht...
Tugann sé/sí patrúin a
dhéanann 5, 10 faoi
deara.
Déanann sé/sí cur síos ar
choibhéis idir teaglamaí.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrúin agus ar
choibhneasa uimhriúla i
bhfíricí suimithe agus
dealaithe suas go dtí 5,
10.
Ar bhealach straitéiseach,
aimsíonn sé/sí na tacair
ar fad de dhá uimhir a
dhéanann 5/10, náid san
áireamh. Síneadh: gach
tacar uimhreacha.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrúin i bhfíricí
suimithe agus dealaithe
suas go dtí 20 ar a laghad
agus úsáideann sé/sí iad.

Smaoiníonn sé/sí ar
iolrúchán mar shuimiú
leantach, mar airí náide,
agus mar airí
cómhalartach.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar iliomad struchtúr
d'uimhir-abairtí: c=a+b. . .
a+b=c. . . a+b=c+d. . .

Léiríonn sé/sí coibhneasa
mar uimhir-abairtí.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcomhartha
cothroime mar rud
coibhneasta seachas mar
rud oibríochtúil.
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Cumarsáid

Réasúnaíocht

Bíonn sé/sí i láthair
réimse rann, cluichí agus
cásanna rólghlactha
uimhreacha a bhfuil
patrúin agus seichimh
uimhreacha i gceist leo
m.sh. cúig mhoncaí
bheaga, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Glacann sé/sí páirt i
rainn, i gcluichí agus i
gcásanna rólghlactha
uimhreacha a bhfuil
patrúin agus seichimh
uimhreacha i gceist leo
m.sh.a haon, a dó,
buachaill bó...

Déanann sé/sí cur síos ar
chosúlachtaí agus ar
dhifríochtaí idir tacair ó
thaobh cainníochta de
agus úsáid á baint
aige/aici as foclóir cuí
m.sh. níos mó ná, níos lú
ná, an méid céanna.

Éisteann sé/sí le scéalta a
bhaineann le patrúin
agus le seichimh
uimhreacha agus
athinsíonn sé/sí iad.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar sheichimh
d’uimhirfhocail.

Bíonn sé/sí i
láthairréimse
gníomhaíochtaí a bhfuil
patrúin uimhreacha,
seichimh agus sainaithint
na gcoibhneas in
uimhreacha i gceist leo
m.sh. an páiste i líne,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Aithníonn agus
seicheamhaíonn sé/sí
uimhreacha trí
chomhaireamh de
ghlanmheabhair ó 1-10.

Aithníonn sé/sí patrúin
uimhreacha agus tuarann
sé/sí uimhreacha
iartheachtacha i
seicheamh.

Tugann sé/sí faoi deara
go n-insíonn
comhaireamh an méid
rudaí atá i dtacar duit,
beag beann ar an gcaoi a
n-eagraítear iad nó ar an
ord ina gcomhairtear iad.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar na huimhreacha a
thagann roimh, tar éis nó
idir uimhreacha i
seicheamh.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcoibhneas idir rud
amháin eile a chur le
tacar agus leis an gcéad
uimhir chomhairimh eile.

Sainaithníonn sé/sí 10
mar uimhir shuntasach.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar airí náide an tsuimithe
agus déanann sé/sí
ginearálú ar gach uimhir.

Déanann sé/sí cur síos ar
chosúlachtaí agus ar
dhifríochtaí idir rudaí
m.sh. ceann amháin níos
mó ná, péire níos mó ná,
srl.
Tuigeann agus áitíonn
sé/sí na prionsabail náide
a bhaineann le fíricí
suimithe m.sh. 3+4=4+3
agus dlisteanaíonn sé/sí
le cruthúnas iad.

Tugann sé/sí patrúin
uimhreacha faoi deara,
corruimhreacha agus réuimhreacha san áireamh
m.sh. i gcéad-chearnóg
agus uimhreacha
iartheachtacha a thuar.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar choibhneasa idir
uimhreacha agus a
suíomh sa seicheamh.
Tarraingíonn sé/sí
léaráidí agus úsáideann
sé/sí láimhseoga nithiúla
chun iniúchadh a
dhéanamh ar struchtúr
na seicheamh, agus ar an
gcaoi a n-athraíonn na
téarmaí.
Sainaithníonn sé/sí an
bhrí atá le hainmneacha
uimhreacha, m.sh.
ciallaíonn trí déag a trí

Tuigeann agus áitíonn
sé/sí na prionsabail
chómhalartacha a
bhaineann le fíricí
suimithe m.sh. 3+4=4+3
agus dlisteanaíonn sé/sí
le cruthúnas iad.
Déanann sé/sí cur síos ar
airíonna
corruimhreacha/réuimhreacha agus ar
phatrúin a thagann chun
cinn i suimiú nó i ndealú
corruimhreacha/réuimhreacha.

Aistríonn sé/sí fadhbanna
briathartha ina n-uimhirabairtí scríofa, agus a
mhalairt, réimse leathan
struchtúr uimhir-abairtí
san áireamh.

Aistríonn sé/sí fadhbanna
briathartha ina n-uimhirabairtí, agus a mhalairt,
baill anaithnide, nó sloinn
choitiantachta, san
áireamh m.sh.
m'aois+2=aois Phóil

Déanann sé/sí iniúchadh
ar tháblaí uimhreacha,
céad-chearnóg san
áireamh.

Réasúnaíonn sé/sí úsáid
siombaile nó athróige
chun uimhir anaithnid a
léiriú m.sh. 4 + □ = 10.

Comhaireann sé/sí ar
aghaidh agus siar i
ndónna, i gcúigeanna
agus i ndeicheanna agus
tugann sé/sí patrúin faoi
deara.

Seachas fráma, seans gur
fearr litir a roghnaigh
páiste a chur anseo, mar
go mbíonn míthuiscint
dhúshlánach ann gur
féidir le siombail
seasamh do dhá aonán
má úsáidtear siombail
amháin.

Déanann sé/sí cur síos ar
sheicheamh uimhreacha
ach coibhneas a
tharraingt idir
uimhreacha agus a
suíomh.

Déanann sé/sí ginearálú
ar phatrúin uimhreacha
go huimhreacha thar an
raon sofheicthe a
chuirtear in iúl, m.sh.
céard is 1470+5 ann?

Déanann sé/sí cur síos ar
sheicheamh uimhreacha
ach coibhneas a
tharraingt idir
uimhreacha agus a
suíomh. Déanann sé/sí
cur síos ó bhéal ar fhoirm
scríofa i bhfocail agus ar
fhoirm scríofa ach
siombailí a úsáid.

Déanann sé/sí cur síos ó
bhéal ar fhoirm scríofa i
bhfocail agus ar fhoirm
scríofa ach siombailí a
úsáid.
Déanann sé/sí cur síos ar
ghaol feidhmiúil idir dhá
thacar uimhreacha, agus
cuireann sé/sí an fheidhm
i bhfeidhm chun tuilleadh
aschur/ionchur a aimsiú.
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móide a deich, ciallaíonn
daichead ceithre dheich.

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí a
bhfuil patrúin
uimhreacha, seichimh
agus sainaithint na
gcoibhneas in
uimhreacha i
gcomhthéacsanna
bríocha fíorshaoil i gceist
leo m.sh. tascanna
uimhrithe agus/nó
seicheamhaithe, sceidil
'ar dtús-ansin', faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Sainaithníonn agus
léiríonn sé/sí tuiscint ar
phatrúin agus ar
sheichimh uimhreacha i
bpictiúir agus i scéalta.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrúin in uimhreas –
eagraíonn sé/sí rudaí i
ngrúpaí nó i dtacair de 2,
3, 4, 5

Déanann sé/sí iniúchadh
ar agus sainaithníonn
sé/sí eagair den
chainníocht chéanna
agus ábhair
choincréiteacha á n-úsáid
aige/aici.

Déanann sé/sí imscrúdú
ar fheidhmeanna agus
cuireann i bhfeidhm ar
sheicheamh uimhreacha
iad m.sh. suimigh 1, 2
agus sainaithníonn sé/sí
patrúin a thagann chun
cinn.

Úsáideann sé/sí iliomad
straitéisí chun
uimhreacha a bhfuil níos
mó ná digit amháin iontu
a shuimiú agus a dhealú.
Déanann sé/sí cur síos ar
straitéisí, déanann sé/sí
comparáid eatarthu agus
dlisteanaíonn sé/sí
roghanna a rinneadh.

Scríobhann sé/sí
cothromóidí le hathróga,
chun teacht ar réiteach ar
fhadhb.
Réitíonn sé/sí réimse
fadhbanna a bhfuil
cainníocht anaithnid leo.

Déanann sé/sí cur síos ar
riail ghinearálta do
shuimiú agus do dhealú
teaglamaí a bhfuil
corruimhreacha agus réuimhreacha iontu, agus
dlisteanaíonn sé/sí í.
Cuireann sé/sí rialacha
ginearálta dá leithéid i
bhfeidhm ar chásanna a
bhaineann le réiteach
fadhbanna.
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Ailgéabar 2 – Patrúin, struchtúr agus rialacha
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann iniúchadh a dhéanamh ar phatrúin, ar struchtúir agus ar choibhneasa i
bhfoirmeacha fisiciúla, geoiméadracha agus uimhriúla agus iad a chuardach.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann na rialacha a rialaíonn seichimh agus patrúin a shainaithint; tuartha a dhéanamh agus cásanna eile a
ghinearálú.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

d
An páiste

Freastalaíonn sé/sí ar agus
freagraíonn sé/sí
d’fhuaimeanna, do
ghníomhartha agus do
ghluaiseachtaí leantacha.
Aimsíonn sé/sí agus
déanann sé/sí iniúchadh ar
phatrúin sa timpeallacht
m.sh. tíleanna balla,
duilleoga, sciatháin
féileacáin.
[Ná cuir an iomarca béime
ar shiméadracht, agus
déan cinnte nach gcuirtear
aon rud a bhfuil baill
randamacha ann i láthair
mar phatrún]

An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Patrúin, struchtúr agus rialacha

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
réimse spreagthach,
fuaimeanna,
gníomhartha agus
gluaiseachtaí
leantacha, físiúla a
sheasann do
phatrúin, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

e

Sainaithníonn sé/sí
aonad leantach
laistigh de phatrún
leantach.

Aithníonn, déanann sé/sí
comparáid idir agus
meaitseálann sé/sí tacair
agus rudaí de réir tréithe
difriúla.
Sainaithníonn sé/sí aonad
leantach laistigh de
phatrún casta leantach.
Déanann sé/sí cur síos ar
phatrúin leantacha mar
athdhéanamh an aonaid
sin.
Tosaíonn sé/sí ag déanamh
cur síos ar struchtúr na
bpatrún atá ag fás.

Sainaithníonn sé/sí na
rialacha a rialaíonn réimse
patrún; casta, leantach
agus atá ag fás.
Sainaithníonn sé/sí
coibhneasa idir téarmaí +3,
-2, srl. agus idir téarmaí
agus a suíomh sa phatrún,
m.sh. Is é 2 an chéad
téarma, is é 3 an dara
téarma, mar sin is é 11 an
deichiú téarma.
Briseann sé/sí téarmaí
patrúin ina gcodanna
comhbhaill, agus déanann
sé/sí comparáid idir an
chaoi a n-athraíonn siad de

Úsáideann sé/sí rialacha
na bpatrún chun tuartha
réasúnta a dhéanamh.
[In F, ba chóir do pháistí
tógáil ar E le líofacht
níos fearr. Ba chóir páistí
a bhfuil claonadh acu
téarmaí leantacha a chur
i gcomparáid lena chéile
a spreagadh chun
breathnú ar struchtúir
eile laistigh den phatrún.
Ba chóir páistí a dhíríonn
go hiomlán ar ghnéithe
uimhriúla a spreagadh
chun gnéithe fíortha a
chur san áireamh, agus a
mhalairt.]

Léiríonn sé/sí patrúin
éagsúla ar mhodhanna
difriúla, briathartha,
pictiúrtha, léaráideach
agus siombalach ina
measc.
Leathnaíonn sé/sí
smaointeoireacht ó staid
amháin go staid eile.
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Tá a fhios aige/aici go
mbíonn aonad leantach i
bpatrún.

Cumarsáid

Réasúnaíocht

Bíonn sé/sí i láthair
modhanna
oiriúnacha
cumarsáide agus
uiríoll ina ndéantar
idirdhealú idir
airíonna agus/nó cur
síos ar airíonna,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Léiríonn sé/sí feasacht ar
fhoclóir chun cur síos a
dhéanamh ar

Bíonn sé/sí i láthair
gníomhaíochtaí
seicheamhaithe agus
obair phatrún,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Cruthaíonn sé/sí patrún
simplí leantach a
thosaíonn le dhá rud agus
a éiríonn níos casta, de réir
mar is cuí.

airíonna – m.sh. mór,
gorm, cruinn – agus ar
sheichimh – m.sh. an
chéad cheann, an chéad
cheann eile, an ceann
deireanach.
Déanann sé/sí iniúchadh ar
an bhfáth ar chóir do rud
bheith sa chéad áit eile i
bpatrún/seicheamh.

Léiríonn sé/sí seicheamh
céimeanna i ngnáthaimh
laethúla, m.sh. lámha a ní,
lón a ithe.

réir mar a théann an
patrún ar aghaidh.

Labhraíonn sé/sí faoi
phatrúin ar scoil, sa
bhaile agus sa
mhórthimpeallacht a
bhfuil rudaí,
cruthanna agus
uimhreacha ag baint
leo.
Léiríonn sé/sí tuiscint
ar chosúlachtaí agus
ar dhifríochtaí idir
tacair ó thaobh
airíonna de m.sh.
méid, cruth, agus dath
agus modhanna
oiriúnacha cumarsáide
á n-úsáid aige/aici.
Déanann sé/sí cur síos
ar, cruthaíonn,
cóipeálann agus
forbraíonn sé/sí
patrúin shimplí
leantacha atá níos
casta.
Déanann sé/sí tuartha
faoi cad a thagann
roimh sheicheamh
rudaí, fuaimeanna nó

Freastalaíonn sé/sí ar
úsáid chuí na teanga nuair
atá cur síos á dhéanamh ar
phatrúin m.sh. roimh, tar
éis, lean, an chéad cheann
eile, tosaigh, críochnaigh,
idir, cóipeáil, mar an
gcéanna, difriúil, lár, arís,
leantach, aonad leantach,
struchtúr, randamach.

Míníonn sé/sí an riail a
úsáidtear chun seicheamh
nó patrún a chruthú agus
cuireann sé/sí i bhfeidhm é
chun patrúin leantacha
agus shimplí atá ag fás a
fhorbairt nó a chruthú.

Aimsíonn sé/sí an ball atá
in easnamh i bpatrúin
leantacha.

Cuireann sé/sí argóint i
láthair chun tacú leis na
rialacha a shainaithnítear i
bpatrúin nó i seichimh.

Sainaithníonn agus
seicheamhaíonn sé/sí
patrúin i ngnáthaimh
laethúla i gceart.
Tuarann sé/sí téarmaí
iartheachtacha agus
réamhtheachtacha i

Déanann sé/sí cur síos ar
phatrúin cruthanna
líneacha go téarmaí
iartheachtacha agus
réamhtheachtacha, agus
forbraíonn sé/sí iad.

Cruthaíonn nó
dlisteanaíonn sé/sí an
argóint.
Déanann sé/sí comparáid
idir dearcthaí eile ar
phatrúin m.sh. díriú ar

Léiríonn agus taifeadann
sé/sí patrúin, struchtúir
agus rialacha
ailgéabracha ar bhealaí
éagsúla m.sh. tá dhá
chipín breise ag gach
téarma; riail:+2; tá
uimhir suímh i gcipíní
atá dhá uair níos mó ag
gach téarma: Líon na
gcipíní=uimhirthéarma+
uimhirthéarma

Sainaithníonn sé/sí
patrúin, struchtúir agus
rialacha ríthábhachtacha
i bhfadhbanna móra
agus deimhníonn sé/sí
an chaoi chun an fhadhb
a léiriú i léaráidí, le
hábhair choincréiteacha,
ó bhéal, agus i dteanga
theibí na matamaitice.

Déanann sé/sí cur síos ar
agus dlisteanaíonn sé/sí
a bhfuil ag athrú agus a
bhfuil ag fanacht mar an
gcéanna laistigh de
phatrún. Déanann sé/sí
comparáid idir dearcthaí
éagsúla ar struchtúr na
bpatrún.

Aithníonn sé/sí na
hairíonna a bhaineann le
hargóint inghlactha chun
patrúin, struchtúr agus
rialacha a dhlisteanú.

Cuireann sé/sí tábla de
luachanna ar bhaill

Déanann sé/sí cur síos ar
an gcás ginearálta atá
mar bhonn le
feidhmeanna m.sh. innill
feidhme. Ceanglaíonn
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Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
patrún, struchtúr
agus rialacha i
ngnáthaimh laethúla
agus i seichimh
laethúla, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Leanann sé/sí an
seicheamh ceart agus
gníomhaíocht á déanamh
aige/aici.
Seicheamhaíonn sé/sí
pictiúir, a léiríonn
gnáthaimh rialta/a bhfuil
taithí aige/aici orthu, i
gceart.
Cóipeálann sé/sí patrúin
leantacha.

gluaiseachtaí nó sa
chéad áit eile sa
seicheamh.

bpatrúin leantacha thar an
gcéad téarma eile.

chruth, ar chainníocht na
mball, ar choibhneasa idir
téarmaí leantacha, nó idir
téarmaí agus a n-uimhir
suímh.

phatrúin i dtoll a chéile.
Úsáideann sé/sí an tábla
chun cur síos a
dhéanamh ar phatrúin
agus chun iad a
fhorbairt.

sé/sí feidhmeanna le
struchtúir phatrún.

Cóipeálann agus
forbraíonn sé/sí
patrúin níos casta
agus réimse ábhair
choincréiteacha
agus/nó
pictiúir/siombailí á núsáid aige/aici.

Déanann sé/sí cóipeanna
de phatrúin ach freastal ar
phatrúin samhla; i
gcomhthéacsanna
láithreacha agus aistrithe.

Cuireann sé/sí rialacha i
bhfeidhm ar
chomhthéacsanna éagsúla
chun patrúin a chruthú nó
trí shamhlacha nua a
chruthú.

Tógann sé/sí fadhbanna
a bhfuil patrúin de
chastacht chuí i gceist
leo agus briseann sé/sí
struchtúr ina aonaid níos
lú.

Cruthaíonn sé/sí patrúin
chasta leantacha agus
patrúin chasta atá ag fás
trí thógáil, trí líníocht, agus
ag díriú ar chruth agus ar
chainníocht na mball a
chloíonn agus nach
gcloíonn le comhthéacs
m.sh. Faigheann Tomás €2
in airgead póca gach
seachtain agus cuireann sé
ina mhuicín taisce é; léirigh
an méid airgid a bheidh
sábháilte aige san iomlán
ag deireadh gach
seachtaine.

Leathnaíonn sé/sí
patrúin go dtí na chéad
téarmaí eile, téarmaí atá
gar dóibh agus tuilleadh
téarmaí, téarmaí
iartheachtacha agus
réamhtheachtacha ina
measc.

Léiríonn sé/sí téarma
ginearálta do phatrún
atá ag fás a mbaineann
castacht chuí leis: ó
bhéal, i bhfoirm ghairid
bhriathartha mar
algartam matamaiticiúil
ach le focail seachas
siombailí litreacha; i
nodaireacht theibí.

Cuireann sé/sí tuiscint
ar ghnáthamh i
bhfeidhm chun a
dtarlóidh ina dhiaidh
sin i scéalta, i ndánta
nó i ngníomhaíochtaí
laethúla a thuar.

Léiríonn sé/sí gnáthaimh
laethúla/fhicseanúla i
léaráidí nó le hábhair
choincréiteacha – cur síos
a dhéanamh ar imeachtaí
sa todhchaí agus iad a
thuar.

Nuair a thugtar téarma n
molta do phatrún dó/di,
luann sé/sí an dtagann
an téarma leis an
bpatrún nó nach
dtagann, agus an
gcomhfhreagraíonn sé
don uimhirthéarma
molta nó nach
gcomhfhreagraíonn.

Sloinneann sé/sí feidhm
mar phatrún i gcruth, i
ngluaiseacht nó i
gcomhthéacs, agus a
mhalairt.
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Sonraí agus Seansúlacht 3 – Sonraí
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann iniúchadh a dhéanamh ar shonraí ar bhealaí éagsúla le haghaidh cuspóirí
éagsúla.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann sonraí a úsáid mar fhianaise chun scéalta a insint faoi cheisteanna is díol spéise.
a

b
An páiste

Gnéithe

c
An páiste

d
An páiste

Tuiscint agus
Ceangal

Déanann sé/sí iniúchadh
ar thaispeántais sonraí a
fhaightear sa
gharthimpeallacht agus i
réimsí eile an churaclaim
m.sh. eolaíocht
snámha/dul faoi uisce.

Cumarsáid

Úsáideann sé/sí
modhanna oiriúnacha
cumarsáide chun cur síos
a dhéanamh ar na
hairíonna a bhaineann le
rudaí agus le tacair
dhifriúla agus/nó lipéad a
chur orthu.
Freagraíonn sé/sí do
cheisteanna agus
d'fhadhbanna a bhfuil

An páiste

g
An páiste

An páiste

Léann, tuigeann agus
míníonn sé/sí an t-eolas a
léirítear i dtaispeántais
éagsúla chatagóireacha
agus uimhriúla.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar thopaicí agus
ceisteanna féideartha
taighde agus foirmlíonn
sé/sí iad le haghaidh
bailiú sonraí a bhaineann
leis/léi féin nó lena
t(h)impeallacht m.sh.
dath gruaige, peataí, srl.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcoibhneas idir
modhanna difriúla a
léiríonn sonraí agus
aithníonn sé/sí é.

Léiríonn sé/sí na sonraí
céanna ach iliomad
modhanna léirithe a úsáid
m.sh. táblaí, cairteacha
agus graif.

Oibríonn sé/sí réimse
eolais, patrúin sonraí san
áireamh, amach agus
baineann sé/sí tátal as
nuair a chuirtear i láthair
le taispeántais sonraí atá
níos casta é.

Pléann sé/sí deiseanna
chun sonraí a bhailiú.

Léiríonn sé/sí sonraí a
bhailítear ach rudaí,
pictiúir nó graif shimplí a
úsáid.

Léann, léirmhíníonn agus
labhraíonn sé/sí faoi
thaispeántais sonraí
cosúil le táblaí; cairteacha
m.sh. picteagraim; agus
graif m.sh. blocghraif.

Léiríonn agus
léirmhíníonn sé/sí sonraí
ach táblaí a úsáid;
cairteacha m.sh. blocchairteacha agus
barrachairteacha;
píchairteacha simplí; agus
graif m.sh. línebhreacadh
ar a mbreactar sonraí
uimhriúla mar x.

Úsáideann sé/sí sonraí
mar fhianaise chun tacú le
smaointe, le hargóintí, le
cinntí agus leis na
conclúidí a rinneadh.

Bailíonn sé/sí sonraí ar
bhealaí pearsanta.
Bíonn sé/sí i láthair
modhanna oiriúnacha
cumarsáide ina léirítear
airíonna agus tréithe,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

An páiste

f

Sonraí

Lipéad an Toraidh Foghlama
Tosaíonn sé/sí ag forbairt
feasachta ar airíonna agus
ar thréithe trí eispéiris
ilchéadfacha foghlama.

e

Úsáideann sé/sí
modhanna difriúla
eagraíochtúla agus
séanta/comhlánuithe á
sórtáil agus á sainaithint
aige/aici m.sh. páistí iad
féin, boscaí a shórtáil,
léaráidí Venn/Carroll.

Míníonn agus déanann
sé/sí infeiris shimplí
bunaithe ar na sonraí a
bhailítear.

Úsáideann sé/sí
taispeántais sonraí chun
hipitéisí agus ceisteanna
nua a chumadh le
haghaidh imscrúdaithe.
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castacht chuí i gceist leo
chun tuiscint ar airíonna a
léiriú.

Réasúnaíocht

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí
oiriúnacha sórtála agus
rangaithe, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí
oiriúnacha sórtála agus
rangaithe, i gcomhthéacs
fíorshaoil, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Déanann sé/sí comparáid
idir rudaí de réir airí
amháin ar a laghad agus
rangaíonn sé/sí iad.
Dlisteanaíonn sé/sí
ranguithe.

Sórtálann, léirmhíníonn
agus meaitseálann sé/sí
tacair cheangailte shonraí
m.sh. éadaí béiríní bréige,
bord a leagan.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar na hairíonna a
bhaineann le réimse rudaí
agus/nó tacar m.sh.
cruth, méid, dath, tréithe,
srl... trí spraoi, trí phlé, trí
cheistiúchán, trí scéalta a
insint agus trí chásanna
laethúla.

Rangaíonn agus sórtálann
sé/sí rudaí agus tacair de
réir iliomad airíonna.
Athshórtálann sé/sí tacair
shonraí de réir airíonna
difriúla agus dlisteanaíonn
sé/sí iad.

Bailíonn sé/sí sonraí ach
ceisteanna simplí a chur
ar pháistí eile agus
freagraí a bhailiú.
Úsáideann sé/sí graif
choincréiteacha chun
tacair shonraí a
thaispeáint agus
idirdhealú a dhéanamh
eatarthu.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an bpoitéinseal atá ann
do thaispeántais sonraí
chun go leor eolais a
léiriú.

Déanann sé/sí idirdhealú
idir eolas úsáideach agus
barrachas eolais chun dul
i ngleic le ceisteanna is
díol spéise leis/léi.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar cheisteanna agus ráitis
bunaithe ar thaispeántais
sonraí agus cumann sé/sí
iad.

Éisteann sé/sí le
léirmhínithe daoine eile
ar imscrúduithe
staitistiúla agus cuireann
sé/sí i gcomparáid lena
léirmhínithe féin iad.

Cuireann sé/sí ciogal
imscrúdaithe i bhfeidhm
ar fhadhbanna a chur, ar
phleanáil, ar bhailiú
sonraí, ar léiriú, ar anailís
agus ar chonclúid.

Roghnaíonn agus
cuireann sé/sí modhanna
oiriúnacha bailithe sonraí
agus taifeadta i bhfeidhm
i gcásanna difriúla a
bhaineann le réiteach
fadhbanna.

Oibríonn sé/sí le heolas a
bailíodh faoi/fúithi féin nó
faoina c(h)omhscoláirí
mar shampla sonraí.

Seiceálann agus measann
sé/sí cruinneas agus
réasúntacht a
m(h)odhanna bailithe
sonraí agus a léirithe féin i
gcásanna difriúla.
Beachtaíonn sé/sí a
m(h)odhanna féin.

Dearbhaíonn nó
bréagnaíonn sé/sí an
bhfuil na ráitis a rinne
daoine eile ar
thaispeántais sonraí
comhsheasmhach leis an
taispeántas agus/nó leis
an bhfianaise nó nach
bhfuil.

Cuireann sé/sí ciogal
imscrúdaithe i bhfeidhm
ar fhadhbanna a chur, ar
phleanáil, ar bhailiú
sonraí, ar léiriú, ar anailís
agus ar chonclúid.

Bailíonn, léirmhíníonn,
úsáideann agus déanann
sé/sí anailís ar shonraí
chun fadhbanna móra sa
ghnáthshaol a réiteach go
héifeachtúil.

Déanann sé/sí comparáid
idir dhá shampla sonraí
m.sh. é/í féin in aghaidh
daoine eile; daoine eile in
aghaidh daoine eile.
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Tomhais 4 – Tomhas
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann feasacht ar thomhas (fad, meáchan, toilleadh agus achar) a fhorbairt i
gcomhthéacsanna bríocha.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann fad, meáchan (mais), toilleadh agus achar a mheas ach uirlisí agus aonaid chuí a úsáid.
a

b
An páiste

c
An páiste

Gnéithe

Lipéad an Toraidh Foghlama

Tuiscint agus
Ceangal

Bíonn sé/sí i láthair
comparáidí díreacha
idir gnáthrudaí agus
rudaí ón timpeallacht,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Déanann sé/sí
comparáidí díreacha idir
rudaí, coimeádáin nó
dromchlaí chun airíonna
intomhaiste a chur i
gcomparáid lena chéile
agus chun tuiscint a
fhorbairt ar a leithéid.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcaoi a
gcabhraíonn tomhais
linn chun ciall a bhaint
as an domhan trí spraoi,
trí rólghlacadh, agus trí
chásanna fíorshaoil.

d
An páiste

e
An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Sainaithníonn sé/sí
tagarmharcanna bríocha
d'aonaid
chaighdeánacha

Tuigeann agus míníonn
sé/sí an coibhneas idir
na haonaid mhéadracha
a bhaineann le tréith
m.sh., an chaoi a
mbaineann
ceintiméadair le
méadair.

Tomhas – fad, meáchan, toilleadh, achar
Déanann sé/sí
comparáid idir rudaí
agus cuireann sé/sí in
ord iad m.sh.
-Rudaí de réir faid
-Coimeádáin agus
toirteanna de réir
toilleadh
-Dromchlaí agus
cruthanna de réir
achair
Tuigeann agus
sainaithníonn sé/sí na
hairíonna difriúla a
d'fhéadfaí a thomhas ar
rud amháin m.sh.
Fad – Fada/Gearr
Meáchan –
Trom/Éadrom
Toilleadh – Lán/Folamh

Roghnaíonn sé/sí aonaid chuí
neamhchaighdeánacha do
thascanna tomhais.
Fad – soip, leabhair, lámha;
Meáchan – mirlíní, ciúbanna;
Toilleadh – cupáin, crúiscíní;
Achar – cruthanna, leabhair,
cártaí poist.
Úsáideann sé/sí aonaid
chaighdeánacha de réir mar is
cuí.
Úsáideann sé/sí athdhéanamh
ar aonad ar cóimhéid chun
tomhas.
Tuigeann sé/sí go gcaithfidh
tomhais bheith cothrom le
bheith cruinn.

Sainaithníonn sé/sí
cosúlachtaí agus
difríochtaí idir tréithe
intomhaiste agus na
riachtanais atá ag
aonaid chaighdeánacha
tomhais.
Sainaithníonn sé/sí na
gléasanna agus na
haonaid chuí tomhais i
gcás ar leith
(caithfidh siad a bheith
oiriúnach don tréith
agus don leibhéal
cruinnis atá ag teastáil)

Fad – m, cm
Meáchan – kg, g
Toilleadh – l, ml
Achair – aonaid
chearnóige
chaighdeánacha; agus
cainníochtaí cuí
codánacha den rud
céanna.

Roghnaíonn sé/sí aonaid
chaighdeánacha ar
mhéideanna cuí le
tomhas.

Tuigeann agus míníonn
sé/sí an chaoi chun scála
simplí a léamh agus an
chaoi chun gléasanna

48

Dréachtsonraíocht

traidisiúnta tomhais a
úsáid.

Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair
gnéithe intomhaiste
trí chumarsáid chuí
ilmhódúil, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Tuigeann agus
úsáideann sé/sí teanga
oiriúnach, thuairisciúil,
chomparáideach agus
shárchéimeach a
bhaineann le réimse
gnéithe intomhaiste.
Éisteann sé/sí le réimse
scéalta a bhfuil
coincheapa tomhais i
gceist leo.

Déanann sé/sí cur síos
ar rudaí agus idirdhealú
eatarthu ach teanga
oiriúnach
chomparáideach a
úsáid.
Taifeadann sé/sí
comparáidí agus
gníomhaíochtaí tomhais
ach modhanna
neamhfhoirmiúla a
úsáid.

Pléann agus déanann sé/sí
comparáid idir meastacháin
agus tomhais.
Taifeadann sé/sí meastacháin
agus tomhais i gceart, le
pictiúir agus ó bhéal.
Tuigeann sé/sí go gcabhraíonn
tomhas a mheas linn cur síos a
dhéanamh ar rudaí agus
comparáid a dhéanamh
eatarthu ar bhealach níos
beaichte.

Tuigeann sé/sí gur féidir
le haonaid
chaighdeánacha
cumarsáid faoi thomhas
a shimpliú.
Bailíonn agus taifeadann
sé/sí sonraí tomhais ar
bhealaí córasacha m.sh.,
liostaí, táblaí, srl., agus
déanann sé/sí
comparáid idir na
torthaí.

Pléann agus taifeadann
sé/sí meastacháin agus
tomhais ach aonaid
chaighdeánacha agus
siombailí cuí a úsáid,
cainníochtaí codánacha
de réir mar is gá ina
measc; gléasanna cuí
tomhais a úsáid.

Sloinneann sé/sí
tomhais in aonaid
oiriúnacha agus bogann
sé/sí go solúbtha idir
aonaid chaighdeánacha.
Déanann agus pléann
sé/sí meastacháin sula
dtéann sé/sí i mbun
tomhais nó tascanna
indíreacha tomhais.

49

Dréachtsonraíocht

Réasúnaíocht

Bíonn sé/sí i láthair
réimse ócáidí
foghlama ina ndéantar
iniúchadh ar ghnéithe
intomhaiste,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Tuarann sé/sí an chaoi a
mbeidh gnéithe
intomhaiste rudaí i
comparáid lena chéile
m.sh., tuairimíocht a
dhéanamh faoi rudaí
agus í a sheiceáil ansin
ach comparáid dhíreach
a úsáid.

Aithníonn sé/sí go
bhféadfadh ord rudaí
bheith difriúil má
úsáidtear gnéithe
difriúla chun iad a chur
in ord. Déanann sé/sí
iniúchadh ar chásanna
dá leithéid agus míníonn
sé/sí iad.
m.sh., seans nach
dtógfaidh an ghloine is
airde an líon is mó uisce.
Aithníonn sé/sí an gá atá
le haonaid tomhais chun
fad, meáchan agus
toilleadh a thomhas.

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
réimse
gníomhaíochtaí
foghlama a bhfuil
gnéithe intomhaiste i
gcomhthéacsanna
bríocha ag baint leo,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar threalamh agus ar
ábhair éagsúla a
úsáidtear chun tréithe
faid, meáchain, toillte
agus achair a thomhas.
Réitíonn sé/sí
fadhbanna simplí
tomhais i spraoi, i
rólghlacadh agus i
gcásanna fíorshaoil
m.sh., déanann sé/sí
iniúchadh ar an rud is
troime agus ar an
gcoimeádán a thógann
níos mó/níos lú gainimh
agus uisce.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar na riachtanais
ghnásúla a bhaineann le
tomhas ach comparáidí
díreacha a dhéanamh
idir tomhais i
gcomhthéacsanna
bríocha.
Déanann sé/sí
comparáid idir rudaí,
coimeádáin agus
dromchlaí de réir tréithe
cuí intomhaiste agus
cuireann sé/sí in ord iad
ar an mbealach sin
freisin.

Déanann sé/sí meastacháin
uimhriúla tomhais bunaithe ar
aonaid is féidir a fheiceáil nó a
láimhseáil.
Déanann sé/sí iniúchadh ar
neamhathraitheacht faid,
meáchain, toillte agus achair trí
imscrúduithe praiticiúla m.sh.
an athraíonn toirt an uisce
nuair a aistrítear go coimeádán
eile é; an athraíonn meáchan
taos súgartha nuair a
ionramháiltear é?
Déanann sé/sí measúnú ar
réasúntacht meastachán agus
tomhas.

Déanann sé/sí meastacháin ar
thréithe réimse rudaí agus
tomhaiseann sé/sí iad i
gcomhthéacsanna a bhfuil
cuspóir leo agus a bhaineann le
réiteach fadhbanna agus
aonaid
neamhchaighdeánacha/chaigh
deánacha á n-úsáid aige/aici de
réir mar is cuí.
Cumann sé/sí straitéisí chun
rudaí a thomhas go hindíreach
nuair is gá m.sh. fad cuarlíne a
aimsiú.

Míníonn agus
dlisteanaíonn sé/sí an
riachtanas atá leis an
aonad céanna a roghnú
nuair atá dhá rud á gcur
i gcomparáid lena chéile.
Beachtaíonn sé/sí
meastacháin bunaithe ar
thomhais aithnide.
Déanann sé/sí measúnú
ar réasúntacht tomhas
maidir le meastacháin
agus le tagarmharcanna
pearsanta.

Sainaithníonn sé/sí an
tréith chuí chun tomhas
le haghaidh fadhb
áirithe.
Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí
modhanna, trealamh
agus tomhais oiriúnacha
chun tréithe faid,
meáchain, toillte agus
achair a thomhas.
Déanann sé/sí
meastacháin agus
tomhaiseann sé/sí in
aonaid chaighdeánacha
le céim réasúnta
chruinnis.

Déanann sé/sí
meastacháin agus
aonaid chaighdeánacha
á n-úsáid aige/aici le
níos mó cruinnis.
Measann sé/sí
réasúntacht tomhas
maidir le meastacháin
agus le tagarmharcanna
pearsanta.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrún sa
choibhneas idir aonaid
intomhaiste.

Úsáideann sé/sí aonaid
chaighdeánacha agus
gléasanna chun
tascanna praiticiúla agus
fadhbanna a bhfuil
tomhas i gceist leo a
réiteach.
Tomhaiseann sé/sí le
níos mó cruinnis m.sh.,
aonaid níos lú nó píosaí
codánacha d'aonaid
chaighdeánacha a úsáid.

Aithníonn sé/sí go
dtabharfaidh aonaid
dhifriúla torthaí éagsúla
tomhais ar an rud
céanna agus go
mbaineann an toradh
uimhriúil le méid an
aonaid m.sh., tá an
doras 2m ar fad ach
200cm ar fad mar go
bhfuil méadair níos faide
ná ceintiméadair
Measann sé/sí
réasúntacht tomhas
agus áirimh uimhriúla
thomhas.

Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí
gléasanna agus leánn
agus baineann sé/sí ciall
astu le cruinneas
réasúnta.
Réitíonn sé/sí tascanna
agus fadhbanna
praiticiúla ar mhórán
comhthéacsanna a
bhfuil tomhas i gceist
leo agus cumann sé/sí
straitéisí chun tomhais a
ríomh nuair is gá m.sh.,
tomhais a shuimiú nó a
dhealú.
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Tomhais 5 – Am
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann feasacht agus tuiscint ar choincheap an ama a fhorbairt.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann gnéithe d'am a ainmniú, a léamh agus a thaifeadadh ach léirithe analógacha agus digiteacha a úsáid .
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

d
An páiste

Tugann sé/sí amanna
bríocha pearsanta sa lá
agus sa tseachtain faoi
deara m.sh. dinnéar, am
ceoil, am luí, inné, an
deireadh seachtaine

Bíonn sé/sí i láthair
braistint ama trí
theagmháil a bheith
aige/aici le treoir faoi

Sainaithníonn sé/sí an tam i láthair, rudaí a
tharla (le gairid agus i
bhfad siar), agus
imeachtaí a tharlóidh
(go luath agus i gceann
blianta fada).
Déanann sé/sí iniúchadh
ar ghléasanna difriúla
atá ar fáil chun am a
dhéanamh amach m.sh.
cloig
analógacha/dhigiteacha,
uaireadóirí, nó
feidhmchláir.

Bíonn sé/sí i láthair
ord gnáthlae m.sh.
gnáthamh scoile –
turais bhus, sosanna,
ceol, am dul abhaile,
srl, faigheann sé/sí
blaiseadh de agus
taithí air.
Úsáideann agus
freagraíonn sé/sí do

An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Sainaithníonn sé/sí
patrúin, cosúlachtaí agus
difríochtaí idir gléasanna
digiteacha 12 uair an
chloig agus 24 uair an
chloig.

Léiríonn sé/sí tuiscint ar
cheangail idir modhanna
difriúla a úsáidtear chun
am a léiriú m.sh. rn/am
agus in/pm. Léiríonn
sé/sí agus samplaí a
bhfuil taithí aige/aici
orthu á n-úsáid.

Am

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
braistint ama trí
thaithí a fháil ar
struchtúir na
ngnáthamh laethúil sa
bhaile agus ar scoil,
faigheann sé/sí
blaiseadh di agus
taithí uirthi.

e

Pléann agus
sainaithníonn sé/sí
laethanta na seachtaine,
míonna, agus séasúir

Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrúin féilire, cosúil
le laethanta na
seachtaine, míonna,
séasúir, ceiliúradh,
imeacht cultúrtha atá
tábhachtach do phobal
na scoile, srl.

Léann agus
sainaithníonn sé/sí lá,
dáta agus mí ach an
féilire a úsáid.
Sainaithníonn sé/sí na
séasúir ón bhféilire a
léamh.

Úsáideann sé/sí
teanga/foclóir an ama
chun imeachtaí,
laethanta na seachtaine,

Léann agus taifeadann
sé/sí am in eatraimh uair
an chloig agus leathuair
an chloig ar chloig

Tugann sé/sí am
imeachtaí suntasacha
laethúla a léirítear ar
chlog analógach agus
digiteach faoi deara
agus sainaithníonn sé/sí
iad m.sh. tús an lae
scoile, sos, am dul
abhaile, gníomhaíochtaí
iarscoile

Tuigeann agus míníonn
sé/sí an coibhneas idir
aonaid ama m.sh.
nóiméad/uair an chloig,
uair an chloig/lá,
lá/seachtain/coicís,
mí/bliain.

Léann agus taifeadann
sé/sí am in eatraimh uair
an chloig, leathuair an
chloig agus cheathrú

Léiríonn sé/sí am
digiteach mar am
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stiúir múinteora agus
le deiseanna
teagmhasacha chun
cur síos a dhéanamh
ar am agus ar
imeachtaí, faigheann
sé/sí blaiseadh di agus
taithí uirthi.

Bíonn sé/sí i láthair
éagsúlacht chuí
ghnáthamh agus
ghníomhaíochtaí ar
bhonn laethúil,
faigheann sé/sí
blaiseadh di agus
taithí uirthi.
Bíonn sé/sí i láthair
ceiliúradh imeachtaí
tábhachtacha m.sh. an
Nollaig,
breithlaethanta, saoirí
náisiúnta cosúil le Lá
Fhéile Pádraig, srl. ,

theanga shimplí a
bhaineann le ham.

agus déanann sé/sí
ceangail le himeachtaí
fíorshaoil.

míonna na bliana agus
séasúir a phlé agus a
sheicheamhú.

Éiríonn sé/sí eolach ar
ghluaiseachtaí lámha an
chloig analógaigh agus
úsáideann sé/sí amanna
ar bhuille na huaire mar
phríomhphointí tagartha
chun cur síos a
dhéanamh ar na
gluaiseachtaí sin.

Déanann sé/sí cur síos ar
am ag imeacht agus faid
ama ar bhealaí
neamhfhoirmiúla m.sh.
deir sé/sí go raibh turas
fada nó gairid.

Taifeadann sé/sí
gníomhaíochtaí
seicheamhaithe ach
modhanna
neamhfhoirmiúla a
úsáid.

Tugann sé/sí faoi deara
gur féidir le cur chuige
caighdeánach maidir le
ham a léamh cumarsáid
a shimpliú.

Tugann sé/sí patrúin
intuartha ama faoi deara
m.sh. gnáthaimh laethúla
agus faid ama/am ag
imeacht m.sh. séasúir,
féilte.

Pléann agus
seicheamhaíonn sé/sí
imeachtaí laethúla agus
seachtainiúla nó
céimeanna i scéalta nó i
gcásanna fíorshaoil.

Pléann agus déanann
sé/sí iniúchadh ar
phatrúin agus ar
thréithe séasúr,
laethanta na seachtaine,
mhíonna na bliana.

Tuarann sé/sí imeachtaí a
tharlóidh go luath
bunaithe ar phatrúin
imeachtaí a bhfuil taithí
aige/aici orthu m.sh.
imreoimid tar éis am lóin
beag, léim roimh am luí.

Déanann sé/sí tuartha
bunaithe ar phatrúin
imeachtaí a bhfuil taithí
aige/aici orthu i
ngnáthaimh laethúla
agus seachtainiúla.

Sainaithníonn sé/sí rudaí
a tharla le gairid agus
léiríonn sé/sí tuiscint go
dtarlóidh rudaí agus
imeachtaí amach anseo
m.sh. breithlaethanta,
an Nollaig, laethanta
saoire an tsamhraidh.

Sainaithníonn sé/sí
tagarmharcanna bríocha
do phríomh-achair ama
m.sh. maireann am lóin
leathuair an chloig.

Déanann sé/sí
neastacháin den am i
láthair nó den am a
thaispeántar ar chloig
analógacha agus teanga
oiriúnach á húsáid

Léiríonn sé/sí tuiscint ar
theanga a bhaineann le
ham m.sh. beagnach,
anois, go luath, díreach tar
éis, ar ball, maidin,
tráthnóna, oíche, roimh,
tar éis, inniu, inné, arú
inné, amárach, arú
amárach, lá agus oíche.

Sainaithníonn sé/sí
earráidí in oird

analógacha agus
dhigiteacha.
Déanann sé/sí imscrúdú
ar phatrúin féilire agus
ar thréithe a bhaineann
le míonna agus séasúir
agus pléann sé/sí iad.

uaire ar chloig
analógacha agus
dhigiteacha.

analógach, agus a
mhalairt.

Déanann sé/sí tuartha
inchreidte ama,
ginearálú faoi amanna
agus faoi imeachtaí sa
todhchaí agus
dlisteanaíonn sé/sí na
mínithe sin. Seiceálann
agus measann sé/sí
cruinneas na smaointe
sin.

Déanann sé/sí anailís ar
smaointe páistí eile
maidir le ham a
dhéanamh amach nó
tuartha a dhéanamh faoi
am agus measann sé/sí
iad.

Déanann agus pléann
sé/sí meastacháin sula
dtéann sé/sí i mbun
ríomhanna uimhriúla a
bhfuil am i gceist leo.

Léann sé/sí am in
eatraimh uair an chloig.

Socraíonn agus déanann
sé/sí meastacháin
réasúnta ama.

Meaitseálann, sórtálann
agus seicheamhaíonn
sé/sí am a léirítear ar
chloig analógacha agus
dhigiteacha.

Measann sé/sí
réasúntacht tuartha
agus ríomhanna
uimhriúla a bhfuil am i
gceist leo.
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faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
amchláir nó cláir
sceidealaithe fhísiúla a
léiríonn gnáthaimh
agus patrúin laethúla,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

chroineolaíocha na nimeachtaí.

aige/aici m.sh. thart ar,
beagnach, díreach tar
éis.

Sainaithníonn sé/sí uirlisí a
insíonn an t-am agus
tugann sé/sí athruithe ama
faoi deara ó thús deireadh
gnáthlae.

Cuireann sé/sí
ceisteanna atá
úsáideach chun tuiscint
níos soiléire a fháil ar
am.

Tugann sé/sí amanna ar
leith ar aghaidh an
chloig faoi deara m.sh.
am lóin nó am dul
abhaile.

Tugann sé/sí athruithe
agus difríochtaí ama faoi
deara trí ghnáthimeachtaí
agus trí ghnáthchluichí.

Déanann sé/sí anailís ar
imeachtaí agus
sórtálann sé/sí iad de
réir mar a tharlaíonn
siad m.sh.
gníomhaíochtaí san
oíche in aghaidh
gníomhaíochtaí i rith an
lae.

Seicheamhaíonn sé/sí
am a thugtar ar chloig
analógacha.
Seicheamhaíonn sé/sí
imeachtaí, laethanta na
seachtaine, míonna na
bliana agus séasúir.

Baineann sé/sí triail as
am ag imeacht agus
taifeadann sé/sí é agus
modhanna éagsúla á núsáid aige/aici;
gléasanna agus/nó
modhanna simplí m.sh.
orláistí uibhe.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar bhealaí difriúla chun
am a léiriú.

Beachtaíonn sé/sí
hipitéisí bunaithe ar
fhianaise a cruthaíodh.

Déanann sé/sí anailís ar
amchláir agus féilirí
simplí agus cruthaíonn
sé/sí a leithéid.

Tuarann agus déanann
sé/sí samhail den chaoi
a n-athróidh aghaidh an
chloig thar thréimhse
sonraithe ama.

Athraíonn sé/sí nóiméid
ina n-uaireanta an chloig
agus uaireanta an chloig
ina nóiméid.

Réitíonn agus
críochnaíonn sé/sí
tascanna agus
fadhbanna móra
praiticiúla a bhfuil am
agus dátaí i gceist leo.
Déanann sé/sí
meastacháin agus
tomhaiseann sé/sí, nuair
is féidir, an t-am a
thógtar le haghaidh
gníomhaíochtaí nó
imeachtaí a bhfuil taithí
aige/aici orthu.
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Tomhais 6 – Airgead
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann feasacht ar airgead agus ar an gcaoi a n-úsáidtear é a fhorbairt.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann luach airgid a aithint agus airgead a úsáid i réimse comhthéacsanna bríocha.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

An páiste

d
An páiste

Bíonn sé/sí i láthair
airgead a úsáid ar bhealaí
bríocha, faigheann sé/sí
blaiseadh de agus taithí
air.

Aithníonn sé/sí go bhfuil
cuspóir le hairgead.

Tosaíonn sé/sí ag
forbairt luacha ar
airgead agus tuisceana
a bhaineann le rudaí
suntasacha m.sh. carr,
teach, barra seacláide.

Labhraíonn sé/sí faoi
idirbhearta a bhfuil
airgead i gceist leo ar
bhealaí
neamhfhoirmiúla –
m.sh. íoc, costas, daor,
saor, srl.

e
An páiste

f

g

An páiste

An páiste

An páiste

Aithníonn agus tuigeann
sé/sí luach coibhneasta
bonn, suas go dtí luach
€1 ar a laghad.

Aithníonn agus tuigeann
sé/sí luach coibhneasta
na mbonn Euro.

Aithníonn agus tuigeann
sé/sí luach coibhneasta
na mbonn agus na nótaí
Euro.

Airgead

Lipéad an Toraidh Foghlama

Bíonn sé/sí i láthair
idirbhearta airgid,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Cumarsáid

c

Aithníonn agus tuigeann
sé/sí luach coibhneasta
bonn, suas go dtí luach
20c ar a laghad.

Aithníonn agus tuigeann
sé/sí luach coibhneasta
bonn, suas go dtí luach 50c
ar a laghad.

Tuigeann agus léiríonn
sé/sí gur féidir boinn, a
bhfuil luach níos ísle leo,
a chur le chéile ionas gur
ionann iad agus bonn a
bhfuil luach níos airde
leis.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar choincheap luacha ar
airgead agus luacha níos
fearr.

Úsáideann sé/sí
uimhirfhocail agus
teanga chomparáideach
chun luachanna bonn a
phlé.

Úsáideann sé/sí foclóir
oiriúnach chun cur síos a
dhéanamh ar idirbhearta
airgid agus ar straitéisí a
bhaineann le réiteach
fadhbanna.

Léann sé/sí siombailí na
n-uimhreacha ar bhoinn
agus taifeadann sé/sí

Taifeadann sé/sí go
coincréiteach, le pictiúir,

Sainaithníonn sé/sí
bealaí difriúla le boinn a
chur le chéile chun
suimeanna ar leith a
dhéanamh.

Pléann agus déanann
sé/sí comparáid idir
straitéisí meabhracha a
úsáidtear chun
ríomhanna a dhéanamh.

Pléann sé/sí straitéisí a
úsáidtear agus measann
sé/sí smaointe a
c(h)omhscoláirí.

Sainaithníonn sé/sí
bealaí difriúla le nótaí
agus le boinn a chur le
chéile chun suimeanna
ar leith a dhéanamh.

Pléann sé/sí straitéisí a
úsáidtear agus measann
sé/sí smaointe a
c(h)omhscoláirí.

Roghnaíonn sé/sí ó
mhodhanna éagsúla
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Bíonn sé/sí i láthair na
gcineálacha difriúla airgid
atá ann m.sh. boinn,
nótaí, cártaí dochair,
iasachtaí, srl. , faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu

Pléann sé/sí na bealaí
difriúla ar féidir airgead
a thuilleamh.

gníomhaíochtaí go
coincréiteach, le pictiúir,
agus ó bhéal

Pléann sé/sí na hearraí
agus na seirbhísí difriúla
a bhfuilimid in ann íoc
astu le hairgead.

Úsáideann sé/sí teanga
chuí agus earraí á
gceannach agus á ndíol i
gcásanna fíorshaoil
agus/nó cásanna
rólghlactha, teanga
idirbheart gan airgead
tirim san áireamh m.sh.
cuir isteach d'uimhir
PIN, íoc le cárta,
aisairgead, gan tadhall,
svaidhpeáil, srl.

Tuigeann sé/sí go
gcosnóidh earraí áirithe
níos mó ná earraí eile;
agus gur mó is fiú roinnt
bonn i gcomparáid le
boinn eile.

Tuigeann sé/sí go bhfuil
airgead riachtanach
chun íoc as earraí agus
seirbhísí nó chun iad a
mhalartú.

Sainaithníonn agus
dlisteanaíonn sé/sí an
bonn nó bailiúchán bonn
a bhfuil an luach is mó
leis.

Míníonn sé/sí an fáth
nach gá gur mó airgid
atá agat mar go bhfuil
an líon is mó bonn agat.
Ainmníonn, sórtálann
agus meaitseálann sé/sí
boinn.

agus ó bhéal nó le
huimhir-abairtí simplí de
réir mar is cuí.

Tugann sé/sí breith ar an
bhfuil dóthain airgid ann
chun earra ar luach ar leith
a cheannach nó nach
bhfuil agus/nó ar chóir go
mbeifí ag súil le sóinseáil
nó nár chóir.

Roghnaíonn sé/sí ó
mhodhanna éagsúla
chun tacú le ríomhanna
agus chun iad a
thaifeadadh m.sh., go
coincréiteach,
uimhirlínte folmha,
uimhir-abairtí,
modhanna cumtha, srl.

scríofa chun tacú le
ríomhanna agus chun
iad a thaifeadadh m.sh.,
uimhirlínte folmha,
algartaim fhoirmiúla
shuimithe agus
dhealaithe.

Déanann sé/sí anailís ar
bhealaí difriúla le boinn
a chur le chéile chun
suimeanna ar leith a
dhéanamh agus
déanann agus
dlisteanaíonn sé/sí
tuairimíocht faoi
theaglamaí.

Déanann agus
dlisteanaíonn sé/sí
tuairimíocht faoi
theaglamaí bonn.

m.sh., an líon is lú bonn
a úsáid, an féidir é a
dhéanamh ach ré-líon
bonn a úsáid, srl.
Déanann sé/sí
meastacháin ar
mhéideanna airgid agus
ar ríomhanna a bhfuil
airgead i gceist leo.

Taifeadann sé/sí
méideanna agus an
pointe deachúlach agus
an comhartha euro á núsáid aige/aici agus
athainmníonn sé/sí
méideanna dá leithéid i
cent.

Roghnaíonn sé/sí
straitéisí oiriúnacha
meabhracha le haghaidh
ríomha agus
meastacháin, ag brath ar
an gcomhthéacs m.sh.,
sainaithníonn sé/sí an
bhfuil sé níos éifeachtúla
comhaireamh chun
tosaigh nó siar chun
sóinseáil a aimsiú nó
nach bhfuil srl.
Déanann sé/sí
comparáid idir straitéisí
a úsáidtear le haghaidh
ríomha agus anailís

Roghnaíonn sé/sí
modhanna oiriúnacha
taifeadta.

Roinneann sé/sí
smaointe ar bhealaí
difriúla chun airgead a
chaitheamh agus a
shábháil m.sh. airgead
póca, dearbháin
bronntanais, srl.

Déanann agus
dlisteanaíonn sé/sí
tuairimíocht faoi
theaglamaí bonn agus
nótaí.

Déanann sé/sí
meastacháin agus
iniúchadh ar
mhéideanna airgid os
cionn €2 agus líon ar
leith bonn agus nótaí nó
an líon is lú bonn agus
nótaí á n-úsáid.

Úsáideann sé/sí
meastacháin chun

55

Dréachtsonraíocht

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
idirbheart airgid le
haghaidh earraí agus
seirbhísí i
gcomhthéacsanna
bríocha, faigheann sé/sí
blaiseadh de agus taithí
air.
Bíonn sé/sí i láthair na núsáidí a bhaintear as
airgead ar mhaithe le
cuspóirí sóisialta,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Déanann sé/sí
iniúchadh ar idirbhearta
airgid i gcásanna
rólghlactha agus/nó
laethúla.

Roghnaíonn agus
malartaíonn sé/sí boinn
chuí i gcomhthéacsanna
fíorshaoil nó rólghlactha.

Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí straitéisí
oiriúnacha meabhracha
chun boinn chuí a
thairiscint agus ríomhann
sé/sí sóinseáil i
gcomhthéacsanna faidhbe.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar bhealaí difriúla chun
luach grúpa bonn a fháil
agus a léiriú; déanann
sé/sí iniúchadh ar bhealaí
éagsúla chun suimeanna
ar leith a dhéanamh suas
go dtí 50c ar a laghad.

Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí réimse
straitéisí meabhracha
chun na boinn atá ag
teastáil a shainaithint
agus/nó ríomhann sé/sí
méideanna airgid agus
sóinseála i
gcomhthéacsanna a
bhaineann le réiteach
fadhbanna.

orthu agus roghnaíonn
sé/sí straitéisí
éifeachtúla do
chomhthéacs ar leith.

réasúntacht ríomhanna
a mheas.

Ríomhann sé/sí billí
simplí agus líon na nearraí is féidir a
cheannach le suim ar
leith.

Réitíonn sé/sí fadhbanna
níos casta ar mhórán
comhthéacsanna
agus/nó fadhbanna
neamhiata a bhfuil
airgead i gceist leo agus
ina gcaithfear
méideanna ar leith a
chaitheamh agus
sóinseáil a thabhairt.

Malartaíonn sé/sí
airgead ar earraí i
gcomhthéacsanna
fíorshaoil nó
rólghlactha.
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Uimhreas 7 – Uimhreas in úsáid7
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann feasacht a fhorbairt gur féidir uimhreacha a úsáid chun líon na rudaí atá
ann a insint, cur síos a dhéanamh ar rudaí (lipéad a chur orthu) agus rudaí a chur in ord.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

Lipéad

Bíonn sé/sí i láthair
uimhreacha sa
timpeallacht, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.
Forbraíonn sé/sí feasacht
ar uimhreacha atá
tábhachtach don pháiste
m.sh. aois, seoladh.

7

An páiste

an Toraidh Foghlama

Úsáideann sé/sí céadfaí
chun iniúchadh a
dhéanamh ar
uimhreacha i gcruth 3T
go spraíúil. (Uimhreacha
cúir, taos súgartha,
uimhreacha a chruthú i
ngaineamh, míreanna
mearaí)

c

d
An páiste

An páiste

Uimhreas in úsáid

Aithníonn sé/sí
uimhreacha sa
gharthimpeallacht.
Forbraíonn sé/sí feasacht
ar uimhreas agus ar
sheicheamhú
d’uimhirfhocail trí
amhránaíocht, trí scéalta,
trí rainn agus trí chluichí.
Úsáideann sé/sí céadfaí
chun iniúchadh a
dhéanamh ar
uimhreacha i gcruth 2T
go spraíúil.
Freastalaíonn sé/sí ar
uimhreacha atá
tábhachtach don pháiste
m.sh. aois, seoladh.

Tuigeann sé/sí gur féidir
le rudaí agus le siombailí
uimhir a léiriú m.sh.
spotaí ar dhísle
Cuireann sé/sí
uimhreacha suas go dtí
10 ar a laghad in ord
Tugann sé/sí úsáid na nuimhreacha mar lipéid sa
bhaile, sa seomra ranga
agus i dtimpeallacht
scoile faoi deara agus
aithníonn sé/sí í.
Déanann sé/sí ceangail
idir uimhreacha
tábhachtacha ina s(h)aol
agus an ról atá ag na

Aithníonn sé/sí
uimhreacha suas go dtí
20 ar a laghad.
Léann, scríobhann agus
cuireann sé/sí
uimhreacha suas go dtí
20 ar a laghad in ord.
Is cuimhin leis/léi
seichimh uimhreacha ar
aghaidh agus siar, ó náid
go dtí 20 ar a laghad, ag
tosú le huimhir ar bith.
Pléann agus déanann
sé/sí iniúchadh ar úsáid
uimhris do chuspóirí
éagsúla m.sh.
bunuimhreacht a
chainníochtú,
orduimhreacht a chur in

Ní thagraíonn an Contanam Dul chun Cinn seo ach do Thoradh Foghlama do Chéim 1 agus, dá bhrí sin, níl ach ceithre mhórchéim ann.
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huimhreacha sin m.sh.
aois, bealach bus.
Tuigeann sé/sí an úsáid a
bhaintear as
orduimhreacha; an
chéad, an dara, an tríú,
an ceann deireanach, i
gcomhthéacsanna an
ghnáthshaoil.

Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair
gníomhaíochtaí
céadfacha a bhfuil
uimhreas i gceist leo,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Glacann sé/sí páirt i
ngníomhaíochtaí
céadfacha a bhfuil
uimhreas i gceist leo
m.sh. cosa a bhualadh go
héadrom, bualadh bos a
dhéanamh, drumaí a
bhualadh.

Léiríonn sé/sí
uimhreacha le siombailí
neamhfhoirmiúla m.sh.
méara, scóir mharcanna
agus phictiúr agus
tugann sé/sí uimhreacha
isteach mar shiombailí de
réir a chéile.

ord/a rangú agus
uimhreacht ainmniúil a
ainmniú nó a lipéadú.

Cruthaíonn sé/sí leabhar
nó taispeántas, a bhfuil
6, 7, 8, 9, 10 air, chun
úsáidí difriúla agus cur i
bhfeidhm na nuimhreacha a léiriú –
chun 'cé mhéad',
ord/rang, lipéad a léiriú.

Míníonn sé/sí
orduimhreacht agus an
teanga tar éis, roimh
agus idir eatarthu, á
húsáid aige/aici.
Cruthaíonn sé/sí leabhar
nó taispeántas, a bhfuil
0, 1, 2, 3, 4, 5 air, chun
úsáidí difriúla agus cur i
bhfeidhm na nuimhreacha a léiriú –
chun 'cé mhéad',
ord/rang, lipéad a léiriú.
Faigheann sé/sí taithí ar
thimpeallacht foghlama
chuí d’ardchaighdeán ina

Déanann sé/sí idirdhealú
idir uimhreacha agus

Labhraíonn sé/sí faoin
tábhacht phearsanta a
bhaineann le
huimhreacha m.sh.

Déanann sé/sí idirdhealú
idir cainníocht
bhunuimhreach,
ord/rang orduimhreach i
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bhfuil mórán
uimhreacha.

litreacha agus siombailí
eile.

breithlaethanta, seoltaí
agus uimhreacha
gutháin.
Tuigeann sé/sí gur féidir
cainníocht, ord agus
lipéid a léiriú le huimhir.

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí
agus cluichí a bhfuil
uimhreas i gceist leo,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.
Bíonn sé/sí i láthair
gnáthaimh agus
gníomhaíochtaí laethúla
a bhfuil uimhreas i gceist
leo, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an úsáid a bhaintear
as uimhreas ina
t(h)impeallacht.
Imríonn sé/sí cluichí chun
aird a tharraingt ar
uimhreas ina
t(h)impeallacht.

Meaitseálann sé/sí
uimhreacha le tacair agus
le huimhreacha eile i
gcomhthéacsanna
éagsúla.

liosta agus ainm/lipéad
ainmniúil nach seasann
do luach ná
d'uimhreacha suímh ach
gnáthshamplaí a úsáid.

Úsáideann sé/sí an féilire
chun orduimhreacht
uimhreacha a chur i
bhfeidhm ar dhátaí
imeachtaí atá ag teacht
aníos.

Sórtálann sé/sí tacair
shiombailí ina nuimhreacha agus ina
litreacha.
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Uimhreas 8 – Ionadluach
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann braistint ar dheich a fhorbairt mar bhunús le hionadluach agus le
comhaireamh.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann tuiscint gur féidir le luachanna difriúla a bheith ag digití; go mbraitheann luach digite in uimhir scríofa ar a
suíomh san uimhir sin.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

d
An páiste

Léiríonn sé/sí tuiscint ar
dhifríochtaí luacha, ar
nós 'amháin', 'go leor',
'roinnt', 'níos mó'.

An páiste

f

g

An páiste

An páiste

An páiste

Déanann sé/sí iniúchadh
ar ionadluach sna
slánuimhreacha 0-99
agus sainaithníonn sé/sí
iad.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar ionadluach sna
slánuimhreacha 0-199
agus sainaithníonn sé/sí
iad.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar ionadluach sna
slánuimhreacha 0-999
agus sainaithníonn sé/sí
iad.

Déanann sé/sí comparáid
idir uimhreacha a bhfuil
dhá dhigit acu agus
léiríonn sé/sí coibhneas
idir uimhreacha leis na
siombailí <, >, agus =

Déanann sé/sí comparáid
idir uimhreacha a bhfuil
trí dhigit acu suas go 199
ar a laghad, agus léiríonn
sé/sí coibhneas idir
uimhreacha leis na
siombailí <, >, agus =

Déanann sé/sí comparáid
idir uimhreacha suas go
dtí 999 ar a laghad agus
léiríonn sé/sí coibhneas
idir uimhreacha leis na
siombailí <, >, agus

Ionadluach

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
gníomhaíochtaí grúpála
i.e. rangú, meaitseáil,
sórtáil, cur in ord,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

e

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcoibhneas idir
uimhreacha 1-9 mar
aonaid agus ar a
gceangal le 10.
Tuigeann sé/sí go
dtugann comhaireamh
na huimhreach deireanaí
léiriú ar chainníocht
tacair.
Úsáideann sé/sí ábhair
choincréiteacha chun
coibhéis idir an uimhir 10
agus a cainníocht a léiriú.

Tuigeann sé/sí go
léiríonn uimhreacha a
bhfuil dhá dhigit iontu
méideanna a bhaineann
le deicheanna agus le
haonta.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar struchtúir na nuimhreacha 11-20 ó
thaobh deicheanna agus
aonad de.
Tuigeann sé/sí go
léiríonn suíomh digite a
luach – go bhfuil an luach
is mó ag digití ar chlé
agus go bhfuil an luach is
lú ag na digití ar dheis.

=
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Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair na
téarmeolaíocht
a'amháin', 'go leor',
'roinnt', 'níos mó',
faigheann sé/sí blaiseadh
di agus taithí uirthi.

Bíonn sé/sí i láthair rainn
uimhreacha, rainn
mhéire, scéalta agus
cluichí éagsúla,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar bhealaí éagsúla chun
ábhair a ghrúpáil agus a
mhalartú.

Réasúnaíocht

Glacann sé/sí páirt i rainn
uimhreacha, i rainn
mhéire, i scéalta agus i
gcluichí.

Glacann sé/sí páirt i
ngníomhaíochtaí grúpaí
i.e. rangú, meaitseáil,
sórtáil, cur in ord trí
mhodhanna oiriúnacha
cumarsáide.

Forbraíonn sé/sí an
teanga a bhaineann le
grúpáil agus le malartú.

Labhraíonn sé/sí faoi
uimhreacha a bhfuil
tábhacht phearsanta leo,
cosúil le haois, agus
déanann sé/sí comparáid
idir daoine eile a bhfuil
aithne aige/aici orthu.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar léirithe cuí
matamaiticiúla chun
smaointe a bhaineann le
deicheanna agus le
haonta a chur in iúl.
Taifeadann sé/sí le
hábhair nó le pictiúir.

Pléann sé/sí grúpáil agus
malartú ábhar.

Léiríonn sé/sí feasacht ar
choincheap grúpála agus
malartaithe ach ábhair
randamacha a úsáid
m.sh. gníomhaíochtaí
chóras na n-éarlaisí nó
córas luaíochta

Déanann sé/sí iniúchadh
ar leaganacha amach
láimhseog ar fhráma cúig
chun meabhairíomhánna difriúla
d'uimhreacha a
spreagadh chomh maith
le straitéisí difriúla
meabhracha chun na
huimhreacha sin a
ionramháil.

Cuireann sé/sí
uimhreacha in ord agus i
gcomparáid lena chéile.

Cuireann sé/sí na
huimhreacha 11-20 le
chéile agus tógann sé/sí
óna chéile iad ina
ndeicheanna agus ina naonta ach ábhair chuí a
úsáid.
Déanann sé/sí iniúchadh
ar leaganacha amach
licíní ar fhráma deich
chun meabhairíomhánna difriúla
d'uimhreacha a
spreagadh chomh maith
le straitéisí difriúla
meabhracha chun na

Úsáideann sé/sí ábhair
chuí chun uimhreacha, a
bhfuil dhá dhigit acu, a
chur le chéile agus a
thógáil óna chéile ina
ndeicheanna agus ina naonaid.
Úsáideann sé/sí teanga
chuí chun cur síos a
dhéanamh ar réimse
bealaí a úsáidtear chun
cur síos a dhéanamh ar
uimhreacha a bhfuil dhá
dhigit acu m.sh., 23 = 23
aon; 2 dheich agus 3 aon
nó deich amháin agus 13
aon.

Slánaíonn sé/sí
uimhreacha suas nó síos
go dtí an deich is gaire
dóibh agus úsáideann
sé/sí an scil sin go rialta
chun meastacháin a
dhéanamh ar
réasúntacht réitigh agus
chun an réasúntacht a
sheiceáil.
Cuireann sé/sí
uimhreacha suas go dtí
99, a bhfuil dhá dhigit
acu, in ord ó thaobh a
luacha de; ón luach is lú
go dtí an luach is mó,
agus a mhalairt.

Úsáideann sé/sí ábhair
chuí chun uimhreacha
suas go dtí 199 ar a
laghad, a bhfuil trí dhigit
acu, a chur le chéile agus
a thógáil óna chéile ina
gcéad, ina ndeicheanna
agus ina n-aonaid.

Úsáideann sé/sí ábhair
chuí chun uimhreacha,
suas go dtí 999 ar a
laghad, a chur le chéile
agus a thógáil óna chéile
ina gcéad, ina
ndeicheanna agus ina naonaid.

Úsáideann sé/sí teanga
chuí chun cur síos a
dhéanamh ar réimse
bealaí chun uimhreacha
suas go dtí 199 ar a
laghad, a bhfuil trí dhigit
acu, a chur in iúl m.sh.,
123 = 123 aon; céad
amháin, 2 dheich agus 3
aon.

Úsáideann sé/sí teanga
cheart chun cur síos a
dhéanamh ar
uimhreacha a bhfuil trí
dhigit acu ar réimse
bealaí, m.sh., 423 = 423
aon; 4 chéad, 2 dheich
agus 3 aon.

Slánaíonn sé/sí
uimhreacha suas nó síos
go dtí an deich nó an
céad is gaire dóibh.

Slánaíonn sé/sí
uimhreacha suas nó síos
go dtí an deich nó an
céad is gaire dóibh.

Cuireann sé/sí
uimhreacha suas go dtí
199, a bhfuil trí dhigit
acu, in ord ó thaobh a
luacha de; ón luach is lú
go dtí an luach is mó,
agus a mhalairt.

Úsáideann sé/sí an scil
sin go rialta chun
meastacháin a
dhéanamh ar
réasúntacht réitigh agus
chun an réasúntacht a
sheiceáil.
Cuireann sé/sí
uimhreacha suas go dtí
999, a bhfuil trí dhigit
acu, in ord ó thaobh a
luacha de; ón luach is lú
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huimhreacha sin a
ionramháil.

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Glacann sé/sí páirt i
dtascanna agus i
ngníomhaíochtaí móra,
dúshlánacha go dtí
leibhéal chumas an
pháiste.

Sórtálann, grúpálann
agus eagraíonn sé/sí
ábhair de réir critéir
shonraithe nó
neamhshonraithe.

Glacann sé/sí páirt i
ngníomhaíochtaí grúpála
agus malartaithe a bhfuil
cainníochtaí suas go dtí 5
agus os a chionn i gceist
leo ach cipíní líreacáin,
licíní a úsáid.
Réitíonn sé/sí fadhbanna
trí spraoi a bhfuil grúpáil
agus malartú faoi 5 i
gceist leis.

go dtí an luach is mó,
agus a mhalairt.

Glacann sé/sí páirt i
ngníomhaíochtaí grúpála
agus malartaithe a bhfuil
deicheanna agus aonta i
gceist leo; ach ábhair
choincréiteacha agus
ábhair bhonn a deich a
úsáid.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar réimse bealaí chun cur
síos a dhéanamh ar
uimhreacha a bhfuil dhá
dhigit acu m.sh., 23 = 23
aon; 2 dheich agus 3 aon;
nó deich amháin agus 13
aon.

Réitíonn sé/sí fadhbanna
trí spraoi a bhfuil grúpáil
agus malartú faoi 10 i
gceist leis.

Déanann sé/sí comparáid
idir costphraghas réimse
earraí ach gnáthchomhthéacsanna agus
gnáthshamplaí a úsáid
m.sh. siopa.

Déanann sé/sí comparáid
idir costphraghas luacha
réimse earraí ach gnáthchomhthéacsanna agus
gnáthshamplaí a úsáid
m.sh. siopa

Socraíonn agus baineann
sé/sí úsáid as modhanna
láidre chun fadhbanna a
réiteach a bhfuil
ionadluach i gceist leo.

Cuireann sé/sí foghlaim i
bhfeidhm ar réimsí eile
den churaclam m.sh.
tomhais, airgead.
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Uimhreas 9 – Uimhriú agus comhaireamh
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann feasacht a fhorbairt gurb é an cuspóir atá le comhaireamh ná
cainníochtú.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann líofacht a léiriú maidir le straitéisí difriúla comhairimh a úsáid agus a chur i bhfeidhm.
a

b
An páiste

Gnéithe
Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
cmhairimh i spraoi agus i
gcomhthéacsanna
éagsúla foghlama ach
úsáid a bhaint as rudaí,
as fuaimeanna, as
gluaiseachtaí, as earraí is
féidir a bhogadh agus
nach féidir a bhogadh,
faigheann sé/sí blaiseadh
de agus taithí air.

Tuigeann sé/sí go núsáidtear uimhreacha le
haghaidh comhairimh
agus go léiríonn an
uimhir dheireanach sa
chomhaireamh
cainníocht nó ord na
rudaí i dtacar.
Aithníonn sé/sí
uimhreacha, laistigh de
10 ar dtús.
Aithrisíonn sé/sí ar
aghaidh go dtí 10 ar a
laghad.
Comhaireann sé/sí rudaí
coincréiteacha ina
t(h)impeallacht.

d
An páiste

e
An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Uimhriú agus comhaireamh
Forbraíonn sé/sí tuiscint ar
neamhathraitheacht an
uimhris (1-10) agus
tuigeann sé/sí nach bhfuil
tionchar ag cuma an
ghrúpa ar an iomlán.
Aithrisíonn sé/sí siar ó 10
ar a laghad.
Sainaithníonn sé/sí an
tacar neamhnitheach agus
an náid uimhriúil.
Léiríonn sé/sí tuiscint atá
ag fás ar na cúig
phrionsabal seo:
comhaireamh 1:1, ord
seasmhach, bunuimhir,
ábharthacht oird,
teibíocht

Forbraíonn sé/sí tuiscint
ar neamhathraitheacht
an uimhris (11-20) agus
tuigeann sé/sí nach
bhfuil tionchar ag cuma
an ghrúpa ar an iomlán.

Comhaireann sé/sí i
ndónna, i gcúigeanna,
agus i ndeicheanna
laistigh de 50/100 ó
uimhir ar leith ach
tacaíochtaí ó bhéal,
coincréiteacha agus
pictiúrtha a úsáid.

Labhraíonn sé/sí faoin
gcoibhneas idir na
huimhreacha 11-20 agus
réamheolas ar 1-10 agus
déanann sé/sí nasc
eatarthu.

Comhaireann sé/sí in
aonta go dtí 100 agus os
a chionn, agus é/í ag
comhaireamh go
cumasach thar
dheichniúir m.sh. 39 go
40.

Comhaireann sé/sí ar
aghaidh agus siar ó 20 ag
tosú ag uimhir ar bith ach
tacaíochtaí ó bhéal,

Comhaireann sé/sí ar
aghaidh agus siar i
ndeicheanna ó uimhir ar
bith go dtí 100 ar a
laghad ach tacaíochtaí ó

Comhaireann sé/sí
teaglamaí iomlán agus
codanna m.sh. tá 3
iomlán agus 4 leath
cothrom le 5.
Léiríonn sé/sí cumas
chun comhaireamh ar
aghaidh agus siar i
gcéadta go dtí/ó 1100 ar
a laghad.
Úsáideann sé/sí straitéisí
éagsúla chun deicheanna
agus céadta a shuimiú
agus a dhealú go
slánuimhir ar bith, suas
go dtí 1100 ar a laghad.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar uimhreacha go dtí
1000 agus os a chionn
agus comhaireann sé/sí
iad, agus patrúin a bhfuil
aonta, deicheanna, agus
mílte i gceist leo á
dtabhairt faoi deara
aige/aici.
Léiríonn sé/sí tuiscint ar
uimhreacha suas go dtí
1000 ar a laghad ach
samhlacha difriúla a
úsáid.
Úsáideann sé/sí
scoilteadh, léimneach
agus straitéisí eile chun
tabhairt faoi ríomhanna
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Ceanglaíonn sé/sí
uimhreacha le rudaí
comhairthe.

coincréiteacha agus
pictiúrtha a úsáid.

Cumarsáid

Comhaireann sé/sí rudaí
nó daoine ach teagmháil
leo, geáitsíocht a úsáid
nó labhairt os ard ó 1.
Tosaíonn sé/sí ag úsáid
modhanna éagsúla chun
smaointe, maidir le
huimhreas agus le
cainníocht, a chur in iúl.
Tosaíonn sé/sí ag aithint
agus ag úsáid
uimhreacha i
gcomhthéacsanna
bríocha pearsanta m.sh.
cárta lá breithe a
dhéanamh do chara.
Glacann sé/sí páirt i
ngníomhaíochtaí
comhairimh ach
modhanna pearsanta a
úsáid m.sh. luailí coirp.

Labhraíonn sé/sí faoi
léirithe ar uimhreacha 110, agus tarraingíonn agus
scríobhann sé/sí iad, ach
ábhair choincréiteacha nó
ábhair a bhaineann leis an
bhfíorshaol a úsáid.
Coinníonn sé/sí súil ar
ghníomhartha comhairimh
ach patrúin uimhriúla,
cosúil le bualadh méar, a
úsáid agus taifeadann
sé/sí le pictiúir ach ábhair
choincréiteacha nó foirm
scríofa a úsáid.
Déanann sé/sí uimhreacha
i ngaineamh, ach taos
súgartha a úsáid.
Comhaireann sé/sí ar
aghaidh agus siar ó
thúsphointí difriúla agus
uimhreacha, atá oiriúnach
do pháistí, á n-úsáid
aige/aici.

a bhfuil uimhreacha
móra i gceist leo.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar réimse cur chuige
chun tacú le straitéisí
ríomha m.sh. dúbailtí,
neasdúbailtí.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcoibhneas idir
ábhair choincréiteacha nó
léirithe pictiúrtha a
chomhaireamh ó bhéal
agus uimhreacha.
Bíonn sé/sí i láthair rainn
uimhreacha, amhrán,
gligíní agus scéalta,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

bhéal, coincréiteacha
agus pictiúrtha a úsáid.

Labhraíonn sé/sí faoi
léirithe ar uimhreacha
suas go dtí 20 ar a
laghad, agus tarraingíonn
agus scríobhann sé/sí
iad.

Labhraíonn sé/sí faoi
réitigh agus straitéisí
agus taifeadann sé/sí iad
ach cur chuige
neamhchaighdeánach
scríofa a úsáid.

Comhaireann sé/sí 2, 3,
4, 5 níos mó ná/níos lú
ná uimhir ar leith ina
(h)intinn.

Míníonn agus
dlisteanaíonn sé/sí rogha
straitéisí a úsáidtear agus
cuireann sé/sí i
gcomparáid le roghanna
daoine eile iad.

Dlisteanaíonn sé/sí
réitigh agus straitéisí a
úsáidtear.

Taifeadann sé/sí réitigh
agus straitéisí ach ábhair,
léirithe nó siombailí
pictiúrtha a úsáid.

Léiríonn sé/sí tuiscint ar
uimhreacha suas go dtí
100 ar a laghad ach
samhlacha difriúla a
úsáid m.sh. samhlacha
fisiciúla, léaráidí agus
sloinn uimhreacha.
Míníonn sé/sí straitéisí a
úsáidtear.
Éisteann sé/sí le réitigh
agus le straitéisí eile.
Dlisteanaíonn sé/sí
réitigh.

Míníonn agus
dlisteanaíonn sé/sí
straitéisí a úsáidtear.

Deimhníonn agus
dlisteanaíonn sé/sí
réitigh.

Taifeadann sé/sí réitigh
agus cur chuig
straitéiseach.

Taifeadann sé/sí réitigh
agus straitéisí ach cur
chuige
neamhfhoirmeálta nó
traidisiúnta a úsáid.
Déanann sé/sí cur síos ar
straitéisí meabhracha nó
ar an 'gcaoi' ar tháinig
sé/sí ar...
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Réasúnaíocht

Bíonn sé/sí i láthair an
chomhthéacs de náid,
dada, folamh, ar fad
imithe, faigheann sé/sí
blaiseadh de agus taithí
air.

Faigheann sé/sí
blaiseadh de dheiseanna
éagsúla chun cainníochtú
agus tobmheas a
dhéanamh, tríd an
ngarthimpeallacht.

Tuigeann sé/sí nach
léiríonn náid, mar
uimhir, rud ar bith ó
thaobh cainníochta de.

Tobmheasann agus
comhaireann sé/sí líon
na rudaí i dtacair, suas
go dtí 3 ar a laghad.

Cuireann sé/sí tacair in
ord agus déanann sé/sí
idirdhealú eatarthu gan
chomhaireamh
(tobmheas).

Cuireann sé/sí tacair in
ord gan chomhaireamh,
tástálann agus cruthaíonn
sé/sí hipitéisí ach
comhaireamh.
Tobmheasann agus
comhaireann sé/sí líon na
rudaí i dtacar 1-10.
Tugann sé/sí faoi deara go
bhfuil gach uimhir
iartheachtach i seicheamh
luach amháin níos mó ná
an uimhir a thagann
roimpi agus go bhfuil sí
luach amháin níos lú ná an
uimhir a thagann ina
diaidh.
Forbraíonn sé/sí cumas
chun caint faoi phróisis
chomhairimh.

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
comhairimh i gcásanna
feidhmiúla nó spraoi,
faigheann sé/sí blaiseadh
de agus taithí air.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an ról atá ag
cainníochtú i gcásanna
fíorshaoil.

Déanann sé/sí
meastacháin ar líon na
rudaí i dtacar, suas go dtí
10, agus comhaireann
sé/sí iad.

Déanann sé/sí
meastacháin ar líon na
rudaí i dtacar 1-20 agus
comhaireann sé/sí iad.
Úsáideann sé/sí an teolas sin chun
meastacháin a
dhéanamh ar líon na
rudaí i ngrúpa níos mó.

Úsáideann sé/sí an teolas atá aige/aici ar
dhúbailt chun tuilleadh
straitéisí ríomha a
fhorbairt m.sh.
gardhúbailt, nascadh trí 5
agus 10, cúiteamh, 1 a
shuimiú chun straitéisí
níos casta a fhorbairt.

Seiceálann agus
dlisteanaíonn sé/sí
meastacháin ach
comhaireamh.

Seiceálann sé/sí
réasúntacht ríomhanna
ach comparáid a
dhéanamh idir an
réiteach deireanach agus
an meastachán.

Tobmheasann sé/sí líon
na rudaí atá i bpatrúin
spotaí, in eagair, ar
fhrámaí cúig agus deich
agus ar dhísle gan bheith
ag comhaireamh.
Socraíonn sé/sí an uimhir
díreach roimh nó i
ndiaidh uimhir eile gan
tosú ag a haon.
Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí ábhair
oiriúnacha chun tacair
éagsúla a dhéanamh

Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrúin agus ar
choibhneasa
matamaiticiúla a bhfuil 2,
5 agus 10 i gceist leo
agus labhraíonn sé/sí
fúthu.

Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí réimse
straitéisí meabhracha
chun fadhbanna a
réiteach.

Úsáideann sé/sí straitéisí
meabhracha chun
suimiú/dealú agus chun
meastachán a dhéanamh
ar chainníochtaí laistigh
de 100 ar a laghad.

Úsáideann sé/sí an teolas atá aige/aici ar
straitéisí meabhracha
chun ríomhanna éagsúla
a réiteach.

Úsáideann sé/sí an teolas atá aige/aici ar
straitéisí meabhracha
chun ríomhanna éagsúla
a réiteach.

Úsáideann sé/sí fíricí
agus straitéisí aithnide
chun fadhbanna a
réiteach.

Úsáideann sé/sí fíricí
agus straitéisí aithnide
chun fadhbanna a
réiteach.

Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí réimse
straitéisí meabhracha
chun fadhbanna a
réiteach.

Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí réimse
straitéisí meabhracha
chun fadhbanna a
réiteach.
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Déanann sé/sí iniúchadh
ar réimse láimhseog i
spraoi agus ar an gcaoi a
gcuirtear comhaireamh i
bhfeidhm ina s(h)aol
pearsanta.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcaoi ar féidir
comhaireamh a úsáid
chun fadhbanna a
bhaineann leis an
ngnáthshaol a réiteach.

Cuirtear gníomhaíochtaí
saibhre foghlama, a
bhfuil tobmheas agus
cainníochtú i gceist leo, i
láthair an pháiste.

Déanann sé/sí tascanna
a bhfuil comhaireamh i
réimsí eile den
fhoghlaim i gceist leo.

Tosaíonn sé/sí ag úsáid
uimhirlínte simplí chun
comhaireamh,
comhaireamh ar aghaidh
agus comhaireamh siar, de
réir mar is cuí.
Cuireann sé/sí ceisteanna
faoi ghníomhaíochtaí
meastacháin.
Roghnaíonn agus
úsáideann sé/sí ábhair
oiriúnacha chun tacair
éagsúla a dhéanamh
d'uimhir ar leith suas go
dtí 10 agus os a chionn.

d'uimhir ar leith suas go
dtí 20 agus os a chionn.

Tarraingíonn sé/sí ó
réimsí straitéisí
comhairimh chun
cainníochtaí a dhéanamh
amach.

Comhaireann sé/sí le
huimhir, ach ní 1 atá i
gceist, chun patrúin
uimhreacha a leathnú.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar bhealaí éagsúla
comhairimh agus ar
straitéisí meastacháin
chun tacú le ríomh.
Úsáideann sé/sí
uimhirlínte,
tagarmharcanna
suntasacha m.sh. 5, 10,
100, patrúin agus
straitéisí meabhracha
níos déanaí chun suimiú
agus dealú.

Déanann sé anailís ar
réitigh ar fhadhbanna a
bhfuil meastachán
agus/nó ríomh i gceist
leo agus measann sé/sí
iad.
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Uimhreas 10 – Oibríochtaí
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann cainníochtaí a chur le chéile agus a dheighilt.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann suimiú agus dealú a úsáid chun cásanna agus fadhbanna fíorshaoil a réiteach, ach réimse straitéisí a úsáid.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

d
An páiste

Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí
oiriúnacha meaitseála,
rangaithe, agus
comhfhreagracha
aghaidh ar aghaidh,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Sórtálann sé/sí ábhair
éagsúla randamacha i
dtacar de réir critéar/airí
amháin.

Sórtálann sé/sí ábhair
éagsúla i dtacar de réir
critéir/airíonna éagsúla.

Tobmheasann sé/sí líon na
rudaí i dtacar.

Meaitseálann sé/sí
uimhreacha le tacair
suas go dtí 5 ar a laghad.

Sainaithníonn sé/sí an
tacar neamhnitheach –
aithníonn sé/sí náid.

Cuireann sé/sí tacair
rudaí suas go dtí 5 ar a
laghad le chéile.

Meaitseálann sé/sí péirí de
rudaí comhionanna i
gcomhfhreagracht aon le
haon.

Meaitseálann sé/sí tacair
choibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha i

An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Déanann sé/sí iniúchadh
ar shuimiú leantach agus
ar chomhaireamh le
huimhir, ach ní 1 atá i
gceist, nó ar
chomhaireamh grúpa.

Suimíonn agus dealaíonn
sé/sí laistigh de 199.

Oibríochtaí

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
cásanna ina gcuirtear
cainníochtaí le chéile
nó ina méadaítear iad
agus cásanna ina
ndeighltear nó ina
laghdaítear iad,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

e

Deighleann sé/sí tacair
de 2 nó níos mó.
Déanann sé/sí
comparáid idir tacair
choibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha ó
1 go dtí 5 ar a laghad ach
meaitseáil gan siombailí

Cuireann sé/sí tacair
rudaí suas go dtí 10 ar a
laghad le chéile, tacar
neamhnitheach/náid san
áireamh.
Deighleann sé/sí tacair
rudaí (2 go dtí 10 ar a
laghad) ach ábhair
choincréiteacha a úsáid.
Déanann sé/sí tacair ó 6
go dtí 10 ar a laghad
agus déanann sé/sí cur
síos ar na tacair agus an
chuid a bhfuil níos mó,
níos lú nó an méid
céanna inti á sainaithint
aige/aici.

Cuireann sé/sí tacair
rudaí suas go dtí 20 le
chéile.
Deighleann sé/sí tacair
rudaí (0-20) ach ábhair
choincréiteacha a úsáid.
Léiríonn sé/sí eolas ar
fhíricí suimithe agus
dealaithe suas go dtí 20
ar a laghad.
Deighleann sé/sí
slánuimhreacha, a bhfuil
dhá dhigit ar a laghad
acu, ina gcodanna
cuidithe chun cabhrú le
háireamh ó mheabhair
m.sh. 19 = 10 + 9.

Aithníonn, míníonn agus
úsáideann sé/sí na
ceangail idir suimiú agus
dealú chun ríomh ó
mheabhair agus ríomh
scríofa a dhéanamh.

Aithníonn, míníonn agus
úsáideann sé/sí na
ceangail idir suimiú agus
dealú chun ríomh ó
mheabhair agus ríomh
scríofa a dhéanamh.

Seiceálann sé/sí freagraí
go rialta ach oibríochtaí
inbhéartacha a úsáid.

Seiceálann sé/sí freagraí
go rialta ach oibríochtaí
inbhéartacha a úsáid
m.sh. 6x4=24, 24÷4=6.

Comhaireann sé/sí ar
aghaidh agus siar in
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gcomhfhreagracht aon le
haon.

níos mó ná/níos lú ná a
úsáid.

aonta chun suimiú agus
dealú a chríochnú.

Cuireann sé/sí tacair
rudaí suas go dtí 5 ar a
laghad in ord de réir
uimhreach.

Déanann sé/sí nasc idir
finte uimhreacha agus
straitéisí meabhracha a
bhaineann le suimiú
agus le dealú á míniú
aige/aici m.sh. 2+4=6;
4+2=6; 6-2=4; 6-4=2

Comhaireann sé/sí dhá
thacar go cruinn agus
cinneann sé/sí cé acu
tacar a bhfuil níos mó
ann.

Déanann sé/sí
comparáid idir tacair
choibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha (1
go dtí 10 ar a laghad)
ach meaitseáil gan
siombailí níos mó
ná/níos lú ná a úsáid.
Cuireann sé/sí tacair
rudaí in ord de réir
uimhreach (1 go dtí 10
ar a laghad).

Déanann sé/sí
comparáid idir tacair
choibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha 020.

Dealaíonn sé/sí uimhir
laistigh de 199 agus os a
chionn le hathghrúpáil.

Suimíonn sé/sí laistigh
de 100, uimhir a bhfuil
dhá dhigit aici a chur le
huimhir a bhfuil digit
amháin aici san áireamh;
2 dhigit agus 2 dhigit, 2
dhigit agus iolraí 10.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar shuimiú agus ar
dhealú laistigh de 199
agus os a chionn.

Dealaíonn sé/sí uimhir
laistigh de 99 gan
athghrúpáil.
Tuigeann agus
úsáideann sé/sí an t-airí
náide chun tacú le
ríomhanna.

Deimhníonn agus
sainaithníonn sé/sí leath
agus ceathrúna tacar
suas go dtí 20 a nascann
le cruthanna iomlána.
Tuigeann agus
úsáideann sé/sí an t-airí
comhthiomsaitheach
chun tacú le ríomhanna.

Suimíonn agus dealaíonn
sé/sí ach deighiltí a úsáid

Meaitseálann sé/sí
uimhreacha le tacair
suas go dtí 10 agus os a
chionn.

Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair
scéalta, amhrán, rann
agus gníomhaíochtaí a
spreagann comparáidí
idir tacair, cosúil le
Dónall An Chlúimh Agus
An-Ocras Air, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Labhraíonn sé/sí faoin
bpróiseas sórtála agus
dlisteanaíonn sé/sí an
úsáid a bhaintear as
tréithe/airíonna chun
tacair a chruthú.

Labhraíonn sé/sí faoin
bpróiseas sórtála agus
faoi na tréithe/na
hairíonna a úsáidtear
chun tacair a chruthú.
Taifeadann sé/sí uimhirabairt le pictiúir nó le
léimeanna ar

Socraíonn sé/sí 'cé
mhéad níos mó' nó 'cé
mhéad níos lú' ach
suimiú nó dealú i dtacair
chomparáide.

Roghnaíonn agus
roinneann sé/sí straitéisí
meabhracha le haghaidh
fíricí suimithe agus
dealaithe laistigh de 20.

Déanann sé/sí cur síos ar
straitéisí meabhracha le
haghaidh suimithe
laistigh de 99 agus
taifeadann sé/sí iad.

Úsáideann sé/sí na
siombailí +, -, = chun

Úsáideann sé/sí na
siombailí +, -, =, < agus >

Is cuimhin leis/léi fíricí
suimithe agus dealaithe
suas go dtí 20 ar a
laghad.
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Tá sé/sí i láthair nuair a
shamhaltaítear agus
nuair a thacaítear le
téarmaíocht na noibríochtaí luatha.

Léiríonn sé/sí uimhir-abairt
ó bhéal ach rudaí
coincréiteacha a úsáid.

Bíonn sé/sí i láthair
deiseanna saibhre
foghlama ina ndéantar
iniúchadh ar an
gcoincheap 'níos mó'
agus 'níos lú,' sa
chomhthéacs fíorshaoil
agus/nó sa spraoi;
m.sh. Comparáid a
dhéanamh idir tacair
rudaí; na rudaí céanna,
rudaí difriúla, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Rangaíonn sé/sí rudaí ina
dtacair.

Úsáideann sé/sí
geáitsíocht agus focail chuí
chun comparáidí a chur in
iúl agus a dhéanamh.

Cuireann sé/sí tacair rudaí
le chéile nuair a iarrtar
air/uirthi.
Deighleann sé/sí tacair
rudaí nuair a iarrtar
air/uirthi m.sh. 5 lacha i
bpictiúr, 3 lacha san uisce
agus 2 lacha ar an bhféar.
3+2=5
Sainaithníonn agus
déanann sé/sí meastachán
ar 'níos mó' agus 'níos lú'
sa chomhthéacs fíorshaoil
agus/nó sa spraoi;
comparáid a dhéanamh
idir tacair rudaí; na rudaí
céanna agus rudaí difriúla.

aghaidh/siar ar
uimhirlíne.

fíricí suimithe agus
dealaithe a léiriú.

Úsáideann sé/sí teanga
chomparáideach, m.sh.
níos mó, níos lú, mar an
gcéanna, chun
comparáid a dhéanamh
idir tacair suas go dtí 10
agus os a chionn ach
comhaireamh le rudaí ar
mhéideanna difriúla.

Taifeadann sé/sí tacair
choibhéiseacha agus
neamhchoibhéiseacha 020 ach <, > agus = a
úsáid.

Forbraíonn sé/sí tuiscint
ar shuimiú mar chur le
chéile, ar dhealú mar an
difríocht a dhéaduchtú,
agus ar chomhlánú.
Comhaireann sé/sí dhá
bhailiúchán agus
sainaithníonn sé/sí an
bailiúchán a bhfuil níos
mó ann.

Deighleann sé/sí na
huimhreacha 1-10 ina
dhá gcuid nó níos mó
agus tugann sé/sí faoi
deara nach dtéann sé
seo i bhfeidhm ar an
iomlán m.sh. 2+4=6
agus 1+2+2+1=6.
Léiríonn sé/sí tuiscint ar
na deighiltí féideartha ar
fad a bhaineann le
huimhreacha go dtí 10
ar a laghad.
Úsáideann sé/sí an teolas atá aige/aici ar
shuimiú chun tuiscint ar
dhealú a fhorbairt m.sh.
2 + 4 = 6, mar sin 6 - 4 ...

Úsáideann sé/sí eolas ar
fhíricí suimithe agus
dealaithe suas go dtí 20
ar a laghad.
Tuigeann agus áitíonn
sé/sí an t-airí
cómhalartach a
bhaineann le fíricí
suimithe m.sh. 3+4=4+3
agus dlisteanaíonn sé/sí
le cruthúnas é.
Cuireann sé/sí an t-airí
náide i bhfeidhm chun
tacú le ríomhanna agus
dlisteanaíonn sé/sí le
cruthúnas é.
Déanann sé/sí
meastacháin ar
dhifríochtaí laistigh de
99.

chun fíricí suimithe agus
dealaithe a léiriú

Slánaíonn sé/sí
uimhreacha agus
úsáideann sé/sí straitéisí
meastacháin eile,
braisliú, tosach, go rialta
chun meastachán a
dhéanamh. Seiceálann
sé/sí réasúntacht réitigh
freisin.
Déanann sé/sí anailís ar
straitéisí meastacháin i
gcomhthéacsanna
réitigh.
Cuireann sé/sí na
hairíonna
comhthiomsaitheacha
agus náide i bhfeidhm
chun tacú le ríomhanna
agus dlisteanaíonn sé/sí
le cruthúnas iad.

Déanann sé/sí anailís ar
agus measann sé/sí
straitéisí agus cruthúnas
eile.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar straitéisí réitigh eile le
haghaidh tascanna
suimithe agus dealaithe.
Aithníonn sé/sí nuair
nach leor meastachán
ina aonar agus nuair a
d'fhéadfadh cur chuige
eile a bheith níos
oiriúnaí.
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Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
scéalta, amhrán, rann
agus gníomhaíochtaí
uimhreacha nuair a
shuimítear rudaí nó
nuair a bhaintear rudaí,
m.sh. i rith gnáthaimh
laethúla, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Imríonn sé/sí cluichí agus
glacann sé/sí páirt i
gcluichí amhránaíochta
agus i rainn nuair a
shuimítear rudaí nó nuair a
bhaintear iad.

Cuireann sé/sí tacair
rudaí le chéile ach
straitéisí cuí a úsáid
chun líon na rudaí a fháil
amach.

Úsáideann sé/sí réimse
straitéisí chun suimiú
agus dealú go dtí 10 ar a
laghad ina (h)intinn.
Úsáideann sé/sí na
siombailí +, - agus = mar
is cuí chun uimhir-abairtí
a bhfuil suimiú agus
dealú i gceist leo a
chruthú.

Cruthaíonn sé/sí uimhirabairtí agus scéalta
uimhreacha; réitíonn
sé/sí fadhbanna a bhfuil
suimiú i gceist leo
laistigh de 20/99.

Cruthaíonn sé/sí uimhirabairtí agus scéalta
uimhreacha; réitíonn
sé/sí fadhbanna a bhfuil
suimiú i gceist leo
laistigh de 199

Réitíonn sé/sí fadhbanna
focail agus fíorshaoil a
bhfuil suimiú agus dealú
i gceist leo.
Cuireann sé/sí réimse
straitéisí i bhfeidhm
chun fadhbanna
suimithe agus dealaithe,
a bhfuil slánuimhreacha
le trí dhigit ar a laghad i
gceist leo, a réiteach
agus dlisteanaíonn sé/sí
rogha na straitéise.
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Uimhreas 11 – Codáin
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann slánuimhir/slánuimhreacha a thuiscint i gcomhthéacs coibhneasa codaiomláin.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann iniúchadh a dhéanamh ar choibhneasa matamaiticiúla idir cainníochtaí coda-iomláin (agus iad a shamhaltú,
a shloinneadh agus a léiriú).
a

b
An páiste

c
An páiste

Gnéithe

Lipéad an Toraidh Foghlama

Tuiscint agus
Ceangal

Bíonn sé/sí i láthair
gníomhaíochtaí
comhfhreagracha agus
comparáide idir rudaí
agus tacair rudaí,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Meaitseálann agus
sórtálann sé/sí rudaí le
codanna
comhfhreagracha i
ngníomhaíochtaí
laethúla agus
idirghníomhacha m.sh.
forc agus scian.

Sainaithníonn sé/sí
coibhneasa idir péirí
comhoiriúnaithe agus
cuireann sé/sí in iúl iad.

d
An páiste

e
An páiste

f

g

An páiste

An páiste

An páiste

Déanann sé/sí iniúchadh
ar chomhdhéanamh
iomláin ach tacair aonair
agus scoite rudaí a
bhriseadh ina gcodanna
cothroma.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an gcoincheap a
bhaineann le coibhéis
codán.

Ceanglaíonn sé/sí
ochtuithe, cúigithe, agus
deichithe le réamheolas
atá aige/aici ar chodáin.

Deimhníonn agus
sainaithníonn sé/sí leath
na dtacar go dtí 10 agus
os a chionn.

Deighleann sé/sí rudaí
agus sloinneann sé/sí
mar chodáin aonaid iad.

Déanann sé/sí comparáid
idir codáin ó thaobh
méide de agus cuireann
sé/sí codáin in ord ar
uimhirlíne.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar chodáin, déanann
sé/sí comparáid eatarthu
agus cuireann sé/sí in
ord iad. Sainaithníonn
sé/sí foirmeacha codán a
bhfuil ainmneoirí 2-12
acu.

Deimhníonn agus
sainaithníonn sé/sí
ceathrúna tacar.

Deimhníonn agus
sainaithníonn sé/sí
ochtuithe, cúigithe, agus
deichithe tacar, suas go
dtí 20 agus os a chionn.

Codáin
Úsáideann sé/sí ábhair
chun iniúchadh a
dhéanamh ar an gcaoi ar
féidir rud nó tacar iomlán
a thógáil nó a bhriseadh
ina bhfothacair, ar
bhealaí difriúla go minic.
Deighleann sé/sí rudaí
agus cruthanna ina dhá
sciar chothroma agus
déanann sé/sí cur síos ar
an rud/ar an gcruth
iomlán agus ar na
codanna ach líon na
sciartha/na gcodanna a
úsáid.
Déanann sé/sí comparáid
idir tacair rudaí.

Deimhníonn agus
sainaithníonn sé/sí an
codán aonaid a
bhaineann le méideanna
éagsúla.

Léiríonn sé/sí codáin ach
láimhseoga a úsáid chun
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coibhneasa agus coibhéis
a thaispeáint.

Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair
modhanna oiriúnacha
cumarsáide, a dhéanann
cur síos ar chur le chéile
agus ar dheighilt rudaí
agus tacar i
gcomhthéacsanna
oiriúnacha éagsúla,
faigheann sé/sí blaiseadh
díobh agus taithí orthu.

Úsáideann sé/sí
geáitsíocht nó teanga
chuí chun cumarsáid a
dhéanamh faoi eispéiris
meaitseála, sórtála agus
rangaithe.
Éisteann sé/sí le teanga
chuí chun cur síos a
dhéanamh ar chur le
chéile agus ar dheighilt i
gcomhthéacsanna
oiriúnacha saibhre agus
úsáideann sé/sí í.

Pléann sé/sí tacair agus
iomláin a chur le chéile
agus a dheighilt ach
teanga oiriúnach a úsáid
chur chun síos a
dhéanamh ar an réiteach
agus chun é a dhlisteanú.

Taifeadann sé/sí uimhirabairtí chun an
coibhneas idir an tacar
agus an fo-thacar a léiriú.

Úsáideann sé/sí foclóir
oiriúnach chun chur síos
a dhéanamh ar
chodanna cothroma in
iomlán – m.sh. leath,
ceathrú.

Míníonn sé/sí a
t(h)uiscint ar chodáin
aonaid ach ábhair
choincréiteacha, léirithe
pictiúrtha agus foclóir cuí
matamaiticiúil a úsáid.

Pléann agus míníonn
sé/sí an coibhneas idir
leatha, ceathrúna agus
codáin aonaid eile.

Tuigeann sé/sí dá mhéad
líon na sciartha in iomlán
is ea is lú méid gach sciar
chothroim.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar choibhneasa idir
leatha, ceathrúna agus
codáin aonaid eile ach
filleadh páipéir, ábhair
choincréiteacha agus/nó
léirithe pictiúrtha, mar
shampla, a úsáid.

Taifeadann sé/sí
coibhneasa idir codanna
le hábhair
choincréiteacha, le
pictiúir nó le siombailí.

Úsáideann sé/sí
nodaireacht cheart do
chodáin shimplí, suas go
dtí deichithe ar a laghad,
m.sh. ½, ¾, 5/8.

Deimhníonn sé/sí
coibhéis idir codáin
ainmneoirí 2-12 ach
ábhair choincréiteacha
agus uimhirlínte a úsáid.

Cuireann sé/sí rudaí agus
tacair le chéile agus
deighleann sé/sí iad agus
déanann sé/sí cur síos
orthu le téarmaí cosúil le
níos mó, tuilleadh, níos
lú, mar an gcéanna...

Réasúnaíocht

Bíonn sé/sí i láthair
gníomhaíochtaí a
dheighleann agus a
chuireann tacair rudaí le
chéile, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Rangaíonn sé/sí rudaí
agus/nó pictiúir de réir
catagóirí rudaí, m.sh.
iompar.

Sórtálann sé/sí ábhair ar
bhealach neamhdhírithe

Sainaithníonn sé/sí
patrúin a eascraíonn as
tacar a dheighilt ina
fhothacair nó as dhá
fhothacar a chur le
chéile.

Deighleann sé/sí rudaí
agus cruthanna ina dhá
agus ina gceithre sciar
chothroma agus
déanann sé/sí cur síos ar
an rud/ar an gcruth
iomlán agus ar na
codanna ach líon na

Tuigeann sé/sí go bhfuil
an luach céanna ag
sciartha cothroma
uimhreacha
comhionanna; agus nach

Déanann sé/sí iniúchadh
ar phatrúin maidir le
codáin choibhéiseacha.

Míníonn sé/sí an ról atá
ag an uimhreoir agus ag
an ainmneoir.
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i.e. de réir critéir
féinroghnaithe.

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
réimse tascanna
meaitseála, sórtála agus
rangaithe, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar na difríochtaí idir
iomlán agus tacar rudaí
scoite a dheighilt.

sciartha/na gcodanna a
úsáid.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar imscrúduithe
neamhiata maidir le
rudaí a mheaitseáil, a
shórtáil agus a rangú.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar bhealaí ar féidir tacair
a roinnt ina bhfothacair.

Scarann sé/sí iomlán ina
chodanna níos lú agus
míníonn sé/sí go bhfuil
'codanna cothroma' ar
cóimhéid.

Cuireann sé/sí an
smaoineamh a
bhaineann le deighilt
chothrom i bhfeidhm i
measc a c(h)omhscoláirí
ach tacair iomlána rudaí
nó spásanna, cosúil le
bia, bréagáin m.sh. Lego
agus úsáid téide scipeála,
a dheighilt.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar chomhdhéanamh
tacar 2-5 trí chur le
chéile agus trí dheighilt.

Roinneann sé/sí grúpaí
rudaí ina ngrúpaí níos lú
go cothrom.

Deimhníonn sé/sí nach
bhfuil an cruth céanna ag
teastáil ó sciartha
cothroma in iomláin
chomhionanna.

bhfuil comparáidí bailí
ach nuair a thagraítear
don aonad/iomlán
céanna.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar réimse
gnáthfhadhbanna a
bhfuil deighilt i gceist leo
agus réitíonn sé/sí iad.

Forbraíonn sé/sí feasacht
ar ghnáthúsáidí codán
m.sh. oidis, spórt.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar shamhlacha difriúla
chun tuiscint ar chodáin
shimplí choibhéiseacha a
léiriú m.sh. ½ = 2/4 = 3/6
ach ábhair
choincréiteacha, filleadh
páipéir, léirithe
pictiúrtha agus
samhlacha eile a úsáid.

Ionramhálann sé/sí
foirmeacha
coibhéiseacha codán le
haghaidh sainchuspóirí.

Déanann sé/sí imscrúdú
ar leatha agus ar
cheathrúna cruthanna
difriúla.
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Cruth agus Spás 12 – Feasacht ar spásúlacht agus suíomh
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann braistint a fhorbairt ar fheasacht agus ar réasúnaíocht spásúlachta.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann réasúnaíocht spásúlachta a fhorbairt agus suíomh a shamhlú agus a shamhaltú ach comhordanáidí
siombalacha a úsáid .
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí
foghlama a bhfuil
suíomh i
dtimpeallachtaí, a bhfuil
taithí aige/aici orthu, i
gceist leo, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.
Tosaíonn sé/sí ag
forbairt feasachta ar
shuíomh a c(h)olainne sa
spás, trí chur chuige
ilchéadfach.
Tosaíonn sé/sí ag
déanamh iniúchadh ar
ghluaiseachtaí na mball
coirp agus/nó ar na
bealaí a bhfuil an
cholainn in ann bogadh

Déanann sé/sí cur síos ar
shuíomh rudaí.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar thimpeallacht an
tseomra ranga, na scoile
agus timpeallachtaí eile
a bhfuil taithí aige/aici
orthu, agus pléann sé/sí
iad.

d
An páiste

e
An páiste

f
An páiste

g
An páiste

An páiste

Feasacht ar spásúlacht agus suíomh
Déanann sé/sí cur síos ar
shuíomh agus ar
ghaireacht choibhneasta
rudaí ach teanga
oiriúnach a úsáid m.sh., i
bhfad i gcéin, níos faide i
gcéin, is gaire do.

Aithníonn agus déanann
sé/sí cur síos ar shuíomh
rudaí ar léarscáileanna
agus ar phleananna
simplí.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar mhodhanna difriúla
chun coincheapa agus
coibhneasa spásúla a
léiriú.

Tugann agus leanann
sé/sí treoracha, a bhfuil
leath-chasadh agus
ceathrú casaidh i gceist
leo i gcomhthéacs
gluaiseacht phearsanta,
pleananna nó greillí
simplí.

Sainaithníonn sé/sí
suíomh agus
treoshuíomh rudaí le
hardchruinneas m.sh.,
os comhair an dorais, ar
thaobh na láimhe clé de,
treoracha compáis.

Cumann agus déanann
sé/sí cur síos ar bhealaí
ar léarscáileanna, ar
phleananna agus ar
ghreillí.
Déanann sé/sí cur síos ar
ghluaiseachtaí/uillinneac
ha rothlacha ar bhealaí
éagsúla agus déanann
sé/sí samhail díobh.
Sainaithníonn sé/sí
uillinneacha tagarmhairc
m.sh. leath-chasadh
agus ceathrú casaidh,
lámha, cosa nó soip a
úsáid chun uillinneacha
a shamhaltú.

Míníonn sé/sí suíomh nó
tugann sé/sí treoracha le
haird ar fhad agus ar
threo ach teanga agus
coincheapa cuí
matamaiticiúla a úsáid
m.sh., cuimsiú treoracha
compáis, faid i méadair,
casaidh ó thaobh
uillinneacha de, srl.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar an tionchar atá ag
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sa spás, nó a bhfuil rud
eile in ann í a bhogadh,
maidir lena leibhéal
soghluaisteachta.

Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair
cásanna ina n-úsáidtear
agus ina dtarraingítear
aird ar ghluaiseacht agus
ar shuíomh trí chur
chuige éagsúil,
ilmhódúil, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

leath-chasadh ar deiseal
agus ar tuathal.

Tugann agus leanann
sé/sí treoracha simplí a
bhaineann le gluaiseacht
agus le suíomh.
Úsáideann sé/sí teanga a
dhéanann cur síos ar
ghluaiseachtaí simplí
agus freagraíonn sé/sí
di.

Cuireann sé/sí suíomh in
iúl trí réimse modhanna,
idir fhisiciúil, scríofa, ó
bhéal, fhísiúil,
bhreisitheach, srl.m.sh.,
déanann sé/sí
samhlacha nó líníochtaí
chun suíomh rudaí a
léiriú – teidí idir an carr
agus an leabhar.

Bogann sé/sí rudaí
timpeall agus déanann
sé/sí cur síos orthu ó
thaobh coibhneasa
spásúla de.

Réasúnaíocht

Bíonn sé/sí i láthair
gníomhaíochtaí ina
gcuirtear rudaí agus/nó
daoine in áiteanna a
bhfuil taithí aige/aici
orthu nó ina mbogtar
iad go háiteanna
randamacha m.sh. cár
imigh teidí? , faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu

Socraíonn sé/sí suíomh
rudaí ach éisteacht le
cur síos ar shuíomh.
Measann sé/sí ráitis faoi
shuíomh sa timpeallacht
m.sh., socraíonn sé/sí an
bhfuil sé ceart 'tá an
teidí faoin gcathaoir' a rá
nó nach bhfuil.

Dlisteanaíonn sé/sí ráitis
faoi shuíomh rudaí
maidir le léirithe simplí,
nuair is cuí.

Cruthaíonn agus pléann
sé/sí léirithe ar spásanna
samhalta nó spásanna a
bhfuil taithí aige/aici
orthu m.sh., seomra
leapa, clós scoile nó
suíomh scéil i modhanna
éagsúla.

Déanann sé/sí cur síos ar
na céimeanna i sraith
treoracha agus
taifeadann sé/sí iad leis
an bhfoclóir agus léirithe
cuí.

Aithníonn agus
úsáideann sé/sí na
treoracha 'ar dheis' agus
'ar chlé' i bhfíorchásanna
agus cuireann sé
suíomhanna agus
treoracha in iúl le
hardchruinneas.

Cuireann sé/sí
ceisteanna chun
treoracha a shoiléiriú.

Measann agus
beachtaíonn sé/sí
léarscáileanna nó
pleananna
féinchruthaithe.

Samhlaíonn sé/sí an
toradh a bheidh ann tar
éis treoracha ar
léarscáil/ar phlean a
leanúint.

Déanann sé/sí iniúchadh
ar choibhneasa spásúla
in uimhirlínte agus
déanann sé/sí
tuairimíocht agus

Oibríonn sé/sí amach
agus sainaithníonn sé/sí
an áit a bhféadfaí dul sa
treo mícheart i sraith
céimeanna.

Léiríonn sé/sí
coincheapa agus
coibhneasa spásúla ó
dhearcthaí difriúla.

Léirmhíníonn sé/sí
léarscáileanna/pleanann
a de shuíomhanna a
bhfuil aithne aige/aici
orthu.
Déanann sé/sí anailís ar
léirithe le haghaidh
cruinnis agus measann
sé/sí iad.
Pléann agus déanann
sé/sí comparáid idir
bealaí eile ar
léarscáileanna agus ar
phleananna.

Tugann sé/sí an
coibhneas idir
modhanna difriúla a
léiríonn suíomh faoi
deara m.sh., radharc ón
spéir i gcomparáid le
radharc na sráide,
samhail 3T de sheomra
leapa i gcomparáid le
plean 2T, srl.
Measann sé/sí treoracha
le haghaidh gluaiseachta

Pléann sé/sí gnéithe
matamaiticiúla de
léarscáileanna
traidisiúnta agus
digiteacha nó uirlisí
pleanála bealaigh m.sh.,
scála, conas a
choinnítear fad
coibhneasta idir
suíomhanna; suíomh
pleanála bealaigh ar
Google Maps.

Úsáideann sé/sí
léarscáileanna nó
pleananna chun bealaí a
shamhlú.

Déanann agus
dlisteanaíonn sé/sí
tuairimíocht faoi
shuíomh agus measann
sé/sí ráitis daoine eile.
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tuarann sé/sí neassuíomh uimhreacha.

Cur i bhFeidhm agus
Réiteach Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
réimse comhthéacsanna
ina ndéantar iniúchadh
ar ghluaiseacht agus ar
shuíomh, m.sh. réimse
gníomhaíochtaí coirp,
aistrithe agus cluichí
spásúla, cosúil le
leabhair agus míreanna
mearaí, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Réitíonn sé/sí fadhbanna
a bhfuil suíomh i gceist
leo i dtimpeallachtaí nua
agus i dtimpeallachtaí a
bhfuil taithí aige/aici
orthu m.sh., an áit is
fearr chun crann a
chur/bréagáin nua a
stóráil.

Déanann sé/sí cur síos ar
chonairí simplí trí
thimpeallachtaí a bhfuil
taithí aige/aici orthu
agus rianaíonn sé/sí
conairí ar léarscáileanna,
pleananna nó greillí
simplí.
Tógann agus cruthaíonn
sé/sí struchtúir ach
réimse straitéisí agus
ábhar a úsáid m.sh.
bloic.

Réitíonn sé/sí fadhbanna
a bhfuil léarscáileanna,
pleananna nó greillí
simplí i gceist leo m.sh.,
cluichí bacainní;
léarscáileanna agus
íomhánna ó uillinneacha
agus/nó ó
pheirspictíochtaí éagsúla
san áireamh.

agus beachtaíonn sé/sí
iad le haghaidh soiléire.
Cruthaíonn sé/sí sraith
treoracha chun
gluaiseacht a stiúradh le
haghaidh sainchuspóra
m.sh., comhscoláire a
stiúradh chun siúl
timpeall ar chearnóg,
'róbait' shimplí a
ríomhchlárú.

Cumann agus déanann
sé/sí anailís ar bhealaí ar
léarscáileanna, ar
phleananna nó ar ghreillí
a shásaíonn srianta
áirithe m.sh., an bealach
is gaire, bealach nach
bhfuil rianú siar i gceist
leis, cumann sé/sí
bealach do róbat nach
féidir casadh ach ar
deiseal, srl.

Úsáideann sé/sí
léarscáileanna nó
pleananna chun
fadhbanna saibhre, a
bhfuil ceangail acu leis
an bhfíorshaol, a
réiteach.
Úsáideann sé/sí
comhghnásanna
foirmiúla spásúla agus
tomhais chun sraith
treoracha a chruthú
chun gluaiseacht a
stiúradh m.sh.,
ríomhchlárú Scratch.
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Cruth agus Spás 13 – Cruth
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann cruthanna 2T agus 3T a shamhlú agus samhail a dhéanamh díobh agus
cur síos a dhéanamh ar a n-airíonna.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann cruthanna 2T agus 3T a shamhlú agus samhail a dhéanamh díobh agus anailís a dhéanamh ar a n-airíonna.
a

b
An páiste

Gnéithe

Tuiscint agus
Ceangal

c
An páiste

d
An páiste

Sainaithníonn agus
aithníonn sé/sí
cruthanna sa
timpeallacht.

Úsáideann sé/sí
téarmaíocht
mhatamaiticiúil chun
cruthanna 2T agus 3T a
ainmniú.

Ainmníonn sé/sí réimse
cruthanna
geoiméadracha i
dtreoshuíomhanna agus
ar mhéideanna difriúla.

Cumarsáid

Bíonn sé/sí i láthair
teanga chuí chun cur
síos a dhéanamh ar
chuma agus ar airíonna
cruthanna agus rudaí,
faigheann sé/sí

Tuigeann agus
úsáideann sé/sí teanga
chun cur síos a
dhéanamh ar cruth agus
ar fheidhmeanna crutha

An páiste

f

g

An páiste

An páiste

An páiste

Sainaithníonn agus
déanann sé/sí cur síos ar
airíonna cruthanna ach
foclóir oiriúnach
matamaiticiúil a úsáid
m.sh., úsáideann sé/sí
na téarmaí
'aghaidheanna', 'reanna'
agus 'imill' chun cur síos
a dhéanamh ar
chruthanna 3T.

Sainaithníonn agus
déanann sé/sí cur síos ar
airíonna cruthanna níos
casta m.sh.,
siméadracht, línte
comhthreomhara nó
ingearacha, uillinneacha
agus úsáideann sé/sí
airíonna chun cruthanna
a shórtáil.

Úsáideann sé/sí
téarmaíocht
caighdeánach
matamaiticiúil chun cur
síos agus anailís a
dhéanamh ar
chruthanna 2T

Pléann agus taifeadann
sé/sí torthaí
gníomhaíochtaí a
bhaineann le cruthanna
a shórtáil ar bhealaí
éagsúla m.sh.,

Úsáideann sé/sí uirlisí
éagsúla, táblaí agus
léaráidí san áireamh,
chun cruthanna a
anailísiú agus a shórtáil
m.sh., táblaí simplí dhá

Cruth

Lipéad an Toraidh Foghlama
Bíonn sé/sí i láthair
cruthanna sa
timpeallacht,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

e

Léiríonn sé/sí cruthanna
ar bhealaí éagsúla m.sh.,
samhlacha nó líníochtaí
simplí a dhéanamh le
cruinneas réasúnta.

Sainaithníonn agus
déanann sé/sí cur síos ar
airíonna simplí a
bhaineann le cruthanna
áirithe
m.sh., líon na naghaidheanna ar chruth
3T nó líon na sleasa agus
na gcúinní ar chruth 2T.
Sainaithníonn sé/sí
cruthanna 2T mar na
haghaidheanna ar
sholaid 3T.
Déanann sé/sí
comparáid léirithe
cruthanna idir agus
pléann sé/sí iad m.sh.,
léirithe féinchruthaithe
agus foirmiúla; léirithe

agus 3T.

Aithníonn sé/sí uillinn
mar an cúinne ar chruth
2T.

Dearann agus déanann
sé/sí samhlacha cruinne
de chruthanna 2T agus
3T ach ábhair éagsúla a
úsáid.
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blaiseadh di agus taithí
uirthi.

m.sh., cuartha, díreach,
roll, cruach

Pléann sé/sí cosúlachtaí
agus difríochtaí idir
cruthanna.

2T ar chruthanna 3T;
treoshuíomhanna agus
méideanna ar bhealach
níos ginearálta.
Cuireann sé/sí
ceisteanna faoi airíonna
cruthanna chun a
gcéannacht a dhéanamh
amach.

Réasúnaíocht

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Trí chomhthéacsanna
bríocha, bíonn sé/sí i
láthair gníomhaíochtaí
cuí ina gcuirtear rudaí
agus cruthanna i
gcomparáid lena chéile
agus ina scrúdaítear
iad, faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Bíonn sé/sí i láthair
réimse gníomhaíochtaí
foghlama a bhfuil
cruthanna ag baint leo,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Déanann sé/sí idirdhealú
idir cruthanna.
Sainaithníonn agus
míníonn sé/sí nuair atá
cruth amháin cosúil nó
difriúil le cruth eile.
Sainaithníonn sé/sí nuair
atá rud nó tacar rudaí
difriúil lena chéile nó
nuair nach le catagóir a
bhfuil aithne aige/aici
uirthi é
(séanadh/comhlánú).
Roghnaíonn sé/sí
cruthanna cuí le
haghaidh cuspóra m.sh.,
ciorcal chun roth a léiriú.

Míníonn sé/sí an chaoi
ar sórtáladh cruthanna.
Dlisteanaíonn sé/sí an
fáth a mbaineann nó
nach mbaineann
cruthanna le tacair
áirithe.

Déanann sé/sí idirdhealú
idir samplaí agus
neamhshamplaí crutha
maidir le hairíonna.

pictiúrtha, rudaí
coincréiteacha a úsáid i
bhfonsaí sórtála, srl.
Déanann agus pléann
sé/sí léirithe simplí ar
chruthanna 2T agus 3T
ach ábhair oiriúnacha a
úsáid.

Dlisteanaíonn sé/sí an
fáth a mbaineann nó
nach mbaineann
cruthanna le catagóirí
áirithe.

Tógann agus cruthaíonn
sé/sí struchtúir ach

Pléann sé/sí na critéir a
úsáidtear le haghaidh
sórtála.

Samhlaíonn agus
déanann sé/sí cur síos ar
an gcuma a bheidh ar
sholaid 3T nuair a
bhaintear óna chéile iad
agus iad a léiriú mar
eangach.
Dlisteanaíonn sé/sí
tuairimíocht faoi an
mbaineann cruth le
catagóir ar leith nó nach
mbaineann.

Roghnaíonn sé/sí critéir
oiriúnacha chun
cruthanna a shórtáil.

Sórtálann, déanann sé/sí
comparáid idir rudaí 2T
agus 3T agus rangaíonn
sé/sí iad ina gcatagóirí
loighciúla de réir a
dtréithe m.sh., dath,
méid agus airíonna
geoiméadracha m.sh.,
líon na dtaobhanna, 2T
nó 3T, srl.

bhealach, léaráidí Venn
agus Carroll.

Rangaíonn sé/sí
cruthanna i gcatagóirí
bunaithe ar airíonna
matamaiticiúla.
Roghnaíonn sé/sí ábhair
chuí chun cruthanna a
léiriú m.sh., cipíní
líreacáin d'imill
dhíreacha agus sreangán
d'imill chuartha.

Cruthaíonn sé/sí
cruthanna a bhfuil airí
sonraithe acu agus
cuireann sé/sí i
gcomparáid agus i
gcodarsnacht le chéile
iad m.sh., cruthaíonn
sé/sí bailiúchán
cruthanna difriúla a
bhfuil ceithre thaobh
orthu ar gheochlár agus
pléann sé/sí iad.

Réitíonn sé/sí
fadhbanna a bhfuil baint
acu leis an bhfíorshaol
m.sh., pacáistiú a
dhearadh chun srianta
áirithe a shásamh.

Leathnaíonn,
beachtaíonn agus
taifeadann sé sórtáil
agus catagóiriú
cruthanna m.sh., léaráidí
Carroll ceithre bhealach
srl.

Déanann sé/sí
tuairimíocht agus
measann sé/sí éilimh
faoi airíonna cruthanna
agus catagóirí
cruthanna.
féach ar na samplaí
thíos
Cumann sé/sí eangacha
do chruthanna simplí 3T.

Déanann sé/sí anailís ar
na coibhneasa idir
airíonna agus catagóirí
cruthanna
m.sh., iniúchadh a
dhéanamh le fáil amach
an bhfuil gach triantán
comhchosach
siméadrach nó an bhfuil
gach gnáthchruth
teisilithe; an coibhneas
idir dronuilleoga agus
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cruthanna soladacha a
úsáid – cur síos a
dhéanamh.

Cuireann sé/sí liostaí
airíonna i dtoll a chéile
chun cur síos a
dhéanamh ar
chruthanna aonair nó ar
bhailiúcháin chruthanna.

comhthreomharáin a
phlé.
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Cruth agus Spás 14 – Trasfhoirmiú
* Ba chóir deiseanna a thabhairt do pháistí léiriú a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaí an t-eolas agus na scileanna a fhoghlaimítear sa snáithe seo a úsáid
chun foghlaim a nascadh, a threisiú agus a chur chun cinn ar fud na gceithre shnáithe idirnasctha.
Céim 1: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúla, ba cheart do pháistí a bheith in ann iniúchadh agus cur síos a dhéanamh ar thionchair gluaiseachtaí
cruthanna.
Céim 2: Ba cheart do pháistí a bheith in ann tionchair na dtrasfhoirmithe ar chruthanna a shamhlú agus a léiriú.
a

b
An páiste

c
An páiste

Gnéithe

Lipéad an Toraidh Foghlama

Tuiscint agus
Ceangal

Bíonn sé/sí i láthair
cásanna spraoi a bhfuil
cruthanna agus tógáil i
gceist leo, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Tugann sé/sí faoi deara
gur féidir cuma dhifriúil
a bheith ar chruth nuair
a bhogtar ar bhealach
éigin é.

Bíonn sé/sí i láthair
modhanna oiriúnacha
cumarsáide chun cur
síos a dhéanamh ar
ghluaiseacht agus ar
ionramháil cruthanna,
faigheann sé/sí
blaiseadh díobh agus
taithí orthu.

Pléann sé/sí
gluaiseacht agus
ionramháil cruthanna
le teanga
neamhfhoirmiúil.

Cumarsáid

d
An páiste

e
An páiste

f

g

An páiste

An páiste

Aithníonn agus
sainaithníonn sé/sí na
codanna cuidithe i
gcruthanna ilchodacha
m.sh. cruthanna a
thagann le chéile chun
teach a dhéanamh.

Aithníonn sé/sí
trasfhoirmithe simplí
agus déanann sé/sí cur
síos orthu m.sh.,
aithníonn sé/sí nuair atá
cruth le feiceáil arís agus
nuair a chastar nó nuair
a fhrithchaitear é m.sh.
páipéar balla.

Ainmníonn agus
cruthaíonn sé/sí teasaláidí
simplí.

Déanann sé/sí samhail
de chruthanna
ilchodacha agus cur
síos orthu le teanga
oiriúnach.

Sainaithníonn sé/sí línte
siméadrachta agus
taifeadann sé/sí línte
siméadrachta i réimse
modhanna.

Tugann agus leanann
sé/sí treoracha a
bhaineann le
gluaiseacht cruthanna.

Tuigeann agus
úsáideann sé/sí teanga
fhoirmiúil,
mhatamaiticiúil chun cur
síos a dhéanamh ar
roinnt trasfhoirmithe

Cruthaíonn sé/sí léirithe a
léiríonn trasfhoirmithe
m.sh., saigheada chun treo
rothlú nó aistriú an
chrutha a thaispeáint,
pictiúir ina bhfuil líne
shiméadrachta aibhsithe.

An páiste

Trasfhoirmiú
Sainaithníonn sé/sí
cruthanna i
dtreoshuíomhanna
éagsúla.

Úsáideann sé/sí teanga
chuí chun cur síos a
dhéanamh ar
ghluaiseacht agus ar an
gcomparáid a dhéantar
idir cruthanna m.sh.,
cas, iompaigh,
sleamhnaigh,
meaitseáil, agus toill.

Tuigeann agus déanann
sé/sí cur síos ar ghnéithe
de shiméadracht
fhrithchaiteach agus
rothlach.
Sainaithníonn sé/sí
cruthanna agus teaglamaí
cruthanna a theisilíonn.

Tuigeann agus leanann
sé/sí treoracha chun
cruthanna a thrasfhoirmiú.

Tuigeann agus úsáideann
sé/sí teanga agus
coincheapa foirmiúla,
matamaiticiúla chun cur
síos a dhéanamh ar
thrasfhoirmithe
m.sh., sonraíonn sé/sí
uillinn an rothlaithe, an fad
ón líne shiméadrachta, srl.
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m.sh., frithchaitheamh,
rothlú.

Faigheann sé/sí tathaí
ar cruthanna ag
gluaiseacht.

Samhlaíonn sé/sí an
chuma a bheidh ar
chruth nuair a bhogfar
é.

Réasúnaíocht

Cur i bhFeidhm
agus Réiteach
Fadhbanna

Bíonn sé/sí i láthair
cruthanna a dhéanamh
agus a ionramháil i
gcomhthéacsanna
bríocha, faigheann
sé/sí blaiseadh díobh
agus taithí orthu.

Réitíonn agus pléann
sé/sí puzail shimplí
spásúla, cosúil le
míreanna mearaí nó
sórtálaithe cruthanna.

Déanann agus
dlisteanaíonn sé/sí
tuartha faoi
ghluaiseachtaí
cruthanna agus faoi
mheaitseáil cruthanna
m.sh., an dtoillfidh sé
má chasaim an
bhealach seo é? An
meaitseálfaidh sé má
iompaím bunoscionn é?

Déanann agus
tástálann sé/sí tuartha
faoi chruthanna
ilchodacha agus faoi
ghluaiseacht cruthanna
aonair.

Roghnaíonn agus
ionramhálann sé/sí
cruthanna chun patrún
nó struchtúr a
chóipeáil.

Glacann sé/sí páirt i
bpuzail spásúla nó i
ngníomhaíochtaí tógála
ina gcaithfear
cruthanna a bhogadh, a
chur le chéile nó
comparáid a dhéanamh
eatarthu m.sh., puzail
tangram, spraoi le
bloic.

Samhlaíonn agus
tástálann sé/sí an
tionchar atá ag
trasfhoirmithe simplí.
Tuarann agus
dlisteanaíonn sé/sí an
bhfuil siméadracht
fhrithchaiteach ag cruth
nó nach bhfuil.

Tugann sé/sí faoi
thrasfhoirmithe simplí i
gcomhthéacsanna
éagsúla agus déanann
sé/sí cur íísíos orthu
m.sh. priontáil in ealaín,
cluichí bacainní, filleadh
páipéir le haghaidh
siméadrachta.

Taifeadann sé/sí
trasfhoirmithe agus
treonna do
thrasfhoirmithe ar bhealaí
éagsúla m.sh. Scratch a
úsáid
Samhlaíonn sé/sí an
tionchar atá ag
trasfhoirmithe m.sh.
Tuarann sé/sí an chuma a
bheidh ar rud nuair a
rothlaítear trí cheathrú
casaidh é.

Déanann, dlisteanaíonn
agus measann sé/sí
tuairimíocht faoi
thrasfhoirmithe agus faoi
theasaláidí.

Roghnaíonn sé/sí
cruthanna chun patrúin
theisilithe a chruthú agus
dlisteanaíonn sé/sí a
rogha.
Dearann agus cruthaíonn
sé/sí patrúin theisilithe
agus sainaithníonn sé/sí
trasfhoirmithe simplí.

Réitíonn sé/sí fadhbanna
saibhre, a bhfuil
trasfhoirmithe i gceist leo,
ach samhlacha nó ábhair a
úsáid m.sh.,
peantomanónna,
tangraim.
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Aguisín 1: Forléargas ar fhorbairt na sonraíochta
Na mórchéimeanna tábhachtacha d'fhorbairt na sonraíochta
I bhfómhar 2014, d'fhoilsigh an CNCM dhá thuarascáil taighde mhatamaitice (Dunphy et al.,
2014; Dooley et al., 2014) ag comhdháil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath dar teideal Maths is
surprisingly important and cognitively fundamental. I dteannta na dtuarascálacha sin,
d'fhoilsigh an CNCM iniúchadh coimisiúnaithe ar pholasaí an churaclaim matamaitice ar fud
12 dhlínse. Ag tógáil ar an obair sin, foilsíodh doiciméad eolais agus treoir i bhfómhar 2016
chun tacú le forbairt Churaclam nua Matamaitice na Bunscoile. Tá na tuarascálacha taighde,
an t-iniúchadh, an doiciméad eolais agus an treoir le fáil ar an suíomh gréasáin ar
www.ncca.ie/foraissabhunscolaiocht .
I mí Iúil 2016, scríobh an tAire chuig an CNCM ag iarraidh, i gcomhthéacs obair na Comhairle
ar mhatamaitic bhunscoile, go ndéanfaí machnamh ar chinnte a dhéanamh de go bhfuil deis
ag

gach

páiste

na

scileanna

ríomhaireachtúla,

solúbtha

agus

cruthaitheacha

smaointeoireachta, atá mar bhunús ag eolaíocht agus códú ríomhaireachta, a fhorbairt. Bhí
súil aige freisin go mbeifí in ann cuid den fhoghlaim ón tionscadal CoderDojo agus ó
thionscnaimh eile cosúil leis a úsáid chun smaoineamh ar chur chuige i leith códú a
chomhtháthú i gcuraclam na bunscoile. Rinne an CNCM iniúchadh deisce sa 22 dlínse i
gcuraclam na bunscoile mar fhreagra ar an iarratas. Léirigh an t-iniúchadh go bhfuil eolaíocht
agus códú ríomhaireachta á gcur i mbeartas curaclaim ag leibhéal na bunscoile níos mó, cé go
bhfuil an treocht seo ag céim luath fós. Léirigh an t-iniúchadh freisin go bhfuil roinnt cuir
chuige dhifriúla á n-úsáid – cúrsa sonrach nó sonraíocht ábhair a fhorbairt, comhtháthú in
ábhair eile cosúil le matamaitic agus/nó eolaíocht, nó á chur i bhfeidhm ar fud an churaclaim,
mar shampla, mar chuid de phríomh-inniúlacht i TFC. I bhfianaise thorthaí an iniúchta agus
torthaí eile a bhaineann le tosaíochtaí ró-ualaigh agus iomaíocha sa churaclam reatha, mhol
an Chomhairle gur chóir na cinntí faoi cén chaoi, cén áit agus cathain maidir le códú mar
bhunchuid de churaclam na bunscoile a dhéanamh i rith athbhreithniú níos leithne ar
churaclam na bunscoile in 2017 agus in 2018, agus mar chuid de, ós rud é go socróidh an tathbhreithniú cinntí maidir le cuspóir, struchtúr, céimeanna, leathdháiltí ama, agus ábhar
curaclaim athfhorbartha. Idir an dá linn, is féidir linn bunús an chódaithe a chur i bhfeidhm –
smaointeoireacht

ríomhaireachtúil,

agus

scileanna

solúbtha,

cruthaitheacha
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smaointeoireachta – i sonraíocht nua an churaclaim le haghaidh matamaitice atá á forbairt
faoi láthair.
I mí Mheán Fómhair 2016, tionóladh Meitheal Forbartha nua do Mhatamaitic na Bunscoile.
Eagraíodh cruinniú ionduchtúcháin do na baill ar an 29 Meán Fómhair 2016. Tháinig an
Mheitheal Forbartha don Mhatamaitic le chéile naoi n-uaire go dtí seo:


2016 – 29 Meán Fómhair, 20 Deireadh Fómhair, 1 Nollaig



2017 – 9 Feabhra, 23 Márta, 27 Aibreán, 18 Bealtaine, 21 Meitheamh, 6 Meán
Fómhair.

Thacaigh cruinniú comhchéime acadóirí agus taighdeoirí i matoideachas luath-óige agus
bunscoile leis na cruinnithe seo, a bhí ar siúl i mí Eanáir 2017 agus a rinne iniúchadh ar an
taighde ba dhéanaí a bhain le matamaitic bhunscoile. Cheap an Mheitheal Forbartha fís do
chur i láthair na ngnéithe de Churaclam nua Matamaitice na Bunscoile atá comhsheasmhach
le struchtúr Churaclam Teanga na Bunscoile, a bhfuil múinteoirí bunscoile ag fáil níos mó taithí
air. Cuirtear béim ar an bhféidearthacht atá ann do chomhtháthú idir an dá churaclam agus,
ag an am céanna, sláine na matamaitice mar dhisciplín a choinneáil.

Dréachtaí den churaclam a dhréachtú agus a athbhreithniú
Dhírigh an chéad obair shonraíochta ar spriocanna agus ar aidhmeanna an churaclaim a
shoiléiriú agus a leathnú, mar a leagtar amach sa Doiciméad Eolais agus Treoir um Churaclam
Matamaitice Bunscoile Nua a Fhorbairt (CNCM, 2016). Agus bonn eolais á chur acu sin fúthu,
dréachtaíodh Réasúnaíocht agus Aidhmeanna an Churaclaim agus rinneadh cur síos ar
ghnéithe an churaclaim (féach ar Thábla 2). Rinneadh go leor atriallta ar gach gné agus
cuireadh faoi bhráid an Bhoird ag na cruinnithe i mí an Mhárta agus i mí na Bealtaine iad. I
dteannta na Réasúnaíochta agus na nAidhmeanna, cumadh forléargas ar na Torthaí Foghlama
agus ar Lipéid na dTorthaí Foghlama chun 'an pictiúr mór' d'fhoghlaim ar fud na snáitheanna
curaclaim a chur ar fáil. Cumadh creat gnéithe ina dhiaidh sin mar uirlis forbartha chun tacú
le dréachtú na gContanam Dul chun Cinn do gach Lipéad Toraidh Foghlama. Agus an
bhunobair sin i bhfeidhm, scríobhadh na chéad dréachtaí de na Contanaim Dul chun Cinn.
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Rinneadh próiseas atriallach athbhreithnithe agus mionchoigeartaithe ar gach dréacht agus
bhí na daoine seo a leanas páirteach ann:


Baill na Meithle Forbartha



Saineolaithe coimisiúnaithe ón réimse 8



Grúpa comhairleach de mhúinteoirí agus de phríomhoidí a dhéanann ionadaíocht do
thimpeallachtaí scoileanna speisialta – éadrom/measartha agus trom.



Foireann CNCM um Mhatamaitic Luath-Óige agus Bhunscoile

Iarradh ar shaineolaithe coimisiúnaithe athbhreithniú a dhéanamh ar dhréachtaí ó thaobh
cruinneas, inchreidteacht agus comhleanúnachas matamaiticiúil de ar fud na gcontanam. Tar
éis dóibh é sin a dhéanamh, rinneadh tuilleadh athbhreithnithe agus cuireadh faoi bhráid na
Meithle Forbartha é le haghaidh tuilleadh plé.

Rinne baill na Meithle Forbartha

athbhreithnithe i gcomhar a chéile agus ina n-aonar ar gach dréacht de na Contanaim Dul
chun Cinn agus ar na Torthaí Foghlama a bhaineann leo. Agus na dréachtaí á n-athbhreithniú
acu, bhreathnaigh na baill sa treoir agus i Réasúnaíocht agus Aidhmeanna an churaclaim le
haghaidh comhleanúnachais, agus rinne siad athbhreithniú ar oiriúnacht agus ar shoiléire na
dtorthaí foghlama do mhúinteoirí, d'fhoghlaimeoirí agus do thuismitheoirí.
Le gairid, reáchtáladh dhá cheardlann chomhairleacha i Scoil Chormaic i gCaiseal le grúpa
múinteoirí agus ceannairí scoile ó Scoil Chormaic agus ó Scoil Aonghusa. Rinne na múinteoirí
sin ionadaíocht do pháistí i scoileanna speisialta, a fhreastalaíonn ar pháistí atá faoi
mhíchumais foghlama, ó mheasartha go trom. Iarradh ar an ngrúpa comhairleach sin
athbhreithniú sonrach a dhéanamh ar na dréachtaí chun uilechuimsitheacht na sonraíochta a
fheabhsú tuilleadh. Rinne saineolaí coimisiúnaithe athbhreithniú ar an réim teanga, ar
théarmaíocht sna Torthaí Foghlama agus sna Contanaim Dul chun Cinn go sonrach, i
samhradh 2017.

8
Saineolaí coimisiúnaithe is ea ball den phobal acadúil ag a bhfuil a lán taighde agus eolais ar an réimse matamaiticiúil atá
faoi athbhreithniú.
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Aguisín 2: Samplaí molta d'fhoghlaim agus d'fhorbairt na
bpáistí
Beidh réimse samplaí d'fhoghlaim agus d'fhorbairt páistí in Uirlisí Úsáide Matamaitice
na Bunscoile. Léireoidh na Samplaí seo an chaoi a bhfuil imeachtaí agus tascanna
aonair foghlama in ann eolas saibhir a thabhairt do mhúinteoirí faoi fhoghlaim
mhatamaiticiúil na bpáistí, agus tacú leo chun pleanáil d'eispéiris bhríocha oideolaíocha.
Don dréachtchomhairliúchán den tsonraíocht, cuirtear roinnt smaointe d'fhoghlaim na bpáistí
i láthair anseo chun tacú le múinteoirí agus iad ag úsáid an churaclaim chun foghlaim na
bpáistí a phleanáil, a mhúineadh agus a mheas.
Chruthaigh baill na meithle um fhorbairt curaclaim, a bhfuil an-taithí acu i dteagasc agus i
bhfoghlaim na matamaitice, na samplaí seo. Tagraítear do na samplaí de réir a
gcomhchoibhnis ar na Contanaim Dul chun Cinn 9.
Mar shampla, baineann 8.R.c le
Toradh Foghlama 8 – Feasacht ar spásúlacht agus Suíomh
Gné – Réasúnaíocht
Mórchéim Dul chun Cinn - c
3. Sonraí
3.C.c D’fhéadfaí léaráid Carroll, léaráid Venn, na páistí iad féin agus boscaí sórtála a áireamh
sna samplaí de mhodhanna eagraíochtúla. D'fhéadfadh páistí réimse pictiúr agus rudaí séanta
a shórtáil, mar shampla, is ainmhí é/ní ainmhí é, is líne dhíreach í/ní líne dhíreach í.
3.C.e Oibríonn páistí le sonraí a bhaineann leo féin; sonraí scoile ina gcumann páistí bunaithe
ar na sonraí. Ní chaithfidh sonraí a bheith uimhriúil i gcónaí. Is féidir sceideal físiúil dá lá scoile
a úsáid.

9

Feidhmíonn an tagairt seo chun tacú le múinteoirí de réir mar a théann siad i mbun na Samplaí d'fhoghlaim páistí i rith na
céime comhairliúcháin. San fhoilseachán deireanach de Churaclam Matamaitice na Bunscoile, beidh na Samplaí
hipearnasctha leis na Contanaim Dul chun Cinn ábhartha ionas go mbeidh sé éasca iad a úsáid.
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3.C.f D'fhéadfaí línebhreacadh a áireamh sa sampla.

3.TC.f D'fhéadfaí páistí agus iad ag faire ar éin a áireamh sna samplaí agus na sonraí a léiriú i
modhanna éagsúla. D'fhéadfaí spotaí, caitheamh aimsire, cláir theilifíse, agus bia a áireamh
mar shamplaí eile.
3.CFRF.d D’fhéadfaí comparáid idir sampla sonraí agus sampla sonraí eile a áireamh sna
samplaí. An chaoi a dtaistealaíonn na páistí sa rang chun na scoile: na modhanna iompair a
bheidh sna sonraí agus is féidir iad a léiriú ach picteagraim, barrachairt, línebhreacadh, srl., a
úsáid.
7. Uimhreas in Úsáid
7. CFRF.b Sampla físeáin de 'thóraíocht uimhreacha' sa seomra ranga agus sa timpeallacht
áitiúil.
7.TC.b Rólghlacadh i dtimpeallacht ardchaighdeáin, uimhreacha, ina bhfuil mórán priontaí.
7.TC.c Samplaí físeáin de phointe 4 mar ghné thraschuraclaim go sonraí, go tíreolaíocht, go
OSPS
8. Ionadluach
8.TC.e/f Sampla físeáin de pháistí agus iad ag imirt chluiche an ionadluacha dheis/ghránna.
Líon na gcártaí a bhfuil 1-10 orthu atá bunoscionn: roghnaíonn páistí trí uimhir agus socraíonn
an t-éascaitheoir an cluiche deas (luach ard) nó cluiche gránna (luach íseal) é. An duine a
fhaigheann an uimhir is airde (deas) nó is ísle (gránna) is ea an buaiteoir.
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8.C.c Físeán de shiopa ina bhfuil páistí ag malartú airgid ar earraí.
8.R.c Físeán de pháistí agus cártaí imeartha, uimhirlíne dhaonna á gcur in ord acu. Íoslódáil
PDF de fhráma cúig, de fhráma deich.

9. Uimhriú agus Comhaireamh
9.C.b Samplaí de líníochtaí ina gcuireann páistí a smaointe faoi uimhreas agus faoi chainníocht
in iúl ach modhanna difriúla a úsáid; mar shampla, úsáideann páiste A marcanna scóir nó
spotaí, tarraingíonn páiste B íomhánna ionadaíocha de 5 chiorcal do 5 fhrog, úsáideann páiste
C méara, úsáideann páiste D gnáthrudaí.

10. Oibríochtaí
10.TC.b Físeán a léiríonn páistí agus an tacar neamhnitheach á shainaithint acu; mar shampla,
Cén Teidí nach bhfuil cupán aige?
11. Codáin
11.R.e Físeán de phíotsa/de bharra seacláide (iomlán) a roinnt agus mála mirlíní a roinnt
(tacar).
11. CFRF.e Físeán de cheacht cócaireachta ina n-úsáidtear codáin.
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Aguisín 3: Meitichleachtais
Aistriúchán ar Shliocht ó Thuarascáil Taighde, Uimhir 18 (lch.9)
Cuimsíonn oideolaíocht mhaith mhatamaitice roinnt meitichleachtas (i.e., cleachtais
uileghabhálacha), caint mhatamaitice a chur chun cinn, meon tairbheach a fhorbairt, béim a
chur ar shamhaltú matamaiticiúil, tascanna dúshlánacha cognaíocha a úsáid, agus measúnú
múnlaitheach, san áireamh. Cuireann an litríocht réimse dearcthaí, agus comhairle, ar fáil
maidir leis na ceisteanna atá le cur ag oideoirí chun na gnéithe sin a chomhtháthú ina
gcleachtais. Dá bhrí sin, tacaítear leis an bhfís 'matamaitic do chách.' Is féidir oideolaíocht
mhaith mhatamaitice a chur i bhfeidhm nuair a chuireann na hoideoirí páistí i mbun
gníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann le matamaitic ar fud réimsí difriúla foghlama. Ba chóir
go dtiocfadh na gníomhaíochtaí as spéiseanna, ceisteanna, imní agus taithí laethúil na bpáistí.
Ba chóir go gcuirfeadh tuiscint dhomhain ar na gnéithe d'oideolaíocht mhaith bonn eolais faoi
na bealaí a gcuireann oideoirí páistí i mbun gníomhaíochtaí a bhaineann le matamaitic, ar nós
bheith ag spraoi, scéal/leabhar pictiúr a léamh, obair thionscadail, na n-ealaíon agus
corpoideachais. Is fearr a bhaintear amach acmhainn na ngníomhaíochtaí sin chun oilteacht
mhatamaiticiúil a fhorbairt nuair a dhíríonn oideoirí ar an gciall a bhaineann páistí as
matamaitic. Ina theannta sin, caithfidh oideoirí oiread leasa agus is féidir a bhaint na
deiseanna a chuireann réimse uirlisí ar fáil, uirlisí digiteacha san áireamh, chun foghlaim a
idirghabháil.

Is féidir tuilleadh eolais ar oideolaíocht mhaith chun tacú le foghlaim mhatamaiticiúil a fháil
ar:
Dooley, T., Dunphy, E, agus Shiel, G. (2014). Mathematics in Early Childhood and Primary
Education. Research Report 18. An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, Baile
Átha Cliath. Ar fáil ar:
http://ncca.ie/en/Publications/Reports/NCCA_Research_Report_18.pdf

Tarraingítear aird ar na cúig mheitichleachtas uileghabhálacha atá riachtanach chun
smaointeoireacht agus tuiscint mhatamaiticiúil a chur chun cinn, agus atá tábhachtach chun
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cabhrú le páistí an mhóraidhm atá le hoilteacht mhatamaiticiúil a bhaint amach sa tuarascáil
taighde seo, is iad sin


spraoi



scéal nó leabhar pictiúr a léamh



obair thionscadail



foghlaim trí na healaíona, trí dhrámaíocht agus trí chorpoideachas



úsáid agus comhtháthú uirlisí, teicneolaíochtaí digiteacha san áireamh.

Ba chóir go leathfaidh na meitichleachtais sin ar fud gníomhaíochtaí foghlama, má táthar chun
foghlaim agus forbairt optamach mhatamaiticiúil a chur chun cinn.
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