Réimse Taithí: Gaeilge

Gaeilge
Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

1

Éisteacht agus Labhairt
Gaeilge labhartha bhunúsach a thuiscint agus a úsáid i suímh
éagsúla shóisialta

2

Léamh agus Scríobh (1)
Gaeilge bhunúsach a léamh agus a scríobh i suímh áirithe

3

Léann Dúchais na hÉireann
Plé a dhéanamh ar ghnéithe áirithe den traidisiún Gaelach ó thaobh
cúrsaí staire, cultúrtha agus ealaíne de

4

Téip (1)
Éisteacht le Gaeilge labhartha bhunúsach agus í a thuiscint i suímh
éagsúla shóisialta

5

Téip (2)
Éisteacht le Gaeilge labhartha agus í a thuiscint i suímh
éagsúla shóisialta

6

Léamh agus Scríobh (2)
An Ghaeilge a léamh agus a scríobh i suímh faoi leith

7

Litir a Scríobh (2)
Litir foirmiúil agus litir neamhfhoirmiúil a scríobh

8

Éisteacht agus Labhairt 2
Páirt a ghlacadh i ndíospóireacht

Obair tosaithe

| Obair idir lámha

| Obair críochnaithe

Éisteacht agus Labhairt

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 1
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Gaeilge labhartha bhunúsach a thuiscint agus a
úsáid i suímh éagsúla shóisialta
Dáta Tosaithe:

/

/

Dáta Bronnta:

/

/

Spriocanna Foghlama – Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:
1

Orduithe seomra ranga a leanúint

2

Tú féin a chur in iúl. Conas "Dia dhuit" agus "Slan" a rá.
Freagraí cuí a thabhairt

3

Sonraí pearsanta bunúsacha a thabhairt:
Ainm, Aois, Seoladh, Eolas Clainne. Cad as duit

4

Sonraí pearsanta bunúsacha a iarraidh ar dhuine:
Ainm, Aois, Seoladh, Eolas Clainne

5

Tuairmí a chur in iúl: cad is maith/cad nach maith leat,
ag tagairt do chaitheamh aimsire agus spéiseanna faoi leith

6

Fiafraí de dhuine eile cad is maith / cad nach maith leis / léi a dhéanamh.

7

Na hábhair scoile atá á ndéanamh agat a ainmniú: a rá cad iad na hábhair
a thaitníonn / nach dtaitníonn leat.

8

A rá cen t-am é agus fiafraí cén t-am é.

9

Labhairt faoin aimsir.

10

Laethanta na seachtaine, míonna na bliana a ainmniú; chomh maith le
do bhreithlá agus roinnt de féilte na bliana.

11

Méad áirithe bia nó dí a ordú.

12

Mothúcháin a chur in iúl. Fiafraí de dhuine eile conas atá sé/sí.

13

Treoracha simplí a thabhairt.

Déan tagairt do:

Work begun

Oideachas Saoránach Sóisialta agus Polaitiúil, Staidéar Sóisialta agus
Comhshaoil, Tír Eolas, Matamaitic, Forbairt Pearsanta agus Sóisialta.

| Work in progress

| Work completed

Léamh agus Scríobh

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 2
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Gaeilge bhunúsach a léamh agus a scríobh i
suímh áirithe
Dáta Tosaithe:

/

/

Dáta Bronnta:

/

/

Spriocanna Foghlama – Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:
1

Eolas faoi leith a aimsiú i bpostaer nó i bhfógra.

2

Eolas faoi leith a aimsiú in amchlár nó i mbiachlár.

3

Logainmneacha áitiúla a aithint chomh maith le hainm do chontae féin.

4

Eolas faoi leith a aimsiú i sliocht próis.

5

Sliocht gearr próis a léamh go neamhspleách m.sh. cárta poist nó litir.

6

Lipéad a chur ar léaráidi áirithe m.sh. na baill bheata: seomraí an tí:
seomraí na scoile: fearais seomra ranga.

7

Sonraí pearsanta a leíriú i bhfoirm C.V.: ainm, seoladh, dáta breithe

8

Foirmeacha coitianta a fhorlíonadh.

9

Nótaí nó liostaí gearrtha a chur le chéile: m.sh. obair bhaile i ndialann
obhairbhaile.

10

Seoladh a scríobh i gceart ar chlúdach litreach.Cárta poist a scríobh.

11

Nóta, cárta poist nó litir, thart ar cheithre líne ar fhad, a scríobh
chuig cara.

12

Nóta a scríobh ag glacadh nó ag diúltú do chuireadh.

Déan tagairt do: Ealaíon, Oideachas Saoránach Sóisialta agus Polaitiúil, Staidéar Sóisialta
agus Comhshaoil, Tír Eolas , Stair, Forbairt Pearsanta agus Sóisialta.

Work begun

| Work in progress

| Work completed

Léann Dúchais na hÉireann

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 3
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Plé a dhéanamh ar ghnéithe áirithe den traidisiún
Gaelach ó thaobh cúrsaí staire, cultúrtha agus
ealaíne de
Dáta Tosaithe:

/

/

Dáta Bronnta:

/

/

Spriocanna Foghlama: Roghnaigh 10 gcinn de na
spriocanna seo thíos chun obair a dhéanamh orthu
– Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:

1

Do shloinne a aimsiú i nGaeilge chomh maith leis an mbrí atá leis agus
suaitheantas do chlainne a dhearadh nó a chóipeáil

2

Léarscáil na Éireann agus do chontae féin (nó ceachtar díobh) a tharraingt,
cúig cinn de logainmneacha Gaeilge a chur ann agus a mbrí a aimsiú

3

Cur síos a dhéanamh, nó léaráid a tharraingt, ar roinnt leachtanna
cuimhneacháin cáiliúla ón tseanaimsir *

4

Cur-síos a dhéanamh ar dhéantáin cháiliúla na hÉireann nó iad
a tharraingt*

5

Grianghrafanna a bhailiú nó pictiúir a tharraingt de trí ghné de
thírdhreach na hÉireann a bhfuil finscéal ag dul leo

6

Scéalta beirt naomh na hÉireann a insint, naomh áitiúil san áireamh

7

Beirt cheoltóir traidisiúnta Éireannacha a ainmniú agus éisteacht le cúpla
amhrán nó píosaí ceoil dá gcuid.

8

Beirt cheoltóir go bhfuil aithne ag an bpobal orthu a ainmniú agus
éisteacht le cúpla amhrán nó píosaí ceoil dá gcuid

9

Féachaint ar rincí Gaelacha éagsúla agus iad a ainmniú

10

Ceann amháin nó níos mó d’amhráin Ghaelacha a roghnú agus gach
eolas fúthu a aimsiú*

11

Samplaí de phátrúin thraidisiúnta Cheilteacha a chnuasach nó a chóipeáil;
cárta a dhearadh agus beannú Gaelach a chur air*

12

Liosta a dhéanamh de roinnt bia traidisiúnta de chuid na hÉireann.
Oideas a chur le dhá cheann, iad a ullmhú agus a ithe

Work begun

| Work in progress

| Work completed

Obair le Téip 1

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 4
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Éisteacht le Gaeilge labhartha bunúsach agus
í a úsáid i suímh éagsúla shóisialta
Dáta Tosaithe:

/

/

Dáta Bronnta:

/

Spriocanna Foghlama – Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:
1

Treoracha ar an téip a leanúint i gceart

2

Na trí mórchanúintí a aithint

3

Ceantar dúchais na gcanúintí a aimsiú ar léarscáil na Gaeltachta

4

Na príomhfhocail cheisteacha a aithint

5

Éisteacht go haireach leis na comhráite

6

Topaic/ionad comhrá a aithint

7

Díriú ar phictiúir chun teacht ar eolas tábhachtach

8

Laethanta na seachtaine, míonna na bliana, na séasúir agus féilte a aithint

9

Éisteacht chun logainmneacha a aithint, m. sh. ainmneacha a bhaineann
le gnó, le cultúr, le siamsaíocht agus le fóillíocht

10

Éisteacht chun ainmneacha a aithint a bhaineann le caitheamh aimsire
agus le spóirt

11

Cuimhneamh ar théarmaí bunúsacha na dtreonna agus iad a aimsiú
ar léaráid

12

Téarmaí bunúsacha aimsire a aithint ar théip agus freagra cuí a
bhreacadh síos

13

Ceangal a thaispeáint idir focail agus nathanna i ngreille na bhfreagraí
agus na ceisteanna a chuirtear

Work begun

| Work in progress

| Work completed

/

Obair le Téip 2

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 5
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Éisteacht le Gaeilge labhartha bunúsach agus
í a úsáid i suímh éagsúla shóisialta
Dáta Tosaithe:

/

/

Dáta Bronnta:

/

Spriocanna Foghlama – Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:
1

Treoracha ar an dtéip a leanúint i gceart

2

Na trí mórchanúintí a aithint agus a gceantair dhúchais a thaispeáint ar
léarscáil na Gaeltachta

3

Príomhfhocail cheisteacha a aithint

4

Éisteacht go haireach leis an gcainteoir/ nó leis an gcomhrá agus an
teolas a bhaineann leis a aimsiú

5

Topaic/ábhar/suíomh comhrá a aithint

6

Díriú ar phictiúir chun eolas tábhachtach a aimsiú

7

Cuimhneamh ar aimsirí faoi leith agus ar nathanna faoi leith, .i. inné /
amárach srl.

8

Cuimhneamh ar théarmaí na dtreonna agus iad a aimsiú ar léaráid

9

Téarmaí faoi leith a bhaineann leis an aimsir a phiocadh amach ón
téip agus an freagra cuí a bhreacadh síos

10

Éisteacht go haireach leis an téip agus an post faoi leith a luaitear
a roghnú

11

Éisteacht chun ainmneacha ar chaitheamh aimsire agus ar shaghsanna
spóirt a aithint

12

Éisteacht le haghaidh téarmaí a bhaineann le ábhair nuachta a aithint
.i. tinte, tuilte, timpistí

13

Ainmneacha Gaeilge bailte agus cathracha in Éirinn a aithint

Work begun

| Work in progress

| Work completed

/

Léamh agus Scríobh 2

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 6
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Gaeilge a léamh agus a scríobh i suímh faoi leith

Dáta Tosaithe:

/

/

Dáta Bronnta:

/

Spriocanna Foghlama – Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:
1

Díriú ar phictiúir chun eolas tábhachtach atá ag teastáil a fháil.

2

Staidéar a dhéanamh ar phóstaer / fógra agus díriú ar an gcló dubh.

3

Príomhfhocail cheisteacha a aithint.

4

Dán a léamh agus a thuiscint agus an t-eolas atá bainte as a úsáid chun
ceisteanna a fhreagairt.

5

Eolas faoi leith a fháil as sleachta próis.

6

Leagan amach cárta poist agus litreach a aithint agus a úsáid i gceart.

7

Seoladh a scríobh i gceart ar chlúdach litreach.

8

Litir neamhfhoirmiúil a scríobh de réir treoirlínte a thugtar.

9

Cárta poist a scríobh le heolas a bhaintear as téacs agus as pictiúir
a thugtar.

10

Cuireadh a scríobh le téacs agus le pictiúir a thugtar chuige sin.

11

Glacadh le cuireadh i scríbhinn le heolas a thugtar chuige sin.

12

Nóta a scríobh le cabhair phictiúr agus téacs a thugtar chuige sin.

13

Alt gairid a chumadh faoi topaicí sonracha.

14

Leideanna amhairc a úsáid chun alt gairid a chumadh.

15

Dul siar ar an obair atá déanta agus machnamh criticiúil a
dhéanamh uirthi.

Work begun

| Work in progress

| Work completed

/

Litir a Scríobh

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 7
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Litir foirmiúil agus litir neamhfhoirmiúil a
scríobh
Dáta Tosaithe:

/

Spriocanna Foghlama

/

Dáta Bronnta:

/

– Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:

1 An difríocht idir litir foirmiúil agus neamhfhoirmiúil a aithint
2 An seoladh a scríobh sa chúinne ar barr dheis
3 An dáta a scríobh faoi bhun an seoladh
4 Seoladh an duine go bhfuil tú ag scríobh chuige a
scríobh ar an taobh chlé (litir foirmiúil)
5 An bheannacht ceart a úsáid
6 Sa chéad alt, a chur in iúl cén fáth go bhfuil tú ag scríobh
7 Sa dara alt, cúiseanna eile go bhfuil tú ag scríobh a chur in iúl
8 Bheith in ann críoch a chur leis an litir san alt deireannach
9 Beannacht oiriúnach a úsáid chun críoch a chur leis an litir
10 Seoladh a scríobh mar chóir é bheith ar an gclúdach
11 Cinnlitreacha a úsáid le haghaidh ainmneacha daoine agus áiteanna
12 Litir foirmiúil a scríobh ag déanamh gearán do nuachtán,
siopa nó clár raidio
13 Litir foirmiúil a scríobh ag cur isteach ar phost
14 Litir neamhfhoirmiúil a scríobh chuig cara san ospidéal
15 Freagra a scríobh, ag úsáid trí ailt, as ucht litir pearsanta a fháil

Obair tosaithe

| Obair idir lámha

| Obair críochnaithe

/

Éisteacht agus Labhairt 2

Gaeilge

Códuimhir Ráitis: 8
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh tá sé ar chumas an dalta:

Páirt a ghlacadh i ndíospóireacht
Dáta Tosaithe:

/

Spriocanna Foghlama
1

/

Date Awarded:

/

– Tá seo léirithe agus tú bheith i gcumas ar:

An téarmaíocht a bhaineann le díospóireacht a thuiscint agus
a úsáid m.sh. rún, ar son, i gcoinne, cathaoirleach, freasúra etc.

2

An teanga agus an stór focal a úsáid a bhaineann le argóint a
chur agus le tuairmí a thabhairt

3

Ceisteanna a chur bunaithe ar téama an rúin

4

Obair a dhéanamh i ngrúpa nó bheith páirteach in obair bheirte
mar ullmhúcháin don díospóireacht agus le linn dó bheith ar siúl

5

Argóint a chur i láthair os chomhair an ranga.

6

Páirt a ghlacadh sa díospóireact mar chataoirleach, fógróir, ar fhoireann
ar son nó i gcoinne an rúin, nó mar duine ag cur ceisteanna ón urlár.

7

Píosa a scríobh ar an díospóireacht a léiríonn rud amháin nua a
d’fhoghlaim tú ón ócáid.

8

Píosa a scríobh a léiríonn poinntí a aontaíonn tú leo ón díospóireacht

9

Píosa a scríobh a léiríonn poinntí nach aontaíonn tú leo

10

Claoninsint a thuiscint agus a úsáid.

Obair tosaithe

| Obair idir lámha

| Obair críochnaithe

/

