
AG TACÚ LE DALTAÍ LE RSO 
TRÍD SCÉALAÍOCHT 

DIGITEACH, BEOCHÁN AGUS 
SCANNAÍOCHT

An Dr.Ciara Uí Chonduibh agus Ruairí Mac Conduibh

Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn



An luach a bhaineann le TFC sa rang:

• Stíl foghlama difriúla

•Mealltar na gasúir ann go 

héasca

• Foghlaim Ghníomhach

Scileanna nua le foghlaim

nó le cur chun cinn

•Obair ghrúpa/

aonarach/neamhspleach

• Traschur teanga

• Suimeanna speisialta a 

chorprú

•Deiseanna 

cómhúinteoireacht

• Idirdhealú

•Measúnú

• Forbairt an pháiste iomlán

• Réiteach fadhbanna



Buntaistí TFC do Riachtanais Speisialta 

•An Ghaeilge a chur chun cinn

•Chuile dhalta á áireamh sa
seomra ranga

• Idirdhealú ar na háiseanna

•Tacaíocht inranga nó taobh
amuigh

•Comh-mhúinteoireacht

•Timpeallacht ionchuimsitheach

•Spraíúil

•Luach sóisialta

•Caint indíreach

•Spreagann sé iad chun cainte



Book Creator
• Is áis iontach í seo. Ar fáil ar an ríomhaire tríd na hidirlíne nó ar Aip do thabléidí/iPad.

• Is féidir lena daltaí leabhar a chumadh agus a bheith ina (h)údair.

• Tá neart féidireachtaí mar a fheictear sa bpictiúr thuas.

• Ar an idirlíon, is féidir leat 40 leabhair a chruthú saor in aisce.

• Mar mhúinteoir, is féidir iad uilig a bheith in aon leabharlann amháin agus is féidir leat iad a 
fheiceáil.

• Iontach mar mheasúnú ar dul chun cinn an pháiste i rith na bliana.

Sampla

https://read.bookcreator.com/CHbio2iLyvUSpmBMsGi15c9B3JF3/0QWbBF5UTT6RMhkjjhQ95Q


Book Creator
• Is féidir í a roinnt leis an mbaile

•Tá an leabhar ag an scoil i gcónaí!

•Beidh tú in ann leabhair a choinneáil– agus cuir leo 

chomh maith

•Samplaí de na seanraí scríbhneoireachta

• Is féidir í a scríobh de réir a chéile 

• Is féidir í a athdreachtú go héasca

• Íomhanna, teanga ó bhéal agus léitheoireacht

•Beidh an Ghaeilge ann agus deis ag an scoil iad a bhailiú

le chéile



Grianghrafadóireacht

• Is scil saoil í seo.

• Tá chuile duine in ann grianghraf a ghlacadh, ach an féidir linn feabhsú?

• Múintear an oiread ábhair tríd grianghrafadóireacht.

• Is minic gur féidir leat grianghraf a úsáid mar thús ceachta.

• Ní bhíonn grianghrafanna mar an gcéanna. Sin an rud is fearr fúthu.

• Ar nós na hábhair eile, tá tearmaíocht áirithe a bhaineann leis. Déan cinnte í a úsáid. 



Úsáid Grianghrafanna

• Ealaíon – peirspictíoch, línte, scáth, dathanna, spreagadh, féin-portráid, fónaic srl

• Gaeilge – spreagadh, cur síos, tús don scéal, suíomh, scéalaíocht,

• Mata –línte, siméadracht, patrún, teisiliú, cruthanna 2T/3T

• Stair – fadó, comporáid, an scoil, scéal a insint, mo chlann, mo sheanthuistí

• Tíreolaíocht – mo cheantar, léarscáil/eochair, an pobal, gnéithe nádúrtha

• Eolaíocht –ábhar, solas, fórsaí, crainnte, gnáthóga, mo chorp

• Corpoideachas – treodóireacht, measúnú, gleacaíocht

• Ceol – éisteacht agus freagairt, fuaimeanna

• Drámaíocht – spreagadh, céard a tharla, san áit seo...

• OSPS – mothúcháin, mo chuid tallainne, mé féin, mo chairde, an scoil, sábháilteacht



Scannánaíocht
• Clúdaíonn sé an curaclam ar fad ar chuile leibhéal

• Bunaithe ar litearthacht agus teanga ó bhéal

• Foghlaim Ghníomhach & Fadhb Réiteach

• Measúnú – féin-, piar-, múinteoir

• Muinín

• Forbairt an pháiste iomlán

• Próiseas céim ar chéim

• Obair neamhspleách nó comhoibriú

• D’fhéadfadh suimeanna speisialta a chorprú

• Idirdhealú

• Ní gá don múinteoir a bheith ina s(h)aineolaí

• Spraoiúil do mhúinteoirí chomh maith





Beochan
Tá go leor scileanna i gceist:

• Forbairt ar scil mhínluaile

• Foighne

• Bua na healaíne

• Comhoibriú

Buntáistí:

• Úsáideach mar stáisiúin

• Idirdhealú: cuid ag obair ar phíosa amháin den scéal, cuid ag cur abairtí le píosa réamhdhéanta, cuid 
ag scríobh script srl.

• In ann freastal ar leibhéal ar bith

• In ann freastal ar ábhar ar bith

• Bealach iontach difriúil in ionad aiste/achoimre a scríobh

• Obair ghrúpa nó obair aonarach

• In ann é a dhéanamh am ar bith agus in ann teacht ar ais chuige



Crébheochan

Déantar na daoine srl as 

cré

Is féidir cúlraí a chur leo

Cuireann tú iad ag bogadh

Legobheochan

Nasc le STEM.

An-tóir air na laethanta seo

Éasca le bogadh agus

suimiúil

Beochan Íomha ar Íomha

An ceann tradisiúnta.

An-éasca le hidirdhealú a 

dhéanamh

Ealaíon go mór chun cinn



Stop Motion Studio
• Bíonn script i gceist agus neart cainte istigh ann.

Tá féin-mheasúnú agus fadhb réiteach tríd.

Tá Aip Stop Motion Studio a dhéanann an obair ar fad duit gan aon múineadh 

i ndáiríre.

An-éasca le n-úsáid do pháistí.

Is obair é seo atá feiliúnach óna Naíonáin-daoine fásta.

Tá cúrsaí triú leibhéal á dhéanamh agus mar sin is deis iontach é do pháistí 

triail a bhaint as – postanna trí Ghaeilge.

• Scéalta shóisialta, seicheamhú, athchuimhne srl d'éinne le riachtanais 

speisialta.

• Rogha eile ón scríbhneoireacht chun an brú a laghdú

Múinteoir fós in ann an fhoghlaim a mheas tríd

Sciobtha 







Toontastic 3D

• Is aip iontach í seo má tá tú ag iarraidh beochan a dhéanamh gan an tarraingt
nó earraí a bhailiú. Tá an aip saor in aisce.

• Tá chuile rud déanta ar an aip le carachtair agus cúlraí réamhdhéanta. 

• Bogann tú na carachtair thar timpeall le do mhéar.

• Tá roghanna eile ann chun:

• Carachtair a tharraingt

• Cúlra a tharraingt

• Grianghraf a ghlacadh agus a úsáid mar charactair/chúlra

• Grianghraf a ghlacadh d'éadan féin le n-úsáid ar charactair eile





1. Scéal a roghnú

• Céard atá tábhachtach don pháiste/don rang?

• Ábhar/cuspóir foghlama?

• An bhfuil sé suimiúil/teacht uirthi?

• Nasc d’obair ranga/contanam foghlama/plean bliana?

• NB Suíomh agus Áiseanna

• Cruthaíocht?

• Solúbthacht

• Próiseas!



2. Script a scríobh

• Ní chaithfear é seo a dhéanamh. Braitheann sé ar an bhfoghlaim atá 
uait don páiste agus an cumas atá orthu.

• D'fhéadfá é seo a dhéanamh ó bhéal leo agus scríobhfaidh tú síos é.

• Seans iontach an Ghaeilge scríofa a úsáid

• Dréachtú

• Scéal úr a scríobh

• Comórtas Scríbhneoireachta

• Script difriúla sna bunranganna agus ardranganna



Scriptanna



3. Scéalchlár a dhéanamh

• Achoimre roimh ré. Tábhachtach go dtuigeann siad céard atá chun tarlúint.



4. Liosta Seatanna



5. Scannán a thaifead



6. Eagarthóireacht

• Tá iMovie nó Filmora Go iontach chun é seo a dhéanamh, agus tá siad saor in aisce.

• Sampla ón bPDST len é a mhúineadh 

• https://www.youtube.com/watch?v=3ay0KFEeTuY&list=PLzyK2mZu28iRJGzXnLykulWoQ
qPcZji6m

• Tá na gasúir iontach aige seo – níl aon faitíos orthu

• Ná déanaigí dearmad- an próiséis an rud is tábháchtaí

https://www.youtube.com/watch?v=3ay0KFEeTuY&list=PLzyK2mZu28iRJGzXnLykulWoQqPcZji6m


Dul Siar:
•Roghnaigh scéal

•Cuir é in oiriúnt don rang

•Déan an scéalchlár

•Scríobh an script

•Liosta Seatanna

• Taifead

•Eagarthóireacht



Áit le tosú
• Scéal atá ar eolais ag cách

•Rud nua a dhéanamh leis/tobsmaointe

•Píosa den scéal a insint

• Seatanna ab fhearr??

•Cén áiseanna atá agam?

•Cén áiteanna atá ar fáil?



Rogha Eile

• Físeán teagaisc a dhéanamh

• 6 chéimeanna

• Bácáil, scileanna, rud a mhúineadh

• Scannán breá gearr a dhéanamh

• Seans iontach chun chuile rud a chlúdú i 

mbealach indéanta



Minecraft
• Eipeasóid ar fad ar fáil i nGaeilge.

• An-spéis acu ann.



Ceisteanna
?????

Ríomhphoist:

rmacconduibh@gmail.com

coteachingciara@gmail.com

Twitter:

@ruairi2015

@ciarauich
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