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
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