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An áit ina bhfuil an réad seo le feiceáil

Ard-Mhúsaem na hÉireann
– Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an 
Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil

Cuir cuairt ar an músaem in áirithe

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil

D’fhéadfadh sé go bhfuil daltaí ann sa rang ar ina leith atá an imirce ina hábhar an-réadúil agus an-
chorraitheach. Is ceart don mhúinteoir discréid a úsáid maidir leis na gníomhaíochtaí agus maidir leis an 
bplé ar fad a dhéantar.

NAIsC ChurAClAIm 

stair

sraith: Scéal
Aonad sraithe: Scéalta faoi shaol daoine a mhair san am atá caite
sraith:  Réanna athraithe agus coimhlinte
Aonaid sraithe: An Gorta Mór
 Éire sa naoú haois déag
 Éire na linne seo

Gaeilge

sraitheanna: Teanga labhartha; scríbhneoireacht
Aonad sraithe:  Mothúcháin agus samhlaíocht a fhorbairt trí theanga

Eolaíocht

sraith: Neacha beo
Aonad sraithe: Plandaí agus ainmhithe (Tae)

Oideachas sóisialta Pearsanta agus sláinte (OsPs)

sraith:  Mise agus an saol mór
Aonad sraithe:  Saoránacht a fhorbairt (Staidéar ar stíl mhaireachtála agus ar chultúr an Lucht Siúil)

Drámaíocht

sraith: Drámaíocht trína scrúdaítear mothúcháin, eolas agus smaointe, rud as a leanann tuiscint
Aonad sraithe:  Comhoibriú agus cumarsáid le linn dráma a chumadh

ACmhAINNí

•	 Rochtain ar ríomhairí sa rang

•	 Láithreáin ghréasáin úsáideacha:  
Tae 
An Lucht Siúil

Taephota Imircigh, Deireadh an 19ú hAois go Lár an 20ú hAois

P l e a n  C e a C h t a 

Plean CeaChta rang 5 agus 6

stair na hÉireann i 100 rÉad, rogha díobh

http://www.museum.ie/Country-Life
http://www.museum.ie/Explore-Learn
https://en.wikipedia.org/wiki/Tea
http://www.paveepoint.ie/document/irish-travellers-factsheet/
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CusPóIrí

•	 Tosú ag obair amhail is gur staraí tú

•	 Déileáil leis an réad ar mhodh atá bunaithe ar fhianaise.

•	 Plé a dhéanamh faoi ábharthacht agus faoi thábhacht an tae agus an taephota i saol na hÉireann.

•	 Tú féin a chur in ionad na ndaoine a raibh orthu dul ar imirce.

•	 Tuiscint a fháil ar an tslí ina gcuireann gnáthrudaí coitianta daoine ar a suaimhneas nuair atá siad i 
dtimpeallacht strainséartha nach bhfuil siad cleachtaithe leo.

•	 Aitheantas a thabhairt do na naisc idir saol na ndaoine an tráth sin agus saol na ndaoine sa lá atá inniu ann.

mEAsÚNAChT

Drámaíocht
Scríbhneoireacht chruthaitheach

DIfrEáIl

Gníomhaíocht – leathán oibre  
Drámaíocht

CEAChT

•	 Cuir pictiúr den Taephota Imircigh ar taispeáint.

Plé A (tuairimíocht)

•	 Céard é seo dar leat?

•	 Cén aois é dar leat?

•	 Cén fáth, dar leat, go bhfuil tábhacht aige ó thaobh na staire de?

léigh scéal an Taephota Imircigh

Moltar go n-éisteann na leanaí gan an téacs a fheiceáil ar an scáileán, rud is féidir leo a dhéanamh níos déanaí.

Plé B

•	 Cén churiarracht dhomhanda atá ag muintir na hÉireann?

•	 Cé mhéad tae a ólaimid?

•	 Cé a rinne an taephota seo?

•	 Cén fáth go mbaineann scéal an taephota le taisteal?

•	 Cén fáth go ndeachaidh daoine ar imirce le linn an ghorta mhóir agus dá éis?

•	 Cén fáth gur lean daoine de bheith de bheith ag dul ar imirce?

•	 Tráth áirithe, creideadh dáiríre go dtarlódh rud éigin do mhuintir na hÉireann i gcoitinne.  
Cad é an rud sin?

•	 Ceaptar gur thug daoine a dtaephota leo mar gur theastaigh uathu tae a ól agus, chomh maith leis sin, 
gur theastaigh uathu gnáthrud coitianta a bheith acu chun iad a chur ar a shuaimhneas i dtimpeallacht 
strainséartha.  An aontaíonn tú leis sin? Má aontaíonn, cén fáth?

•	 An dtéann daoine ar imirce fós sa lá atá inniu ann? Cén fáth?

Gníomhaíochta – leathán oibre 

Difreáil

•	 Ag obair le duine eile nó i ngrúpa.
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•	 Tugtar leathán oibre do gach péire/grúpa agus codanna ann a dhéileálann le tae, leis an Lucht Siúil  
agus le himirce. 

 Tae 
 An Lucht Siúil

•	 Tugann na grúpaí/péirí tuairisc don rang.

Tuilleadh faisnéise - oideachas idirchultúir

Faigheann clár na Brataí Buí atá dírithe ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna araon urraíocht ó 
Ghluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann.   Cuireann an clár sin ceiliúradh na héagsúlachta chun cinn.
Faigh tuilleadh eolais.

CEAChTANNA BrEIsE 

scríbhneoireacht chruthaitheach

Measúnacht

•	 Litir: Tá tú 18 mbliana d’aois agus d’imigh tú ó Éirinn sa bhliain 1903 chun dul ar imirce go Meiriceá. Tá cónaí 
ort i gceantar bocht i Nua-Eabhrac in éineacht le hÉireannaigh eile. Scríobh litir chuig do thuismitheoirí. 
Cuir ceann amháin nó níos mó de na hábhair seo a leanas san áireamh:

•	 Cur síos ar an turas

•	 Cur síos ar an áit ina bhfuil cónaí ort anois

•	 Do thuairim faoi Nua-Eabhrac

•	 An rud is mó faoi Éirinn a airíonn tú uait

•	 Cad a tharlódh ... Cad a tharlódh mura mbeadh Éireannaigh ar bith fágtha ...

•	 Conas a bheadh an tír anois?

•	 Céard faoi na hainmhithe agus na héin agus na crainn? An mbeadh siad níos fearr nó níos measa as?

Drámaíocht – diancheistiú 

Measúnacht  

Difreáil

•	 Tugtar ról imircigh sa bhliain 1903 do dhalta éigin. Glacann an dalta sin le ceisteanna. Cuireann na daltaí 
eile ceisteanna air/uirthi i dtaobh na gcúiseanna a bhí aige/aici le himeacht ó Éirinn, i dtaobh conas a d’imigh 
sé/sí ó Éirinn, i dtaobh cén áit a ndeachaigh sé/sí, etc.

réada a chuireann na daltaí ar fáil 

•	 Iarr ar na daltaí réada atá tábhachtach ina stair theaghlaigh féin a thabhairt isteach leo.

A. Déan físeán de na daltaí agus iad ag caint faoina réad.

B. Cruthaigh fóta-scéal trí úsáid a bhaint as réada na ndaltaí. Tá naisc le fáil thíos le háiteanna ina 
bhfaighfear mínithe ar fhóta-scéal agus ar bhlagáil. Labhraíonn na daltaí faoi na híomhánna ina 
bhfeictear iad féin agus an réad. Téigh ó dhalta go dalta. Beidh gach dalta sa rang le feiceáil agus le 
cloisteáil sa chur i láthair.

seirbhís forbartha Gairmiúla do mhúinteoirí:

•	 Conas úsáid a bhaint as fóta-scéal

•	 Conas do fhóta-scéal a bhlagáil

•	 Cuirtear A nó B ar fáil ar láithreán gréasáin na scoile.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tea
http://www.paveepoint.ie/document/irish-travellers-factsheet/
http://www.yellowflag.ie
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/
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Is tionscadal é seo de chuid 

stair áitiúil

•	 An bhfuil réad is díol spéise ann i gceantar na scoile?

léarscáileanna

•	 Cuardaíonn an rang léarscáileanna den cheantar áitiúil thart ar aimsir an ghorta mhóir agus ina dhiaidh sin 
suas go dtí blianta an 20ú haois. Léarscáileanna Scoilnet, féach thíos:

How to use OSI maps in Léarscáileanna Scoilnet (lena n-áirítear léarscáileanna stairiúla)

Cross-curricular learning le Léarscáileanna Scoilnet i mbunscoileanna 

Scoilnet maps

https://www.osi.ie/education/schools-and-third-level/scoilnet/
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/
http://maps.scoilnet.ie

