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Gné 1: Do Churaclam  agus do Ráiteas 

Cabhróidh an ghníomhaíocht seo leat féachaint 
go mion ar na ceithre théama in Aistear, mar 
atá Folláine agus Leas, Féiniúlacht agus 
Muintearas, Cumarsáid, agus Taiscéalaíocht 
agus Smaointeoireacht.  Tugann sé deis duit 
freisin plé a dhéanamh ar an nasc atá idir na 
téamaí agus an curaclam i do shuíomh féin. 

Gníomhaíocht A: Machnamh a dhéanamh ar théamaí Aistear

Gné 3: Téamaí Aistear

Bunchlocha an Churaclaim

•  Ag obair i mbeirteanna nó i 
ngrúpaí beaga, smaoinigh ar 
Folláine agus Leas, Féiniúlacht 
agus Muintearas, Cumarsáid, 
agus Taiscéalaíocht agus 
Smaointeoireacht i gcás leanaí.

•  Cé na heispéiris, smaointe, 
comhráite, ócáidí, cleachtais, nó 
gnáthaimh laethúla ó do shuíomh 
féin a ritheann leat i gcás naíonán / 
lapadán / leanaí óga maidir le gach 
ceann de na téamaí? 

•  Déan iad a phlé ar feadh 5-10 
nóiméad. 

•  Breac síos an t-aiseolas ar smeach-
chairt nó bain leas as na boscaí 
thíos.

In Aistear, déantar cur síos ar a 
bhfoghlaimíonn leanaí trí cheithre théama 
idirnasctha:

1. Folláine agus Leas: baineann sé le leanaí 
a bheith muiníneach, sona sásta agus 
sláintiúil.

2. Féiniúlacht agus Muintearas: baineann 
sé le braistint dhearfach a bheith ag leanaí 
ar cé hiad féin, forbróidh siad tuiscint 
ar a gcultúr agus ar a n-oidhreacht agus 
braithfidh siad go bhfuil meas ag daoine 
orthu mar chuid de theaghlach agus de 
phobal.

3. Cumarsáid: baineann sé le leanaí a bheith 
in ann a gcuid eispéireas, smaointe, 
agus mothúchán a chomhroinnt go 
muiníneach agus go hinniúil ar réimse 
bealaí agus chun críocha éagsúla.

4. Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht: 
baineann sé le leanaí a bheith in ann ciall 
a bhaint as rudaí, áiteanna agus daoine ina 
saol.
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Folláine agus Leas

Féiniúlacht agus Muintearas

Cumarsáid a dhéanamh

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht



Bunchlocha an Churaclaim: Gné 3, Gníomhaíocht A
3

aistearsiolta.ie

•  Léirítear sa láithreoireacht seo an 
téama Folláine agus Leas agus é á chur i 
ngníomh  

•  Léirítear sa láitheoireacht seo an téama 
Féiniúlacht agus Muintearas agus é á 
chur i ngníomh

•  Léirítear sa láitheoireacht seo an téama 
Cumarsáid agus é á chur i ngníomh 

•  Léirítear sa láitheoireacht seo an téama 
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht 
agus é á chur i ngníomh 

Baineann na físeáin ar fad le leanaí óga. 
Déanfar ábhair a bheidh dírithe ar an tréimhse 
ón mbreith go dtí aois 3 bliana a fhorbairt faoi 
mhí an Mheithimh 2015.

Anois agus tús curtha agat le naisc a dhéanamh 
idir do chleachtas féin agus téamaí Aistear, 
féach ar an bpóstaer de na téamaí ar an 
gcéad leathanach eile chun faisnéis níos 
mionsonraithe a fháil.  De rogha air sin, féach 
ar na gearrfhíseáin ar dheis chun samplaí a 
fheiceáil de na téamaí sa chleachtas.

Athbhreithniú ar fhreagairtí. Cé na téamaí arbh éasca samplaí a aimsiú 
dóibh? Cé na téamaí ar dheacair samplaí a aimsiú dóibh, agus cén fáth?
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