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PE Céim ar Aghaidh
Réamhrá

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Innéacs

Fáilte chuig Céim ar Aghaidh, achmhainn mhúinteoireachta CLG do Chorpoideachas atá curtha ar fáil chun cabhair a thabhairt do Mhúinteoirí
Bunscoile Snáithe na gCluichí sa Churaclam Náisiúnta Corpoideachais a chur ar fáil trí na Cluichí Gaelacha - Peil Ghaelach,
Iománaíocht/Camógaíocht, Liathróid Láimhe agus an Cluiche Corr san áireamh. Cuireann sé le Paca Acmhainní Céim ar Aghaidh/Step Ahead
CLG, an t-acmhainn oideachais tras-churaclam, bunaithe ar théama Chumann Lúthchleas Gael, a thacaíonn le Mór-Churaclam na
mBunscoileanna

Plean Ceachta 1-4

Naíonáin

Pleanáil
Anseo tá 16 pleananna ceachta a chomhlíonann na caighdeáin phleanála atá leagtha amach ag an i gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta i gCuraclam na mBunscoileanna. Leagtha amach i ngach ceacht, tá Snáitheanna, Snáithaonaid agus Spriocanna Curaclaim a
thugann aghaidh ar threoirlínte pleanána an Churaclam Náisiúnta.
Náscáil & Comhthathú
Tá tagairt i ngach plean-ceachta freisin do nasc-cheangail le Snáitheanna na Lúthchleasaíochta agus na Gleacaíochta i gCuraclam an
Chorpoideachais. Déantar moltaí freisin maidir le Comhtháthú le hábhair eile sa Mhór-Churaclam do Bhunscoileanna (Samplaí
Comhthathaithe ar leath. 71).
Difreáil
Tá na Pleananna Ceachta leagtha amach ar bhealach a fhágfaidh deis ag gach páiste a bheith iomlán-páirteach sa cheacht agus a
thabharfaidh seans dóibh go léir rud éigin a bhaint amach. Fágann na gníomhaíochtaí go mbeidh ar chumas an mhúinteora dúshlán a
thabhairt do pháistí a mbeidh ar a gcumas é a shárú.
Measúnú
Ba chóir a bheith dílis do na treoirlínte atá i bPolasaí Measúnaithe na scoile agus measúnú á dhéanamh ar na ceachtanna atá san acmhainn
seo. Ar dhá áis a bhféadfaí úsáid a bhaint astu sa mheasúnú sin, tá na dúshláin scile “Dhá Réalta agus Mian” agus “Gradaim U-Can”. (Féach
Leathanaigh 69 & 70).
Áiseanna agus Trealamh
Tá na Pleananna Ceachta leagtha amach sa chaoi agus gur féidir iad a reachtáil i gclós na scoile nó ar pháirc imeartha. Is féidir go leor acu a
reachtáil faoi dhíon freisin, ach an spás a bheith ar fáil. Tá tagairt déanta i ngach Plean Ceachta don trealamh a bheidh ag teastáil sa cheacht.
Míniú ar na hÍocóin
Sna Pleananna Ceachta, baintear úsáid as sraith íocón a mhíníonn an cineál gníomhaíochta a bhíonn i gceist. Seo thíos an eochair.

Ceacht 1
Ceacht 2
Ceacht 3
Ceacht 4

Láimhseáil Liathróíde & Scileanna Gluaisteachta 3
Ciceáil & Scileanna Gluaiseachta
7
Bualadh & Scileanna Gluaiseachta
11
Iompar, Bualadh & Scileanna Gluaiseachta
15

Plean Ceachta 5-8

Ranganna
1&2

Ceacht 5
Ceacht 6
Ceacht 7
Ceacht 8

Cluiche Corr – gníomhartha
Peil Ghaelach – gníomhartha
Liathróid Láimhe – gníomhartha
Iománaíocht/Camógaíocht – gníomhartha

Plean Ceachta 9-12

Ranganna
3&4

Ceacht
Ceacht
Ceacht
Ceacht

9 Cluiche Corr – gníomhartha
10 Peil Ghaelach – Gníomhartha
11 Liathróid Láimhe – Gníomhaíochtaí
12 Iománaíocht/Camógaíocht – Gníomhartha

Druil
Idirmheánach

Ard-Dhruil

Ar áis leis an
liathróid

Mír Spraoi

Gluaiseacht
Bheartaithe

Gluaiseacht
Cluiche
Chleachtaidh Coinníollaithe

1

35
38
42
45

Plean Ceachta 13-16

Ranganna
5&6

Ceacht
Ceacht
Ceacht
Ceacht

13 Cluiche Corr – Gníomhartha
14 Peil Ghaelach – Gníomhartha
15 Liathróid Láimhe – Gníomhartha
16 Iománaíocht/Camógaíocht – Gníomhartha

Bain Ciall as na hÍocóin

Druil
Bhunúsach

19
23
27
30

Cluiche ar ar
uimhreacha
laghdaithe

Cúlaithe agus
tosaithe

Cluiche
Iomlán

Dushlán

48
52
56
59
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PE Céim ar Aghaidh
Teachtaireacht an Uachtaráin
Is cúis mór áthais dom fáilte a fhearradh roimh an bhfoilseachán iontach seo a chabhróidh lenár muinteoirí grá d’ár gcluichí Gaelacha
a chothú agus a spreagadh sna scoileanna.
Mar mhúinteoir bunscoile agus mar dhuine a bhfuil suim thar na beartaibh agam sna Cluichí Gaelacha agus san Oideachas, tá bród orm a rá
go bhfuil Cumann Lúthchleas Gael ag déanamh ceannródaíochta sna cúrsaí seo, mar atá cruthaithe ag an tionscnamh is deireanaí seo.
Sa Churaclam Corpoideachais deirtear gur cheart na Cluchí Gaelacha a chur san áireamh mar chuid de chlár na gcluichí agus tá baint mhór
ag scoileanna agus ag earnáil an oideachais fré chéile le cothú agus le cur chun cinn ár gcluichí. Seo an chéad acmhainn dá cineál a chuireann
chun cinn na cluichí ar fad atá faoi scáth na gCluichí Gaelacha – Iománaíocht/Camógaíocht, Peil Ghaelach, Peil na mBan, Liathróid Láimhe
agus an Cluiche Corr – agus creidim gur amach anseo a bhainfear fómhar an chur le chéile seo.
Bunaithe ar struchtúr Churaclaim an Chorpoideachais, tugann an acmhainn seo faoi leagan amach a dhéanamh ar Phleananna Ceachta a
bheadh oiriúnach do na ceithre leibhéal éagsúla ranga agus d’fhorbairt an linbh aonaraigh. Molaim na daoine ar fad a raibh lámh acu san
obair seo óna tús agus táim ag súil go mór lena cur i bhfeidhm agus i gcrích. Creidim go gcuideoidh sí go mór leis na daltaí agus leis na
múinteoirí agus béim á chur leis an tábhacht a bhaineann leis an gcorpoideachas agus muid sa tóir ar stíl mhaireachtála a bheadh sláintiúil
agus cothromaithe.
Rath Dé ar an obair,

Liam Ó Néill
Uachtarán Chumann Lúthcheal Gael
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PE Céim ar Aghaidh
Snáithe: Cluichí
Ionad:
Clós na Scoile/Halla ina bhfuil
balla cothrom

Leibhéal Ranga: Ranganna 1 & 2

Ceacht: 7 Liathróid Láimhe

Tagairtí:

Snáithaonad : Seachadadh, glacadh agus gluaiseacht
Spriocanna Curaclaim :
Forbairt scileanna na ndaltaí ag láimhseáil na liathróíde
Forbairt ar scileanna na ndaltaí ag iompar agus ag bualadh na liathróide
- Preabadh na liathróide
- Liathróid Scidil
- Rás Sealaíochta Liathróide Láimhe
Sraithaonad: Cruthú agus Imirt Cluichí

Trealamh:

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Spriocanna Curaclaim:
Daltaí ag cumadh agus ag imirt cluichí ina mbeirteanna
- Cluichí le foirne laghdaithe (2v2)
- Leadóg Liathróide Láimhe

Curaclam na mBunscoileanna
Corpoideachas (1999)
Treoirlínte do Mhúinteoirí
Corpoideachais (1999)
Tionscnamh Spóirt na
mBunscoileanna
http://www.ppds.ie/pcsparchive
/pe/pssi.clickme.html
Fun Do GAA Learning Resource
Pack (2007)

Snáithaonad: Tuiscint agus Léirthuiscint ar Chluichí
Laithróidí láimhe nó liathróidí
leadóige, cóin, scidilí

Spriocanna Curaclaim:
Comhrá & forbairt ar scileanna gluaiseachta a bhaineann le cluichí
Forbairt ar stráitéisí chun fadhbanna a réiteach agus cinnteoireacht
Daltaí ag comhlíonadh rialacha simplí cluichí
Nascáil:
Gleacaíocht–Snáithaonad: Gluaiseacht (Cothromaíocht)
Lúthchleasaíocht – Snáithaonad – Rith & Caitheamh

Ceacht

Ceap do Phleananna Ceachta Féin

7

Liathróid Láimhe

Learning

Tuilleadh eolais www.learning.gaa.ie/planner/primary
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Ceacht
Gníomhartha Réamhaclaíochta agus Searrtha - www.learning.gaa.ie/planner/primary

Snáithe: Cluichí
Eagrú
•

Liathróid láimhe (nó
leadóige) ag gach dalta agus
iad scaipthe timpeall an
halla/clós

Leibhéal Ranga: Ranganna 1 & 2
Gníomh 1 – Preabadh na Liathróide
•
•

•

Eagrú
•
•

Socraigh roinnt scidilí ag bun
an bhalla
Ina ngrúpaí, seasadh na
daltaí ar aghaidh na scidilí
amach, tuairim 5m siar uathu

Gach dalta ag sodar timpeall na cúirte
agus an liathróid á preabadh acu
Ar chomhartha ón múinteoir, ní mór
dóibh; iompu agus dul an bealach eile,
an liathróid a phreabadh leis an lámh
eile, an dá láimh ar a seal, an liathróid a
phreabadh idir na cosa, an liathróid a
dhruibleáil
Agus iad ag dul i bhfeabhas, chuir
bacanna ina mbealach anseo agus
ansiúd

Pointí Teagaisc
•

•
•

•
•
•

Roinn na daltaí ina ngrúpaí, liathróid ag
gach dalta
Déanadh na daltaí iarracht an scidil a
leagan agus iad ag caitheamh na
liathróide
Tabhair nóiméad amháin do gach grúpa
na scidilí ar fad a bheith leagtha acu
Agus iad ag dul i bhfeabhas, bain úsáid
as an lámh neamhcheannasach

28

Ardaigh luas na
ngníomhartha de réir mar
atá an comhordú ag dul i
bhfeabhas
Coinnigh na súile ar an
liathróid agus aird ar a bhfuil
ag tarlú i do thimpeall
Na méara le chéile agus
ghlac leath-dhúnta nuair a
bhíonn an liathróid á
bualadh

Pointí Teagaisc

Gníomh 2 - Liathróid Scidile
•

7

Liathróid Láimhe

•
•

Cinntigh nach bhfuil aon
liathróidí á gcaitheamh agus
na scidilí á gcur in eagar
Scaoil leis an liathróid ag
leibhéal na coime
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Ceacht
Snáithe: Cluichí
Eagrú
•
•
•

Leag amach cúrsa bacainní
ina bhfuil cóin i líne agus
targaid ‘cúil’ ag a dheireadh
Ina ngrúpaí, seasadh na daltaí
i líne laistiar den chéad chón
Bíodh roinnt grúpaí beaga le
chéile ina bhun ionnas go
mbeidh gach duine
gníomhach

Leibhéal Ranga: Ranganna 1 & 2
Gníomh 3 - Rás Sealaíochta Liathróide Láimhe
•

•

Eagrú
•

•

Úsáid líne cón chun ‘líon’ a
chruthú a scoiltfidh an
limestéar imeartha ina dhá
chuid
2v2, a thaobh féin den ‘líon’ ag
gach foireann

7

PE Céim ar Aghaidh

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Bunaithe ar nós an ráis shealaíochta,
déanann na daltaí an liathróid a
dhruibleáil idir na cóin agus tugann
faoin gcúl
Fág an tasc níos deacra agus ardaigh an
cúl den talamh, rud a fhágfaidh go
gcaithfidh na daltaí an liathróid a
phreabadh sula mbuaileann siad i dtreo
na targaide í leis an lámh

Liathróid Láimhe

Pointí Teagaisc
•

Pointí Teagaisc

Leadóg Liathróide Láimhe
•
•
•
•
•

Déanann na daltaí iarracht an liathróid
a bhualadh os cionn an ‘lín’ , mar a
déantar sa leadóg
Agus an líon trasnaithe ag an liathróid,
ní mór don fhoireann eile í a cheapadh
sula mbeidh an dara preab déanta aici
Bíonn pointe ar fáil nuair a phreabann
an liathróid faoi dhó i leath na gcéilí
comhraic den chúirt
Fág an cluiche níos éasca trí an liathróid
a chaitheamh os cionn an lín
Fág an cluiche níos deacra trí an liathróid a bhualadh agus a chur ar ais os cionn an
lín

Spreag na daltaí chun an dá
láimh a úsaid agus iad ag
druibleáil na liathróide ó
thaobh go taobh

•
•

•

Buail an liathróid ag leibhéal
na coime
An ceacht a théann leis an
gcluiche gur tábhachtaí an
buille a chur san áit cheart
ná cumhacht
Buail an liathróid agus na
méara dúnta agus cuma
glaice ar an lámh

Gníomhartha iar-aclaíochta agus searrtha – www.learning.gaa.ie/planner/primary
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PE Céim ar Aghaidh
Snáithe: Cluichí
Ionad:
Clós na Scoile/Halla ina bhfuil
balla cothrom

Leibhéal Ranga: Ranganna 3 & 4

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Ceacht:11 Liathróid Láimhe
Tagairtí

Snáithaonad: Seachadadh, glacadh agus gluaiseacht
Spriocanna Curaclaim:
Forbairt & cleachtadh ar réimse scileanna i láimhseáil na liathróide
Forbairt & cleachtadh ar réimse scileanna in iompair & i mbualadh na liathróide
Preab sa bhFáinne
“Coimead an Ciotal ag Fiuchadh”
Snáithaonad: Cruthú agus Imirt Cluichí

Tionscnamh Spóirt na
mBunscoileanna
http://www.ppds.ie/pcsparchive
/pe/pssi.clickme.html

Spriocanna Curaclaim:
Cruthú agus Forbairt ar chluichí ina mbeirteanna
- Cluiche idir grúpaí beaga 2v2 agus “Dhá Phreab”

Trealamh:
Cóin, liathróidí peile, marcanna
& bibeanna

Curaclam na mBunscoileanna
Corpoideachas (1999)
Treoirlínte do Mhúinteoirí
Corpoideachais (1999)

Fun Do GAA Learning Resource
Pack (2007)

Snáithaonad: Tuiscint agus Léirthuiscint ar Chluichí
Spriocanna Curaclaim:
Comhrá & feabhas ar scileanna smachta gluaiseachta a bhaineann le cluichí
Cur le tuiscint na ndaltaí maidir le úsáid spáis
Forbairt ar stráitéisí chun fadhbanna a réiteach, ar chinnteoireacht agus ar thuiscint
ar na straitéisí agus ar na taicticí atá tábhachtach i gcluichí athraitheacha
Daltaí ag dul i gcleachtadh ar chuntas a choineáil ar na scóranna agus rialacha a athrú
Nascáil:
Gleacaíocht–Snáithaonad: Gluaiseacht (Cothromaíocht)
Lúthchleasaíocht – Snáithaonad – Rith, Léim & Caitheamh

Ceacht

Ceap do Phleananna Ceachta Féin

Liathróid Láimhe

Tuilleadh eolais www.learning.gaa.ie/planner/primary
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Ceacht
Gníomhartha Réamhaclaíochta agus Searrtha - www.learning.gaa.ie/planner/primary

Snáithe: Cluichí
Eagrú
•

•

Liathróid láimhe (nó
leadóige) ag gach dalta atá
scaipthe anseo agus ansiúd
sa halla/clós
Scaip húlahúpanna ar
dhathanna éagsúla feadh an
urláir

Leibhéal Ranga: Ranganna 3 & 4
Gníomh 1 – Preab sa bhFáinne
•
•

Eagrú
•

•

Ina ngrúpaí, seasadh na
daltaí taobh thiar dá chéile
agus aghaidh acu ar an
mballa, an té atá chun cinn
tuairim 2m siar uaidh
Liathróid láimhe amháin ag
gach grúpa

Téadh gach dalta ag sodar timpeall an
halla agus liathróid láimhe á preabadh
acu
Fogróidh an múinteoir dath – bíonn ar
na daltaí rith go dtí an fáinne ar an dath
sin is gaire dóibh agus an liathróid a
phreabadh ann

Pointí Teagaisc
•

•

Gníomh 2 – Coimead an Ciotal ag Fiuchadh
•
•
•
•
•

Aidhm an chluiche an liathróid a
bhualadh oiread uaireannta i ndiaidh a
chéile agus is féidir
Is ceadaithe don liathróid preabadh faoi
dhó sula gcaitear í a bhualadh in
aghaidh an bhalla tosaigh arís
Nuair a bhíonn an buille buailte ag an
dalta, ní mór dó/di rith ar ais arís go dtí
deireadh a líne
Leantar ar aghaidh mar sin nó go
dteipeann ar dhuine agus ansin
tosaítear ar an gcluiche arís
Chun go mbeadh an cluiche níos deacra
ná ceadaigh ach preab amháin, nó abair
leo an lámh neamhcheannasach a úsáid

43
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Liathróid Láimhe

Coinnigh na súile ar an
liathróid agus ag an am
céanna eolach ar a bhfuil i
do thimpeall
Déan ciseán de na méara
chun breith ar an liathróid

Pointí Teagaisc
•
•

Spreag na daltaí chun úsáid a
bhaint as an dá láimh
Ba chóir do na grúpaí oibriú
as lámha a chéile chun an
imirt a choineáil sa tsiúl
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Ceacht
Leibhéal Ranga: Ranganna 3 & 4
Gníomh 3 - 2x2

Snáithe: Cluichí
Eagrú
•

•
•
•

Leag amach roinnt
cúirteanna dronuilleogacha
– tuairim 8mX4m agus cón i
ngach cúinne
Roinn an rang ina
mbeirteanna – dhá
fhoireann ar gach cúirt
Is ionann na cóin ag na cúllínte agus na cúil
Liathróid amháin ar gach
cúirt

•
•
•

Eagrú
•
•

Biodh giota den bhalla ag
gach beirt daltaí
Liathróid láimhe amháin idir
gach beirt

11

PE Céim ar Aghaidh

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

An aidhm atá leis an gcluiche an
liathróid a bhualadh isteach san
eangach (cúl cúirte na gcéilí comhraic)
Cosnaíonn na foirne an cúl s’acu féin
agus iad ag baint úsáide as na lámha
leis an liathróid a choineáil amach
Is féidir an cluiche a chur in oiriúint
d’fhoirne ar a mbeadh líon níos mó
imreoirí nó do chúirteanna níos mó

Liathróid Láimhe

Pointí Teagaisc
•
•

Pointí Teagaisc

Forbairt – Dhá Phreab
•
•
•

Mion-Liathróid Láimhe ina bhfuil na
rialacha agus méid na cúirte curtha in
oiriúint don ócáid
An sprioc an liathróid a bhualadh in
aghaidh an bhalla sula bpreabann sí
don 3ú huair
Is ceadaithe do na daltaí an liathróid a
bhualadh ar ais in aghaidh an bhalla ar
an gcéad nó ar an dara preab, nó fiú
sula bpreabann sí beag ná mór

Spreag na daltaí chun
fanacht ar a gcosa i
gcaitheamh an ama
Coinníodh siad an cloigeann
os cionn na liathróide agus
na súile uirthi agus iad á
bualadh

•
•

Spreag na daltaí chun an dá
láimh a úsáid agus iad ag
bualadh na liathróide
Spreag na daltaí chun an
liathróid a choineáil amach
óna gcéilí comhraic

C Cén fáth go bhfuil sé á
mholadh an liathróid a
choineáil amach ón gcéile
comhraic?

Gníomhartha iar-aclaíochta agus searrtha – www.learning.gaa.ie/planner/primary
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PE Céim ar Aghaidh
Snáithe: Cluichí
Ionad:
Clós na Scoile/Halla ina bhfuil
balla cothrom

Leibhéal Ranga: Ranganna 5 & 6

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Ceacht: 15 Liathróid Láimhe
Tagairtí:

Snáithaonad: Seachadadh, glacadh agus gluaiseacht
Snáithaonad: Cruthú agus Imirt Cluichí

Curaclam na mBunscoileanna
Corpoideachas (1999)
Treoirlínte do Mhúinteoirí
Corpoideachais (1999)

Spriocanna Curaclaim:
Breis Forbartha agus cur le scileanna i láimhseáil na liathróide
Breis Forbartha agus cur le scileanna i mbualadh na liathróide
- Glan an Zón
- Ainmnigh an Buailteoir
Spriocanna Curaclaim:
Cruthú agus Forbairt ar chluichí ina mbeirteanna agus in ngrúpaí beaga

Trealamh:
Liathróidí Láimhe, pónaireáin,
cóin

Snáithaonad: Tuiscint agus Léirthuiscint ar Chluichí
Spriocanna Curaclaim:
Comhrá & feabhas ar scileanna smachta gluaiseachta a bhaineann le cluichí
Cur le tuiscint na ndaltaí maidir le úsáid spáis i mionchluichí
Cur le tuiscint na ndaltaí ar na taicticí agus ar na stráitéisí a bhaineann le mionchluichí
Daltaí ag dul i gcleachtadh ar chuntas a choineáil ar na scóranna agus ar rialacha a
athrú do mhionchluchí
Go nglacfadh na daltaí le deiseanna a bheith páirteach i gcluichí ina bpobal féin

Tionscnamh Spóirt na
mBunscoileanna
http://www.ppds.ie/pcsparchive
/pe/pssi.clickme.html
Fun Do GAA Learning Resource
Pack (2007)

Nascáil:
Gleacaíocht–Snáithaonad: Gluaiseacht (Cothromaíocht)
Lúthchleasaíocht – Snáithaonad – Rith, Léim & Caitheamh

Ceacht

Ceap do Phleananna Ceachta Féin

Liathróid Láimhe

Tuilleadh eolais www.learning.gaa.ie/planner/primary

15

Learning

56

STEP AHEAD

LESSON_15.qxp_Layout 1 20/02/2015 10:39 Page 57

Lesson
Gníomhartha Réamhaclaíochta agus Searrtha - www.learning.gaa.ie/planner/primary

Snáithe: Cluichí
Eagrú
•
•
•

Déan dhá fhoireann den
rang, foireann i ngach leath
den chlós/halla
Leag líne marcanna trasna
lár an halla/clós – sin an líne
leathbhealaigh
Leag suas le 20 liathróidí
láimhe nó pónáireáin ar an
líne leathbhealaigh roimh
thús na himeartha

Leibhéal Ranga: Ranganna 5 & 6
Gníomh 1 – Glan an Zón
•

Cuirtear tús leis an imirt trí cheann de na
liathróidí/pónaireáin a bhualadh isteach i
leath do chéilí comhraic den chúirt
An sprioc na liathróidí/pónaireáin ar fad
a bhualadh amach as leath d’fhoirne féin
le buille liathróide láimhe
Maireann gach cluiche 45 soicind, nó
mar sin
Bíonn an bua ag an bhfoireann is lú a
bhfuil liathróidí/pónaireáin ina limistéir
féín

•
•
•

Eagrú
•
•
•

Roinn an rang ina ngrúpaí,
triúr i ngach grúpa – 1v1
agus réiteoir
Liathróid amháin ag gach
grúpa
Bainfeadh gach grúpa a
gcuid spáis féin amach agus
sin a gcúirt

Pointí Teagaisc
Cuir béim ar an teicníc cheart:
• Ba chóir go mbeadh na
himreoirí ina seasamh i gconaí
agus iad ag bualadh
Ag seasamh cliathánach
Na Glúine lúbtha
An liathróid á bualadh ag airde
na coime
• Buail Liathróidí Láimhe feadh
na talún
• Má tá liathróid láimhe ag
preabadh go hard (os cionn
leibhéal na nglúine), beir
uirthi, leag ar an talamh agus
buail ansin

Pointí Teagaisc

Gníomh 2 – Mion-Liathróid Láimhe
•
•
•

1v1 Liathróid Láimhe Lasrach
An bua ag an té is túisce a mbeidh 3
phointe aige/aici
Glacann gach duine, ar a seal, cúram an
réiteora

•

•
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Liathróid Láimhe

Spreag na daltaí chun a
gcuid rialacha féin a leagan
amach m.sh. an spás
ceadaithe, an méid
preabanna ceadaithe sula
gcaithfear bualadh srl.
Cuir béim ar an teicníc
cheart
- Méara lúbtha
- Seasamh Cliathánach
- Glúine lúbtha An liathróid
á bualadh ag airde na
coime
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•

Seasann na daltaí i líne ag cúl
an halla/clós
Liathróid amháin a
theastaíonn

•
•
•
•
•

•

Eagrú
•
•
•
•
•
•

Roinn an Rang ina ngrúpaí
Beirteanna do clucihí singil (1v1) agus
ceathrar (2v2) do chluichí dúbailte
Ainmnigh réiteoir ar gach cluiche
Liathróid amháin ag gach grúpa
Bainfeadh gach grúpa a gcuid spáis
féin amach agus sé sin a gcúirt
Usáid leagan amach comórtas a
thiocfaidh chun sochair na
mbuaiteoirí

Liathróid Láimhe

Leibhéal Ranga: Ranganna 5 & 6
Gníomh 3 – Ainmnigh an Buailteoir

Snáithe: Cluichí
Eagrú
•
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PE Céim ar Aghaidh

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Buaileann an chéad dalta an liathróid den
bhalla
Ansin glaonn siad amach ainm dalta eile
agus ní mór go mbeadh seisean/sise ar an
gcéad duine eile a bhuailfidh an liathróid
Bionn trí ‘shaol’ ag gach dalta
Cailleann dalta ‘saol’ sa chás go nglaotar
a n-aimn agus nach n-éiríonn leo an
liathróid a bhualadh
Má bhuaileann dalta liathróid nach féidir
a shroichint nó má tá siad mall ag
ainmniú duine eile, iadsan a chailleann an
‘saol’
An bua ag an té is deireanaí a fhanann
san iomaíocht

Pointí Teagaisc
•
•
•

•

C Cén fáth go gcaitear na súile a
choineáil ar an liathróid agus
tú á bualadh?

Pointí Teagaisc

Forbairt – Rí na gCúirteanna
•
•
•
•

Bíodh rialacha iomlána Liathróide
Láimhe i bhfeidhm
An sprioc áit a bhaint amach sa bhabhta
ceannais
Imríonn na caillteoirí singil nó dúbailte
caillteoirí eile
Siad na réiteoirí a leagan amach cé a
imreoidh in aghaidh a chéile go
n-aimseofar buaiteoir/í

Spreag na daltaí chun an lámh
dheas agus an lámh chlé a úsáid
Ní mór do na daltaí oibriú mar
fhoireann chun an imirt a
choineáil sa tsiúl
Agus ainm dalta á f(h)ógairt, ní
mór dóthain ama a bheith
tugtha dó/di chun an liathróid a
shroichint
Ceadaigh dhá phreab ar
mhaithe le éascaíocht

•

Is é an té ar leis a dhul chun
cúirte an chéad uair eile a
dhéanfaidh réiteoireacht

C An bhfuil targaid i d’intinn
sula mbuaileann tú an
liathróid?

Gníomhartha iar-aclaíochta agus searrtha – www.learning.gaa.ie/planner/primary
58

