PLANA LEASAIN
CLAS
: P1/2
Uine: uair
CUSPAIR
: ICT/ fuasgladh ceistean
FIOSRACHADH A TH’AIG A’ CHLOINN MAR THA AIR A’ CHUSPAIR:
Tha eòlas aig a’ chloinn air program bunaiteach na Siubhladair
Tha a’ chlann ag èisteachd airson fiosrachadh, ag obair ri chèile
CIAMAR A THA TEAGASG AGUS
MEASADH
IONNSACHADH A’ DOL A GHABHAIL AITE?

Dè?

•

Ciamar a tha Siubhladair a’
gluasad bho amas gu amas

•
•

•

Bruidhinn air obair na h- ath
innse

•
•
•

Iallan 5-14
Ìre A ICT
• smachd agus stiùireadh
• A’ leanntainn fiosrachadh
treòrachaidh
• A’ cur fiosrachadh
treòrachaidh a-steach dhan
phrògram
Ìre A Cànan / èisteachd
• Ag èisteachd ann am
buidheann
• Ag èisteachd airson
fiosrachadh, stiùiridhean
agus treòrachadh
• Air adhart, air ais, tionndadh,
taobh chli, taobh dheis,
ceumannan, tuairmse
Ìre A Cànan / labhairt
• Còmhradh ann am
buidheann
BUILEAN COILEANAIDH:
• Dèan duilleagan bhileaganbhàite
• Seall seo Lachaidh Losgann –
tha e a’ leum bho dhuilleag gu
duilleag?
• Dè nì e ?
• Seall gluas stèidhte an athathnicheadh
• Thoir cothrom do gach
buidheann air program agus tàr
às
• Gheibh iad dà phuing ma
chuireas iad Lachaidh air a’

A’ gabhail pàirt anns an obair
A’ tuigsinn agus a’ faighinn toileachas
as an obair
A’ gluasad ann an iomadh dòigh
A’ dèanamh tuairmse
A’ conaltradh le càch air an t-siostam

Cuin?
•

Tron leasain air fad

•

Ag amharc air a’ chloinn an sàs
san obair
Ag èisteachd ris a’ chloinn
A’ cunntadh puingean

Ciamar?

•
•

FEIN –MHEASADH
(Dè cho èifeachdach ‘s a bha an leasan, agus carson?):

•

bhileig agus aon phuing airson
gach lùb ceart
Atharraich am pàtran gach
turus

Dèan fuaim de mhuile-mhagach aig
gach lùb – ribit!
Cùm feadhainn de chloinne air
coimpiutaran eile no obair eile.
STUTHAN:
•
•
•
•
•

Siubhaladair
Bataraidhean làn dhealanachd
Làr farsaing còmhnard
Paipear uaine airson duilleagan a
dhèanamh
Paipear leanailteach airson dreach a
chur air an t-Siubhaladair

PLANADH A-REIR NA CHAIDH IONNSACHADH
(Gach cuid ionnsachadh na cloinne agus ur cuid
ionnsachaidh fhèin tron leasan):
Na h-ath cheumannan:
• Cuir dreach air an t-Siubhaladair
• A’ gluasad ann am patran nas ioma-fhillte
• A’ dèanamh farpais
• Dèan pàtran nan rathaid le solais trafaig, cearcall
an rathaid agus stad bus.
• Cuir ceòl ann.

