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PE Céim ar Aghaidh
Snáithe: Cluichí
Ionad:
Clós/Halla

Leibhéal Ranga : Ranganna 1 & 2

Pónaireáin, cóin, rópaí, liathróidí,
húlahúpanna, liathróidí peile,
liathróidí pónairí nó leadóige

Ceacht: 5
Tagairtí:

Snáithaonad: Seachadadh, glacadh agus gluaiseacht
Spriocanna Curaclaim:
Forbairt agus cleachtadh ar scileanna láimhseála na liathróide. Liathróid
bheag nó pónaireán a cheaitheamh le targaid.
- Rollú liathróid bheag chuig targaid
- Caitheamh liathróid bheag, lámh in íochtar
Snáithaonad: Cruthú agus Imirt Cluichí

Trealamh:

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Spriocanna Curaclaim:
Daltaí ag cumadh agus ag imirt cluichí ina mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga.
Cruthaigh cluiche “Buail an liathróíd chun Sprice”

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
Spriocanna Curaclaim: Comhrá a spreagadh faoi scileanna gluaiseachta a
bhaineann le cluichí & forbairt ar na scileanna sin
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

Cluiche Corr

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

Leibhéal Ranga: Ranganna 1 & 2
Gníomh 1 - Caith an Mála

Snáithe: Cluichí
Eagrú
•
•

Bíodh na daltaí ina
seasamh le hais a chéile
Ar a seal, caitheann an
dalta an pónaireán nó an
liathróid phónairí, lámh in
íochtar

•

Caith an mála chomh fada uait agus is
féidir nó déan iarracht an targaid a
bhualadh

Pointí Teagaisc
•

•
•

Eagrú
•
•
•

Roinn an rang ina ngrúpaí,
triúr nó ceathrar i ngach
grúpa
Bíodh cón nó marc mar
thargaid
Úsáid liathróid peile nó
liathróid phónairí ar dtús sula
n-úsáidtear an pónaireán

•

Ar a seal, caitheann na daltaí an
liathróid , an liathróid phónairí nó an
pónaireán agus iad ag iarradh an
targaid a bhualadh agus a leagan.

20

Cinntigh go bhfuil dóthain
spáis ag na daltaí a
cheadóidh dóibh an gníomh
a dhéanamh ar shlí
shábháilte
Spreag na daltaí chun an dá
láimh a úsáid agus iad ag
caitheamh
Tabhair céim chun cinn agus
an chos ar an taobh eile ar
mhaithe le cothromaíocht

Pointí Teagaisc

Gníomh 2 - Leag an Caipín
•

5

Cluiche Corr

Bain úsáid as liathróid mhór
agus as an dá láimh sula
mbaintear trial as teicníc na
leath-láimhe
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Ceacht
Snáithe: Cluichí
Eagrú
•
•
•

Roinn an Rang ina ngrúpaí,
triúr i ngach grúpa
Scaip na grupaí feadh an
chlóis/halla
Pónaireán nó liathróid
pónairí amháin ag gach
grúpa

5

PE Céim ar Aghaidh

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Cluiche Corr

Leibhéal Ranga: Ranganna 1 & 2
Gníomh 3 – Sáite i Lár Báire
•
•

Bíodh dalta amháin ‘Sáite i Lár Báire’
Pasáileann na daltaí eile an liathróid
chuig a chéile agus iad ag iarradh í a
choineáil amach ón té atá sa lár

Pointí Teagaisc
•

Meascán pónaireáin, liathróidí
ar mhéideanna éagsúla,
liathróidí boga agus liathróidí
crua a chaitheamh
Spreag na daltaí úsáid a
bhaint as teicnící éagsúla
caithimh le lámh an íochtar
Cinntigh go bhfuil dóthain
spáis ag na daltaí a cheadóidh
dóibh an gníomh a dhéanamh
ar shlí shábháilte

•
•

C Céard is féidir le do pháirtí a
dhéanamh a fhágfaidh go
mbeidh sé éasca agatsa
breith ar an liathróíd?

Eagrú
•
•
•

Roinn an rang ina ngrúpaí,
triúr nó ceathrar i ngach
grúpa
Bíodh cón nó marc mar
thargaid
Úsáid liathróid peile nó
liathróid phónairí ar dtús sula
n-úsáidtear an pónaireán

Pointí Teagaisc

Gníomh 4 – Cruthaigh Cluiche Caithimh
•

Iarr ar na daltaí cluiche a chumadh ag
baint úsaide as an trealamh atá acu

•

21

Úsáid a bhaint as réimse
teicnící a bhaineann le
caiteamh
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Ceacht
Snáithe: Cluichí
Eagrú
•
•

Na himreoirí le socrú faoi
mar a bheidís i gCluiche Corr
Úsáid liathróid pónairí nó
liathróid leadóige

5

PE Céim ar Aghaidh

TIONSCNAMH CLUICHÍ DE CHUID CLG

Cluiche Corr

Leibhéal Ranga: Ranganna 1 & 2
Forbairt – Buail an Liathróid chuig an Daoradh
•
•
•
•

Bíodh an caiteoir ina s(h)easamh ag an daoradh agus an liathróid á chaitheamh
aige/aici chuig an gceapadóir
A luaithe agus a thrasnaíonn an liathróid an daoradh baile, ní dhéanann an
slacaí aon iarracht í a bhualadh, ach caitheann an bata uathu agus ritheann go
dtí an chéad daoradh, agus ar an slí sin go dtí an daoradh baile
Caitheann an ceapadóir chuig an chéad daoradh, ansin an dara ceann, an tríú
agus an ceann baile
Déanann an slacaí iarracht an daoradh baile a shroichint sula ndéanann an
liathróid sin

Pointí Teagaisc
•

Gríosaigh na daltaí chun
cuairt a thabhairt ar gach
daoradh

Daoradh 2

Daoradh 1

Daoradh 3

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