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Lá a Dó 
Naíonáin Shóisearacha, Naíonáin Shinsearacha agus Rang a hAon

Bileog Ghníomhaíochta le haghaidh  
na Matamaitice

Cuireadh na hacmhainní seo a leanas le chéile mar fhairsingiú ar fhíseán lá 2 de chuid 
Sheachtain Food Dudes ag an leibhéal sóisearach. Tá nasc idir na hacmhainní seo agus curaclam 
na matamaitice do dhaltaí sna naíonáin shóisearacha, naíonáin shinsearacha agus rang a haon. 

Bileog A: Oiriúnach do Naíonáin Shóisearacha agus do Naíonáin Shinsearacha 

Bileog B: Oiriúnach do Dhaltaí i Rang a hAon

Físteachtaireacht: 

Déantar cur síos san fhíseán seo (leibhéal sóisearach, lá 2) ar oráistí agus ar chúcamair. Mínítear ann 
freisin a bhfuil i gceist le méid sciar agus an méid torthaí agus glasraí ba chóir dúinn a ithe gach lá (5-7 
sciar sa lá).

Tá nasc idir an ghníomhaíocht seo agus an t-achar curaclaim seo a leanas: Matamaitic > Uimhreacha > Comhaireamh

Príomhthorthaí foghlama:

 √ Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha: Ba chóir go gcuirfí ar a gcumas rudaí i dtacar a 
chomhaireamh agus a scríobh.

 √ Rang a hAon: Ba chóir go gcuirfí ar a chumas rudaí i dtacar a chomhaireamh agus a scríobh; agus tuiscint a 
fháil ar dhealú mar dhifríocht. 

Treoirlínte don Mhúinteoir:

 √ Is féidir na bileoga gníomhaíochta seo a leanas a phriontáil do dhaltaí nó is féidir na ceisteanna a fhreagairt  
i gcóipleabhair. 
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Lá a Dó  | Naíonáin Shóisearacha, Shinsearacha agus Rang a hAon

Gníomhaíocht Mhatamaitice 
Bileog A 

An féidir leat cabhrú le Rocco na torthaí agus na glasraí ar fad a chomhaireamh agus a dhathú? 

Ainm 

Comhair na hÚlla Comhair na Fraocháin Ghorma

Freagra:              Freagra:    

Comhair an tArbhar  Comhair na Cairéid 

Freagra:              Freagra:  

Anois, cabhraigh le Rocco na ceisteanna a fhreagairt!

1.  An bhfuil níos mó úll nó fraochán gorm ann? 

 Freagra:  

2.  An bhfuil níos mó cairéad nó arbhair ann?

 Freagra: 

3.  Cá mhéad úll agus cairéad atá ann le chéile?

Freagra:  
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An féidir leat cabhrú le Razz na torthaí agus na glasraí ar fad a chomhaireamh agus a dhathú? 

Ainm

Comhair na Bananaí Comhair na hOráistí

Freagra:              Freagra:     

Comhair na Sliseanna Cúcamair Comhair na Cairéid

Freagra:             Freagra:   

Now, help Razz complete the questions!

1.  An bhfuil níos mó oráistí ná sliseanna cúcamair ann? 

 Freagra:  

2.  Má tá, cá mhéad oráistí atá ann i gcomparáid le sliseanna cúcamair? 

 Freagra:  

3.  An bhfuil níos lú sliseanna cúcamair ná cairéid ann?  

Freagra:  

4.  Má tá, cá mhéad sliseanna cúcamair atá ann i gcomparáid le cairéid? 

 Freagra: 
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Gníomhaíocht Mhatamaitice 
Bileog B 


