
  

 

Bréagáin Oideachasúla: Naisc maidir le 

Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil / Códú a thabhairt 

isteach le Curaclam Teanga na Bunscoile  
  

Cuimsíonn scileanna smaointeoireachta ríomhaireachtúla smaointeoireacht chriticiúil, réiteach fadhbanna 

agus cumarsáid. Mar sin féin, b’fhéidir nach sprioc cuí nó réalaíoch i gcónaí é smaointeoireacht 

ríomhaireachtúil a leabú chun príomhscileanna a fhorbairt chun tacú le daoine óga a bheith ina 

smaointeoirí gafa, ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha, ina bhfadhb-réiteoirí neamhrialta, ina gcumarsáidí oilte 

agus ina dtógálaithe eolais. D'fhéadfaí iad seo a leanas a aithint: sealaíocht a dhéanamh, fanacht, réamh-

mheas, seicheamhú, aird, rannpháirtíocht, tascanna a chríochnú (go páirteach nó go hiomlán), obair foirne 

gan ach cúpla ceann a ainmniú.  Tá Foghlaim Ghníomhach an Dalta Lárnach mar go bhféachann ionchorprú 

Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil le múinteoirí a chur chun cinn ag bogadh ó straitéisí foghlama 

múinteoir-lárnaithe go cuir chuigí níos tógachaíoch. Caithfear é seo a mheas i ngach cás scoile. 

 

Naisc leis an gCuraclam 

Is fiú smaoineamh ar na féidearthachtaí agus na deiseanna chun Teanga Bhéil (Curaclam Teanga na 

Bunscoile) a nascadh le Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil / Códú. 

 
 

Teanga Bhéil 
 

Cumarsáid 

Rannpháirtíocht, éisteacht & aird 

Spreagadh & rogha 

Coinbhinsiúin shóisialta & feasacht ar dhaoine eile 

Tuiscint 

Struchtúr abairtí 

& gramadach 

Stór Focal 

Léiriú tuisceana 

Iniúchadh & 
Úsáid 

Iarrataí, ceisteanna & idirghníomhaíochtaí 

Catagóiriú 

Athinsint & tuilleadh sonraí 

Úsáid spraíúil & chruthaitheach na teanga 

Faisnéis, míniú agus fáth a thabhairt 

Cur síos, tuar & machnamh 



 

 

Acmhainní atá á n-úsáid ag roinnt múinteoirí: 

 
Tá roinnt smaointe iontacha ar an láithreán gréasáin seo chun gníomhaíochtaí códaithe díphlugáilte/ as 

líne a chur i láthair. Tugann na buneilimintí seo de chódú gan ríomhaire deis duit smaoineamh ar an gcuma 

a bheadh ar chódú agus ar smaointeoireacht ríomhaireachtúil i do sheomra ranga. I measc cuid de na 

samplaí tá: 

 Gníomhaíocht códaithe díphlugáilte le bosca uibheacha!  

https://teachyourkidscode.com/egg-carton-unplugged-coding-activity/ 

 Foghlaim conas Códú Díphlugáilte a dhéanamh le Hotwheels 

https://teachyourkidscode.com/learn-to-code-unplugged-with-hotwheels/ 

 Ná Seas ar an Lego! Cluiche Códaithe le Púicín do Leanaí 

https://teachyourkidscode.com/coding-game-for-kids/ 

 Gníomhaíocht Códaithe gan Scáileán Super Silly le Cailc 

https://teachyourkidscode.com/screen-free-coding-activity/ 

 Códú a mhúineadh do do leanaí le paca cártaí! 

https://teachyourkidscode.com/coding-unplugged-with-a-deck-of-cards/ 

 

 

Sphero SPRK + agus an Sphero Mini 

Tá go leor spraoi ag baint leis an Sphero PRK + agus a leagan níos lú an liathróid róbait Sphero Mini. 

Feistithe le gíreascóp, méadar luasghéaraithe, agus soilse ildaite LED, tá níos mó i gceist leis an róbat 

oideachasúil seo ná bréagán beag. Ligeann Sphero Mini duit tiomáint, cluichí a imirt, agus códú ag úsáid ár 

n-aipeanna saor in aisce. Seans go bhfuil na gnéithe uile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó mhúinteoir 

bunscoile sa Sphero Mini. I measc cuid acu tá face-drive: tiomáin le do nathanna! Tagann sé le dhá aip 

Sphero Play agus Sphero Edu. Arís, d’fhéadfadh go mbeadh go leor ábhar san aip Play do go leor 

múinteoirí. Tá sé ar fáil ag apple.com, amazon agus argos.ie 

 

Féach air i bhfeidhm anseo: https://www.youtube.com/watch?v=0yQYr7CIxBc 

 

https://teachyourkidscode.com/egg-carton-unplugged-coding-activity/
https://teachyourkidscode.com/learn-to-code-unplugged-with-hotwheels/
https://teachyourkidscode.com/learn-to-code-unplugged-with-hotwheels/
https://teachyourkidscode.com/coding-game-for-kids/
https://teachyourkidscode.com/coding-game-for-kids/
https://teachyourkidscode.com/screen-free-coding-activity/
https://teachyourkidscode.com/screen-free-coding-activity/
https://teachyourkidscode.com/coding-unplugged-with-a-deck-of-cards/
https://teachyourkidscode.com/coding-unplugged-with-a-deck-of-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=0yQYr7CIxBc


 
 
 
 

 
Code-a-pillar/ Code-a-pillar Twist 

Is bolb é an Think & Learn Code-a-Pillar ó Fisher-Price, a thugann spreagadh do leanaí triail a bhaint as 

rudaí agus súgradh a dhéanamh agus iad ag forbairt scileanna códaithe, seicheamhaithe agus 

smaointeoireachta criticiúla - go léir sula sroicheann siad aois scoile. Tagann an Code-A-Pillar le cloigeann 

mótair agus 8 bpíosa atá éasca le ceangail leis.  Ceanglaíonn leanaí na píosaí chun an Code-a-pillar a 

bhogadh ar aghaidh, ar chlé, ar dheis nó cibé áit a roghnaíonn siad. Lasann gach píosa de réir mar a 

tharlaíonn an gníomh le fuaimeanna carachtar spraíúla agus súile a chaochann le beocht a chur sa Code-a-

pillar! 

I dtús báire imríonn na daltaí le Code-a-pillar agus nuair is féidir leo cosán a 'ríomhchlárú' don Code-a-

pillar, níl teorainn leis an méid is féidir leo a dhéanamh. Tugann sé tuiscint dóibh ar réiteach fadhbanna 

agus iad ag déanamh amach conas an Code-a-pillar a bhogadh le dul cibé áit is mian leo.  

Féach air i bhfeidhm anseo:  https://www.youtube.com/watch?v=3d4zXauy6EM 

Agus anseo:  https://preschoolsteam.com/coding-games-for-kids/ 

 

 

 

 
STEAM Park le LEGO® Education 

Tá an tsraith Lego STEAM a bhfuil 295 píosa inti deartha chun ligean do leanaí Páirc STEAM iomlán a thógáil 
atá lán de marcaíochtaí ghluaiste dinimiciúla, cluichí spraíúla agus radhairc ag baint úsáide as an rogha 
speisialta de brící LEGO® DUPLO®. Is féidir le leanaí a dtuiscint ar ghiaranna, gluaiseacht, tomhas, agus 
réiteach fadhbanna a fhás le chéile ar bhealach spraíúil tarraingteach.  
 
Féach air i bhfeidhm anseo:  https://www.youtube.com/watch?v=FR6nfFj17_g 
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Beebots 

Déanann Nichola Spokes cur síos ar an gcaoi a n-úsáidtear Beebots le Naíonáin Shóisearacha i Scoil 
Náisiúnta Pobail Leamhcán. Is é aidhm na gceachtanna seo tacú le fadhbréiteach, forbairt teanga teagaisc, 
seicheamhú, scileanna eagrúcháin, agus scileanna comhoibrithe na ndaltaí. Oibríonn rang na Naíonán 
Sóisearach ar stáisiúin éagsúla thar thréimhse sé seachtaine. Cuimsíonn na stáisiúin domhan beag, 
léarscáileanna taisce, treoracha foghlama, foghraíocht, cruthanna 2D, tógáil agus aip Beebot ar tháibléid. 
(PDST) Códú HopScotch: https://vimeo.com/216470159 
 
 
Smaointe Eile: 
 

 Maidir le rang Corpoideachais, cluichí le Cártaí Treorach/Gníomhaíochta/ srl, a chruthaíonn na 

daltaí féin i stáisiúin, treo-theanga, léarscáileanna, ord… 

 Scratch Junior 

 Code.org 

 Code with Google 

 
Tabhair ar aird: Is féidir Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil (CT) a shainiú mar réiteach fadhbanna agus 
dearadh a chomhcheangal chun réitigh úsáideacha a chruthú, bunaithe ar na féidearthachtaí arna tairge 
ag Ríomhaireacht. (NCCA, 2018) 
https://ncca.ie/media/3937/ncca-coding-in-primary-schools-initiative-research-paper-on-computational-
thinking-final.pdf 
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