
Ealain agus Dealbhadh

Tha cothrom agam raon de 
mheadhanan agus de theicneòlasan 
a thaghadh agus a rannsachadh 
gus ìomhaighean agus nithean a 
chruthachadh, a’ lorg a-mach mum 
buaidhean agus am freagarrachd airson 
gnìomhan sònraichte. EXA 1-02a

> Cruthaich collage den mhuir le bhith a’ 
feuchainn a-mach diofar stuthan agus 
a’ faicinn mar a tha iad a’ coimhead sa 
bhogsa solais. 
> Cleachd ola, dathadh bìdh agus uisge 
gus modail eadar-obrachail a dhèanamh 
den mhuir ann am botal – cur-ris raon de 
shligean agus nithean nàdarra.

Àireamhachd agus Matamataig

Is urrainn dhomh tuairmse a dhèanamh air cho fada no  
cho trom ’s a tha nì, no an uiread a ghabhas e, a’ 
cleachdadh nithean cumanta mar iùl, agus an uair sin 
ga thomhas no ga chothromachadh a’ cleachdadh 
ionnsramaidean agus aonadan freagarrach. MNU 1-11a 

> Coimhead ris an duilleig a tha a’ sealltainn faid 
tuairmseach Steve agus lorg nithean sa chlasrum den aon 
mheud. Dèan coimeas eatarra a’ cleachdadh cànan co-
cheangailte – nas fhaide, nas giorra.* 
> Coimhead ris an duilleig a tha a’ sealltainn faid 
tuairmseach Steve agus lorg nithean sa chlasrum den aon 
mheud. Dèan coimeas eatarra a’ cleachdadh cànan co-
cheangailte – nas fhaide, nas giorra.* 
> Faigh a-mach cia mheud cearban mòr geal a fhreagradh 
san raon-chluiche agad bho cheann gu ceann! Dè an  
dòigh a b’ fhasa air seo a thomhais?

Cothroman ionnsachaidh molta 
do Steve, Terror of the Seas le 
Megan Brewis

Saidheansan

Tro rannsachadh fheartan agus bunan stuthan, ’s urrainn 
dhomh stuthan freagarrach a thaghadh gus dùbhlain 
phractaigeach fhuasgladh.. SCN 1-15a

> Bidh cearbanan an eisimeil àinean mòra làn ola gus an 
cuideachadh a’ fuireach fleodrach ann an uisge. Faigh 
a-mach a bheil seo ceart le bhith a’ lìonadh aon bhotal le 
uisge agus aon eile leis an tomhas cheudna de dh’ola. Cuir 
na dhà ann am bobhla làn uisge agus faic dè thachras. 

Is urrainn dhomh dealachadh a dhèanamh eadar nithean 
a tha beò agus nithean nach eil. Is urrainn dhomh nithean 
a tha beo a sheòrsachadh ann am buidhnean agus mo 
cho-dhùnaidhean a mhìneachadh. SCN 1-01a

> Seòrsaich na diofar chreutairean mara a choinnicheas 
tu san leabhar ann am buidhnean. Dh’fhaodadh tu an 
seòrsachadh a rèir far a bheil iad a’ fuireach sa chuan 
no mar a bhios iad a’ gluasad agus diagram Venn a 
dhèanamh.

Teicneòlasan

Is urrainn dhomh rannsachadh is dearbhadh a 
dhèanamh le teicneòlasan didseatach agus is urrainn 
dhomh na dh’ionnsaicheas mi a chleachdadh a’ cur 
taic ri agus a’ neartachadh mo chuid ionnsachaidh 
ann an diofar cho-theacsaichean. TCH 1-01a

> Dèan deuchainn le teicneòlas didseatach le bhith a’ 
planadh agus a’ cruthachadh beò-dhealbh shìmplidh 
a’ sealltainn Steve agus Seòras a’ snàmh còmhla. 
Roinn an bhidio agad leinn air Twitter!

Dràma

Air mo spreagadh le raon de ghnothaichean brosnachail, 
is urrainn dhomh mo bheachdan, mo smuaintean agus m’ 
fhaireachdainnean a chur an cèill agus a chonaltradh tro 
dhràma. EXA 1-13a 

> Coimhead earrann bho shreath Planaid Ghorm a’ BhBC 
agus coimhead mar a tha na diofar chreutairean mara a’ 
gluasad tron chuan. Cuir sealladh fon mhuir an gnìomh ann 
am buidhnean – an urrainn dod cho-sgoilearan tomhais dè 
na creutairean a th’ annaibh? 

Ceòl

Air mo spreagadh tro raon fharsaing de chuspairean brosnachail agus ag obair leam 
fhìn agus còmhla ri feadhainn eile, is urrainn dhomh mo bheachdan, smuaintean agus 
faireachdainnean a chur an cèill agus a chonaltradh tro ghnìomhachdan ceòlmhor. EXA 
1-18a  

> Èist ri ceòl air a bhrosnachadh leis a’ chuan agus feuch air beagan ghnìomhachdan 
meòrachaidh sìmplidh – bruidhinn mu dheidhinn mar a bha thu a’ faireachdainn. 
> Gabh pàirt ann am pròiseact iomairt gus airgead a thogail do charthannas glèidhteachais 
mara. Dh’fhaodadh tu nithean le tèama mara a chruthachadh a’ cleachdadh stuthan 
nàdarra no ath-chuairteachail airson an reic ri buill den choimhearsnachd agad. 

Cuspairean Sòisealta

Is urrainn dhomh beachdachadh air dòighean 
gus coimhead às dèidh mo sgoil no mo 
choimhearsnachd, agus ’s urrainn dhomh daoine 
eile a bhrosnachadh gu coimhead às dèidh na 
h-àrainneachd. SOC 1-08a

> Bruidhinn mu dhòighean san urrainn dhuinn 
cuideachadh a’ coimhead às dèidh ar cuantan. 
Faigh a-mach tuilleadh mun dòigh a ghabhas seo a 
dhèanamh le bhith a’ coimhead ri iomairt Upstream 
Battle air làrach-lìn Cùm Alba Bòidheach.
> Tha mòran sgudail a’ dol don chuan. Lùghdaich e 
le bhith a’ gabhail pàirt ann an ‘tachartas glanaidh’ 
san sgìre ionadail agad. 
> Cruthaich collage den mhuir le bhith a’ feuchainn 
a-mach diofar stuthan agus a’ faicinn mar a tha iad 
a’ coimhead sa bhogsa solais.  
> Cleachd ola, dathadh bìdh agus uisge gus 
modail eadar-obrachail a dhèanamh den mhuir ann 
am botal – cur-ris raon de shligean agus nithean 
nàdarra.

Slàinte agus Sunnd

An taobh a-staigh agus an taobh a-muigh m’ àite ionnsachaidh, 
tha e a’ còrdadh rium gu bheil cothroman agam gach latha 
pàirt a ghabhail ann an gnìomhachdan corporra agus spòrs, a’ 
dèanamh feum de fharsaingeachd a tha ri fhaotainn a-staigh 
agus a-muigh. HWB 1-25a

> Gabh pàirt ann an ‘Ruith don Eilean’ leis gach aon agaibh a’ 
gearradh a-mach pìos pàipeir agus ga chur air an làr. Mar chlas, 
èist ri ceòl mara agus gluais mar gu bheil thu a’ snàmh mun 
cuairt nan eilean gus an cluinn thu an stoirm a’ tighinn – dean 
às chun an eilein as fhaisge cho luath ’s as urrainn dhut agus 
cothromaich air. 

Sgrìobhadh

An dèidh nan eileamaidean a rannsachadh, a bhios 
sgrìobhaichean a’ cleachdadh ann an diofar ghnèithean, 
faodaidh mi na tha mi ag ionnsachadh a chleachdadh 
gus mo sgeulachdan, dàin agus deilbh-chluich fhìn 
a chruthachadh le structaran, caractaran agus/no 
suidheachaidhean  inntinneach. ENG 1-31a

> Smaoinich air creutair mara ùr agus thoir cunntas air dod 
chom-pàirtiche. Faodaidh iad an tuairisgeul caractair agad a 
chleachdadh a’ tarraing dealbh dheth – a bheil e mar a bha 
thu an dùil?* 
> Cruthaich d’ iomairt fhèin airson iasg pìleit  – dèan postair 
gus dearbhadh do chàch nach eil Steve eagalach!*
> Obraichibh còmhla ann am buidhnean no mar chlas gus 
ur sgeulachd, dàn no dealbh-chluich fhèin mu thurtar agus a 
caraid, a chruthachadh.

Leughadh

Gus mo thuigse a thaisbeanadh, ’s urrainn dhomh gabhail ri 
diofar sheòrsaichean cheistean agus obair dlùth-leughaidh 
eile, agus tha mi ag ionnsachadh na ceistean agam fhìn a 
chruthachadh. ENG 1-17a

> Anns an sgeulachd, tha thu a’ tighinn tarsainn air sgaoth 
èisg. An urrainn dhut ainmearan trusaidh eile a lorg airson 
iomradh a thoirt air buidhnean bheathaichean? Dh’fhaodadh tu 
seat chairtean a dhèanamh leis an fheadhainn a dh’ionnsaich 
thu agus gèam a dhèanamh suas airson cluich leotha!* 

Bidh mi gu cunbhalach a’ taghadh agus a’ leughadh, ag 
èisteachd ri no a’ coimhead theacsaichean a bhios a’ còrdadh 
rium agus a tha inntinneach dhomh agus is urrainn dhomh 
mìneachadh carson as fheàrr leam teacsaichean agus 
ùghdaran sònraichte.  LIT 1-11a 

> Feuch an ionnsaich thu barrachd mu bheatha na mara le 
bhith a’ leughadh sgeulachdan eile air an suidheachadh fon 
mhuir.  Dè am fear a b’ fheàrr leat agus carson? 

Molaidhean leabhair co-cheangailte

DK The Sea Book le Charlotte Milner; Alan’s Big, Scary Teeth le 
Jarvis; Flotsam le David Wiesner; The Boy and the Bear le Tracey 
Corderoy agus Sarah Massini; The Dark le Lemony Snicket agus 
Jon Klassen; Captain Crankie and Seadog Steve le Vivian French 
agus Alison Bartlett; Shark Lady le Jess Keating agus Marta 
Alvarez Miguens; Snail and the Whale le Julia Donaldson.

Roinn do chuid ionnsachaidh
#ReadWriteCount

*Duilleag-obrach ri fhaotainn

Èisteachd agus Labhairt

Is urrainn dhomh mo thuigse de na 
tha mi ag èisteachd no a’ coimhead a 
thaisbeanadh, le bhith a’ freagairt no 
a’ faighneachd diofar sheòrsaichean 
cheistean. LIT 1-07a

> An dèidh èisteachd ris an sgeulachd, 
dean suas farpais-cheist do chom-
pàirtiche, a’ faighneachd cheistean dhaibh 
mar eisimpleir, cuin a chì thu Seòras 
an toiseach? Dh’fhaodadh tu bhidio a 
dhèanamh de na ceistean agad.* 

> STEM
> Ealain Chruthachail
> Litearrachd agus Beurla 

> Nuadh-chànanan
> Slàinte agus Sunnd
> Cuspairean Sòisealta Nuadh-chànanan 

Is urrainn dhomh com-pàirteachadh ann an raon de 
ghnìomhachdan co-obrachail. MLAN 1-05b

> Feuch an urrainn dhut cuid de na h-àireamhan 
gu h-ìosal ionnsachadh ann an cànan eile. Ann am 
buidheann, abraibh na h-àireamhan a-mach le bhith 
a’ cunntadh na h-àireimh de dh’eich-uisge as urrainn 
dhuibh a lorg san leabhar.  



Leughadh

Is urrainn dhomh mo smuaintean air structar, 
caractaran agus/no suidheachadh a roinn, 
teachdaireachd an sgrìobhaiche aithneachadh agus a 
cheangal rim fhèin-eòlais, agus iomradh a thoirt air an 
taghadh èifeachdach de fhacail agus de chomharran 
eile. LIT 1-09a

> Cò ris a tha caractar a’ chait coltach san sgeulachd? 
An urrainn dhut smaoineachadh air cuid de fhacail 
ag innse mun dòigh sam bi an cat a’ gnìomhadh? An 
urrainn dhut smaoineachadh air àm a tha thu fhèin air 
gnìomhadh mar seo? 

Dràma

Is toil leam a bhith a’ cruthachadh, a’ 
taghadh agus a’ gabhail phàirtean a’ 
cleachdadh gluasad, faireachdainn 
agus guth. EXA 1-08a

> Smaoinich gur e rìgh a th’ annad 
– ciamar a bhiodh fios aig daoine? 
Gnìomhaich mar a ghluaiseadh tu 
timcheall an t-seòmair agus mar a 
bhruidhneadh tu.

Àireamhachd agus Matamataig 

Is urrainn dhomh airgead a chleachdadh gus pàigheadh 
airson nithean agus ’s urrainn dhomh obrachadh a-mach dè 
an iomlaid a bu chòir dhomh fhaighinn. MNU 1-09a

> Stèidhich bùth pheataichean leis na diofar nithean a 
dh’fheumadh tu nam biodh peata ùr agad.  Dèan cluich mas-
fhìor air ceannach nan nithean agus a’ faighinn iomlaid. Dè 
chosgadh e a’ coimhead às dèidh peata airson seachdain? 

Tro rannsachadh mar a ghabhas buidhnean nithean an roinn 
co-ionnan, ‘s urrainn dhomh bloigh sùim a lorg le bhith a’ cur 
m’ eòlas air roinneadh an cèill. MNU 1-07b

> Tarraing dèideagan as toil le cait agus coin agus geàrr 
a-mach iad. Nan robh iad air an roinn co-ionann eadar an 
cù agus an cat, cia mheud a gheibheadh gach aon? Roinn 
a-mach iad ann an dà chàrn airson obrachadh a-mach.* 

Is urrainn dhomh slighean agus tursan iomradh, a leantainn 
agus an clàradh a’ cleachdadh shoidhnichean, facail agus 
ceàrnan co-cheangailte ri cùrsa agus tionndadh. MTH 1-17a

> Smaoinich gu bheil an cù a’ dol cuairt faisg air an sgoil 
agad. A bheil àite faisg air làimh dom bu thoil leis a’ chù 
a dhol, coltach ri pàirc? Thoir cunntas air an t-slighe a’ 
cleachdadh cànan shuidheachaidhean. Dh’fhaodadh sibh 
obrachadh còmhla mar chlas gus mapa a chruthachadh.

Cothroman ionnsachaidh molta 
do The King Cat le Mart Altés

Molaidhean leabhair co-cheangailte 

Fox’s Garden le Princesse Camcam; Little Owl’s Egg le Debi 
Gliori agus Alison Brown; A World Full of Animal Stories le 
Angela McAllister agus Aitch; The Squirrels Who Squabbled 
le Rachel Bright agus Jim Field; Mog le Judith Kerr; Armadillo 
and Hare le Jeremy Strong agus Rebecca Bagley; There’s a 
Bear on my Chair le Ross Collins; My New Home le Marta 
Altes; Grumpy Frog le Ed Vere.

> STEM
> Ealain Chruthachail
> Nuadh-chànanan
> Litearrachd agus Beurla
> Slàinte agus Sunnd
> Cuspairean Sòisealta 
> Eòlas Creideimh is Moraltachd 

Saidheansan

Le bhith a’ rannsachadh fhòrsaichean air dèideagan 
agus nithean eile, ’s urrainn dhomh a’ bhuaidh air 
cumadh no gluasad nithean ro-innse. SCN 1-07a

> A’ roiligeadh ball air an ùrlar mar chat, an urrainn dhut 
rannsachadh mar a bheir thu air gluasad nas fhaide 
agus nas luaithe? Cleachd na sgilean a dh’ionnsaich thu 
airson gèam bhulagan a chluich, gach neach a’ gabhail 
turas mu seach ann an roiligeadh an t-snàth gus faighinn 
cho luath ’s a ghabhas gun chomharraiche. 

Teicneòlasan

Is urrainn dhomh sgeidseadh a rannsachadh agus 
fheuchainn a-mach, le làimh no gu didseatach, gus 
beachd-smuaintean a riochdachadh ann an diofar cho-
theacsaichean ionnsachaidh. TCH 1-11a

> Leig ort gu bheil thu a’ dealbhadh seòmar sgeadachaidh 
do pheataichean – cò ris a bhiodh e coltach? Dèan sgeidse 
agus cuir leubail air. 

Is urrainn dhomh teicneòlasan didseatach a rannsachadh 
agus fheuchainn a-mach agus na dh’ionnsaicheas mi a 
chleachdadh a’ cur taic ri agus a’ neartachadh mo chuid 
ionnsachaidh ann an diofar cho-theacsaichean.TCH 1-01a

> Air do bhrosnachadh le dealbhan san leabhar, cleachd 
camara airson dealbhan a thogail dha chèile agus an 
taisbeanadh sa chlas, a’ toirt fa-near mar as urrainn do 
dhiofar shuidheachaidhean coltas dealbh atharrachadh. 

Dannsa

Is toil leam a bhith a’ cruthachadh ruithean dannsa goirid, a’ 
cleachdadh siubhal, tionndadh, leum, gluasad-bodhaig, stad agus 
tuiteam an taobh a-staigh cleachdadh sàbhailte. EXA 1-12a

> Cruthaich ruith dannsa goirid a’ gnìomhadh mar chat agus an 
uair sin mar chù, a’ rannsachadh diofar cheumannan agus ag 
atharrais mar a dhèanadh iad siubhal, tionndadh agus leum. 

Cuspairean Sòisealta

Is urrainn dhomh mo thuigse de luachan a nochdadh, 
leithid cùram, co-roinneadh, cothromachd, 
ionnanachad agus gràdh. SOC 1-04a

> Smaoinich gu bheil thu a’ fuireach san t-seann 
Èipheit far an robhar a’ meas cait naomh. Dèan crùn 
don chat, ga sgeadachadh le dealbhan, facail agus 
samhlaidhean.*

Slàinte agus Sunnd

Tha mi a’ tuigsinn gum faod m’ fhaireachdainnean agus 
mo bheachdan atharrachadh a rèir na tha a’ tachairt leam 
fhìn agus mun cuairt orm. Tha seo a’ toirt comas dhomh 
mo mhodh-giùlain fhìn agus modh-giùlain dhaoine eile a 
thuigsinn. HWB 1-04a

> Smaoinich air àm nuair a tha rudeigin air atharrachadh 
(mar thòiseachadh san sgoil, faighinn piuthar no bràthair 
ùr no peata). Tarraing dealbh de mar a bha thu a’ 
faireachdainn agus sgrìobh seantans mu dheidhinn.*

s urrainn dhomh iomradh a thoirt air cuid de na 
seòrsaichean obrach a bhios daoine a’ dèanamh agus 
tha mi a’ faighinn a-mach mu dheidhinn an t-saoghail 
fharsaing obrach. HWB 1-20a

> Tha mòran daoine an sàs ann an cùram bheathaichean. 
Rannsaich na diofar obraichean as urrainn do dhaoine a 
dhèanamh agus na sgilean a bhios iad a’ cleachdadh. 
Dh’fhaodadh tu cuideachd ionnsachadh mu dheidhinn nan 
dòighean san urrainn beathaichean ar cuideachadh leithid 
coin stiùiridh. 

Eòlas Creideimh is Moraltachd

Is urrainn dhomh mo thuigse de luachan a nochdadh, 
leithid cùram, co-roinneadh, cothromachd, 
ionannachd agus gràdh. RME 1-09b

> Feumaidh an cat agus an cù dachaigh a roinn 
fiù ged a tha iad diofraichte. Ciamar a tha thu a’ 
toirt spèis do dhiofaran gach neach sa chlas agad? 
Cruthaich cairt clasa a’ taisbeanadh nan luachan a 
tha cudromach dhut. 

Èisteachd agus Labhairt

Nuair a bhios mi ag èisteachd agus a’ labhairt 
ri daoine eile airson diofar adhbharan, is 
urrainn dhomh fiosrachadh, fèin-fhiosrachadh, 
mìneachaidhean, beachdan agus barailean 
iomlaid, agus puingean a shoilleireachadh le bhith 
a’ faighneachd cheistean no le bhith ag iarraidh 
air daoine tuilleadh a ràdh. 
ENG 1-19a

> Cuir an clas ann an Sgioba Cait agus Sgioba 
Coin agus biodh deasbad beag agaibh mar 
bhuidheann no mar chlas, leis gach taobh a’ cur 
air adhart am beachdan mun adhbhar gur e am 
beathach acasan as fheàrr. 

Sgrìobhadh

Is urrainn dhomh fiosrachadh a 
ghiùlain, iomradh a dhèanamh air 
tachartasan no iomairtean, mo 
bheachdan a roinn no ìmpidh a 
thoirt air an neach-leughaidh ann 
an diofar dhòighean. 
LIT 1-28a / LIT 1-29a

> Smaoinich air an sgeulachd bho 
shealladh a’ choin. Cruthaich inntrig 
ghoirid leabhar-latha mu dheidhinn 
mar a bha thu a’ faireachdainn a’ 
tighinn chun an taighe.*

Nuadh-chànanan 

Is toil leam a bhith ag èisteachd ri sgeulachdan, òrain, rannan 
agus dàin anns a’ chànan a tha mi ag ionnsachadh le bhith a’ 
gabhail pàirt agus a’ freagairt gus mo thuigse a thaisbeanadh. 
MLAN 1-05a

> Èistibh ri òran còmhla a tha co-cheangailte ris an sgeulachd, 
mar ‘Mo Chat Beag’. An urrainn dhut pàirt a ghabhail ag aithris 
nan sèistean agus a’ dèanamh suas ghnìomhan do na facail? 

Roinn do chuid 
ionnsachaidh
#ReadWriteCount

*Duilleag-obrach ri fhaotainn



Cothroman ionnsachaidh molta 
do na Ciùban Sgeulachd

> STEM
> Ealain Chruthachail
> Litearrachd agus Beurla

Àireamhachd agus Matamataig

Tha mi air mothachadh a leasachadh de far a bheil 
siostaman cliath-lorgaidh gan cleachdadh ann an co-
theacsan làitheil agus ’s urrainn dhomh an cleachdadh 
gus suidheachadh a dhaingneachadh agus iomradh. 
MTH 1-18a

> Tagh aon de na suidheachaidhean bho na ciùban 
sgeulachd agus dealbhaich mapa den seo air an 
teamplaid clèithe. Iarr air do cho-sgoilearan diofar 
phàirtean den mhapa agad a lorg no iomradh a thoirt 
orra, a’ cleachdadh nan co-chomharran.*

Teicneòlasan

Is urrainn dhomh rannsachadh is dearbhadh a 
dhèanamh le teicneòlasan didseatach agus na 
dh’ionnsaich mi a chleachdadh mar thaic agus 
neartachadh dom ionnsachadh ann an diofar cho-
theacsaichean. TCH 1-01a

> Obraichibh mar chlas gus sgeulachd a dhèanamh 
suas a’ cleachdadh nan ciùban agus an uair sin 
dèanaibh dearbhadh le teicneòlas didseatach gus 
a roinn le càch tro bheò-dhealbh, bhidio ghoirid no 
slaighdean, le thar-ghuth. 

Dràma

Is toil leam a bhith a’ cruthachadh, a’ taghadh agus a’ 
gabhail phàirtean a’ cleachdadh gluasad, faireachdainn 
agus guth.  EXA 1-12a

> Ag obair ann am buidhnean beaga, iarr air a’ chloinn 
caractar a thaghadh bhon a ciùban sgeulachd. Bu chòir 
ùine a thoirt do gach pàiste smaoineachadh air mar a 
dh’fhaodadh an caractar taghte aca a bhith a’ gluasad 
agus a’ labhairt agus dè dh’fhaodadh iad a ràdh. Bu 
chòir do gach pàiste an caractar a chur an gnìomh don 
chòrr den bhuidheann, ag ràdh aon no dà loidhne a 
dh’fhaodadh a chur ris an sgeulachd. 

Ealain agus Dealbhadh

Is urrainn dhomh obair a chruthachadh agus 
fhoillseachadh a’ cleachdadh nan eileamaidean 
lèirsinneach ann an loidhne, cumadh, cruth, dath, tuar, 
pàtran agus inneach. EXA 1-03a

> Tagh an suidheachadh as fheàrr leat agus cruthaich 
pìos ealain airson a riochdachadh, a’ feuchainn 
a-mach loidhne, dath, tuar agus inneach.

Èisteachd agus Labhairt

Nuair a bhios mi a’ conaltradh le feadhainn eile, tha fios 
agam cuin agus ciamar as còir dhomh èisteachd, cuin as 
còir dhomh labhairt agus an uiread a labhras mi, cuin as 
còir dhomh ceistean fhaighneachd agus mar a fhreagras 
mi le spèis. LIT 1-02a

> Obraich còmhla ann am buidheann agus biodh seisean 
innse-sgeulachdan agaibh. Roilig na ciùban sgeulachd 
agus tagh cuideigin airson sgeulachd a thòiseachadh, a’ 
gabhail a-steach aon de na dealbhan. Gabhaibh turas 
mu seach a’ taghadh dealbh eile agus leanaibh leis an 
sgeulachd.
 
Tha mi a’ rannsachadh mar a tha luaths, gluasad 
bodhaig, dòigh-labhairt, cuideam agus taghadh fhacail 
gan cleachdadh gus conaltradh le daoine eile, agus is 
urrainn dhomh na dh’ionnsaicheas mi a chleachdadh. 
ENG 1-03a

> Roilig a-mach a dhà no trì ciùban sgeulachd agus feuch 
an urrainn dhut smaoineachadh air seantans mhath co-
cheangailte ris na dealbhan a chaidh a shealltainn agus 
cleachd facail inntinneach airson innse mun deidhinn.  
> Obraichibh ann am paidhrichean agus gabhaibh 
turas mu seach ag innse sgeulachd a’ cleachdadh nan 
ciùban, an uair sin bi nad sgeulaiche le bhith a’ gabhail 
a-steach cuid de fhacail intinneach a’ cleachdadh guth le 
faireachdainn agus a’ coimhead ris an luchd-èisteachd.* 

Sgrìobhadh

Is toil leam a bhith a’ cruthachadh theacsaichean 
dem roghainn fhìn agus bidh mi gu cunbhalach a’ 
taghadh cuspair, adhbhar, cruth agus goireasan mu 
choinneamh fheumalachdan an luchd-amais agam. 
LIT 1-20a

> Smaoinich air caraid no ball teaghlaich agus an 
t-seòrsa sgeulachd a dh’fhaodadh còrdadh riutha, 
a’ taghadh suidheachadh, caractar agus nì  bho na 
ciùban mu am bu thoil leotha leughadh. Cuir còmhla 
iad gus sgeulachd a chruthachadh.* 

An dèidh do na h-eileamaidean an rannsachadh, a 
bhios sgrìobhaichean a’ cleachdadh ann an diofar 
ghnèithean, faodaidh mi na tha mi ag ionnsachadh a 
chleachdadh gus mo sgeulachdan, dàin agus deilbh-
chluich fhìn a chruthachadh le structaran, caractaran 
agus/no suidheachaidhean inntinneach. ENG 1-31a 

> Cleachd na ciùban airson sgeulachd a sgrìobhadh 
le structar, caractar agus suidheachadh inntinneach 
– dh’fhaodadh tu dealbhan a chur ann agus leabhar 
clasa de sgeulachdan a dhèanamh. 
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Cothroman ionnsachaidh molta 
do ghèam bùird Rocaidean is 
Meteoran, dìsnean agus bòrd 
phàtran dotagach.

> STEM
> Ealain Chruthachail
> Litearrachd agus Beurla
> Slàinte agus Sunnd

Àireamhachd agus Matamataig 

Tha mi air rannsachadh mar a tha àireamhan slàn air an cur ri chèile, ’s 
urrainn dhomh cudromachd neoni a thuigsinn anns an t-siostam agus ’s 
urrainn dhomh m’ eòlas a chleachdadh gus an ceangal eadar figear, àite agus 
a luach a mhìneachadh. MNU 1-02a 

> Feuch air a’ ghèam a chluich. Tha e coltach ri Nathraichean is Fhàraidhean 
ach bidh tu a’ siubhal suas rocaid agus sìos meteor – gach cluicheadair a’ 
tòiseachadh aig neoni (an talamh) ach tha a’chiad neach a ruigeas 99 (a’ 
ghealach) a’ buannachadh. 

Bidh mi a’ cleachdadh cur-ris, toirt air falbh, iomadachadh agus roinneadh 
nuair a bhios mi a’ fuasgladh cheistean, a’ dèanamh an fheum as fheàrr de 
ro-innleachdan inntinneil agus sgilean sgrìobhte a tha mi air a leasachadh.
MNU 1-03a

> Cur-ris cheàrnagan – tagh àireamh, mar eisimpleir 9, agus lorg ceàrnag far a 
bheil an iomlan de na figearan co-ionann ris an àireamh sin - 36, 45, 81 is eile.

Tro rannsachadh phàtrain àireamhan, ’s urrainn dhomh òrdughan àireamhan 
sìmplidh aithneachadh agus a chumail a’ dol, agus an riaghailt a chuir mi an 
cèill a mhìneachadh.  MTH 1-13b

> Tagh àireamh tòiseachaidh mar 5, agus cunnt suas ann an deichean a’ 
cleachdadh nan colbhan air a’ bhòrd, leithid 5, 15, 25.

Teicneòlasan

Tha mi a’ rannsachadh agus a’ faighinn a-mach mu chuspairean 
einnseanaireachd agus is urrainn dhomh fuasglaidhean a chruthachadh. 
TCH 1-12a

> Innlich nì, leithid sèithear, a dh’fhaodadh speuradair a chleachdadh san 
rocaid aca gus an cuideachadh a’ dèiligeadh ri dìth iom-tharraing air bòrd. 

Àireamhachd agus Matamataig 

Tha mi air rannsachadh mar a tha àireamhan slàn air an cur ri chèile, ’s urrainn 
dhomh cudromachd neoni a thuigsinn anns an t-siostam agus ’s urrainn dhomh m’ 
eòlas a chleachdadh gus an ceangal eadar figear, àite agus a luach a mhìneachadh. 
MNU 1-02a 

> Cluich uinneagan dìsne – gabhaibh turas mu seach a’ roiligeadh 2 dhìsinn agus cur 
iad còmhla, a’ cur dath air an aon àireamh de dh’uinneagan san taigh mar a bhios 
tu a’ dol air adhart. Cò as urrainn an dathadh uile an toiseach?*

Bidh mi a’ cleachdadh cur-ris, toirt air falbh, iomadachadh agus roinneadh nuair a 
bhios mi a’ fuasgladh cheistean, a’ dèanamh an fheum as fheàrr de ro-innleachdan 
inntinneil agus sgilean sgrìobhte a tha mi air a leasachadh. 
MNU 1-03a

> Tagh àireamh targaid eadar 5 agus 20. Faic cia mheud turas a dh’fheumas tu an 
dìsinn a thilgeil gus d’ àireamh targaid a ruighinn, a’ cur nan àireamhan ris mar a 
bhios tu a’ dol air adhart.

Ealain Chruthachail

Is urrainn dhomh rannsachadh agus mac-meanmhainn a chleachdadh 
gus fuasgladh a dhèanamh air ceistean dealbhaidh co-cheangailte ri 
suidheachaidhean làitheil. EXA 1-06a

> Faigh taghadh beag de stuthan modailidh sìmplidh, mar plastisìn, taois 
no crèadha. Iarr air a’ chloinn dealbhadh a dhèanamh (air pàipear) agus 
an cunntairean rocaid fhèin a dhèanamh an uair sin airson a’ ghèam bùird. 
Chan fheum na cunntairean a bhith dèante gu sgèile. Ro-làimh, faodaidh an 
clas cunntairean bho ghèam bùird eile a rannsachadh m.e. Monopoly Junior. 

Ealain agus Dealbhadh

Is urrainn dhomh rannsachadh agus mac-meanmhainn a chleachdadh 
gus fuasgladh a dhèanamh air ceistean dealbhaidh co-cheangailte ri 
suidheachaidhean làitheil. EXA 1-06a
 
> Cleachd am bòrd airson plana ùrlair den t-seòmar-suidhe ann An Cat 
Rìgh a tharraing, a’ comharrachadh àiteachan don chù agus don chat a 
bhith ag ithe, a’ cadal agus a’ cluich. 

Èisteachd agus Labhairt

Is urrainn dhomh beachdan agus fiosrachadh buntainneach a thaghadh, 
iad sin a chur an òrdugh ann an sreath reusanta agus facail a chleachdadh 
a bhios inntinneach agus/no feumail do dhaoine eile. LIT 1-06a

> Smaoinich air do rocaid fhoirfe airson siubhal chun na gealaich. Thoir 
cunntas oirre do chom-pàirtiche, a’ cleachdadh bhuadhairean agus a’ toirt 
iomradh air cumaidhean.  Bu chòir don chom-pàirtiche èisteachd agus 
an rocaid a tharraing a rèir do stiùiridh, an uair sin faic ciamar a tha e a’ 
maidseadh do bheachd. 

Rocaidean is Meteoran DìsneanBòrd Pàtrain Dotagach

Slàinte agus Sunnd

An taobh a-staigh agus an taobh a-muigh m’ àite ionnsachaidh, tha e a’ còrdadh 
rium gu bheil cothroman agam gach latha pàirt a ghabhail ann an gnìomhachdan 
corporra agus spòrs, a’ dèanamh feum de fharsaingeachd a tha ri fhaotainn a-staigh 
agus a-muigh.  HWB 1-25a

> Dèan suas gèam a’ cleachdadh na dìsne air a bheil gach àireamh ann an co-
dhàimh ri gnìomhachd eadar-dhealaichte. Mar eisimpleir, ma thilgeas tu 2, dean 2 
leum rionnaig! 

Àireamhachd agus Matamataig 

Is urrainn dhomh beachdan a roinn le daoine eile gus dòighean a 
leasachadh air freagairt obrachaidh no ceist a thuairmseadh, am freagairt 
cheart obrachadh a-mach agus an uair sin m’ fhuasgladh a sgrùdadh le 
bhith ga choimeasadh leis an tuairmse. MNU 1-01a

> Tuairmsich cia mheud ceàrnag a dh’fhaodadh tu a tharraing air bòrd 
dhotagan, an uair sin feuch air an tarraing agus faic dè cho mionaideach ’s 
a bha thu. Dè thachras ma mheudaicheas tu meud nan ceàrnagan?

Is urrainn dhomh rannsachadh agus deasbad ciamar agus carson 
a tha diofar chumaidhean a’ freagairt còmhla agus pàtran leacan a 
chruthachadh leotha. MTH 1-16b

> Dèan cleachdadh air diofar chumaidhean a tharraing air a’ bhòrd 
dhotagan agus an uair sin cleachd iad airson pàtrain leacan a 
chruthachadh. An urrainn dhut na cumaidhean agus am feartan 
ainmeachadh?

Tha mi air co-chothromachd a rannsachadh nam àrainneachd fhìn agus 
air a taobh a-muigh, agus ’s urrainn dhomh dealbhan, pàtrain agus 
cumaidhean co-chothromach a chruthachadh agus aithneachadh.   
MTH 1-19a

> Tarraing cumadh air a’ bhòrd dhotagan agad agus feuch an urrainn dhut 
loidhnichean co-chothromachd a lorg. Cleachd rùlair airson an tarraing  
a-steach agus cunnt cia mheud a lorgas tu. 
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