
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
 
> Feuch a-mach dèanamh agus 
cruth a’ cleachdadh stuthan 
modailidh a sheasas, le bhith a’ 
cruthachadh do dhràgon fhèin.

Àireamhachd agus Matamataig 

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

> Lorg pàtran ath-thriallach ann an aon de dhealbhan a’ 
chaisteil agus cruthaich am fear agad fhèin, a’ faicinn dè na 
pàtrain a tha a’ freagairt còmhla.*

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

> Dèan cairt ann an stoidhle Galactic Fantastic don 
dràgan. A’ cleachdadh d’ eòlas air luach àite, am b’ 
urrainn dha buaidh a thoirt air na coigrich ann an gin de na 
seòrsaichean?*

> Tha Ned agus an dràgan a’ cluich chairtean còmhla – 
dè an gèam a dh’fhaodadh iad a chluich leis na cairtean 
agad? Dèan suas gèam ùr a chòrdas riutha a’ cleachdadh 
nan àireamhan air na cairtean agad. 

Suggested learning opportunities 
for The Knight Who Said “No!” by 
Lucy Rowland & Kate Hindley

Molaidhean leabhraichean co-cheangailte

Sylvia and Bird le Catherine Rayner; Hector and the Big 
Bad Knight le Alex T Smith; Fergal is Fuming le Robert 
Starling; The Boy Who Grew Dragons le Andy Shepherd; 
The Moon le Hannah Peng; An Illustrated Treasury of 
Scottish Folk and Fairy Tales le Theresa Breslin agus Kate 
Leiper; Saint George and the Dragon le Louie Stowell agus 
John Joven; The Truth Pixie le Neil Gaiman.

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

Saidheansan

Le bhith gu sàbhailte ag amharc agus a’ clàradh na grèine 
agus na gealaich aig diofar amannan, ’s urrainn dhomh am 
pàtrain gluasaid iomradh agus an atharrachaidhean thar 
ùine. Is urrainn dhomh iad sin a cheangal ri fad latha, mìos 
agus bliadhna. SCN 1-06a

> A’ chiad turas a chì sinn an dràgan, ’s ann air an oidhche 
agus tha gealach shlàn ann – dèan deasbad air mar a 
tha seo co-cheangailte ri mìosan na bliadhna. Cleachd 
propaichean gus do chuideachadh ag ionnsachadh mu 
chuairtean na gealaich, leithid stuthan ealain no Oreos.

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

> Planaig agus cruthaich beò-dhealbh shìmplidh gus an 
dràgan a shealltainn air iteig.  

Is urrainn dhomh modailean a dhealbhadh agus a thogail 
agus m’ fhuasglaidhean a mhìneachadh. TCH 1-09

> Nuair a ghluaiseas an dràgan a-steach còmhla ri Ned, 
dh’fhaodadh e a bhith gu math dùmhail! Dealbhaich seòmar-
cadail a bhiodh freagarrach do Ned agus an dràgan agus 
dèan modail dheth, a’ mìneachadh an fhuasglaidh agad.

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

> Tha àireamh de dh’obraichean aig Ned ri dhèanamh – 
smaoinich air an obair nach bu mhath leat a dhèanamh 
agus gnìomhaich sealladh far a bheil thu ag ràdh ‘chan 
eil’, a’ cleachdadh guth agus cànan bodhaig. 

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 

> Cruthaich sgeulachdan fuaime mar a bhios tu ag ath-
leughadh na sgeulachd, a’ freagairt do na tha thu a’ 
cluinntinn agus mar a tha thu a’ faireachdainn mu dheidhinn. 

Cuspairean Sòisealta

Is urrainn dhomh coimeas a dhèanamh eadar 
taobhan de bheatha làitheil dhaoine san àm a 
dh’fhalbh agus mo bheatha fhìn, a’ cleachdadh 
fianais eachdraidheil no eòlas air suidheachadh 
eachdraidheil ath-chruthachadh. SOC 1-04a

> Faigh a-mach mu latha àbhaisteach ann am baile 
sna meadhan-aoisean – ciamar a tha e an coimeas 
ris a’ ghnàth-chùrsa agad fhèin?  

Slàinte agus Sunnd

Tha mi a’ tuigsinn gum faod daoine faireachdainn 
nan aonar agus gum faodar am mì-thuigsinn agus a 
bhith air am fàgail a-mach le daoine eile.  Tha mi ag 
ionnsachadh mar a bheir mi seachad taic freagarrach. 
HWB 1-08a 

> Thoir caraid dìomhair do gach neach-ionnsachaidh 
airson na seachdaine gus nithean a ràdh no a 
dhèanamh a bheir gàire orra – dh’fhaodadh tu luchd-
ionnsachaidh a bhrosnachadh gu nithean a roinn a 
rinn daoine airson an dèanamh toilichte. 
> Smaoinich gu bheil cuideigin a dh’aithnicheas tu a’ 
faireachdainn aonaranach no a’ faighinn droch latha – 
dè dhèanadh tu airson taic a thoirt dhaibh? Cruthaich 
cuireadh airson an ‘latha faireachdainn nas fheàrr’ leis 
na tha thu a’ dol a dhèanamh.*  

Eòlas Creideimh is Moraltachd

Is urrainn dhomh iomradh air prìomh fheartan ann an 
luachan chreideamhan an t-saoghail, a tha air an cur 
an cèill ann an sgeulachdan. RME 1-05b

Tha fios agam gu bheil an Spiorad Naomh a’ 
neartachadh mo chreideamh agus creideamh 
nan naomh, agus tha mi air meòrachadh air 
mar a dh’fhaodas sgeulachdan nan Naomh mo 
bhrosnachadh gu beatha nas Crìosdail. RERC 1-19a

> Leugh sgeulachd Naomh Sheòrais agus an 
Dràgan. Dè na luachan a tha an Naomh Seòras a’ 
taisbeanadh san sgeulachd? Tha an Naomh Seòras 
na phàtran-naomh do Shasainn, faigh a-mach mu 
phàtrain-naomh eile agus an sgeulachdan.

Leughadh

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

> Leugh agus dean lèirmheas air na 
sìth-sgeulachdan as fheàrr leat.* 

Sgrìobhadh

Le bhith a’ beachdachadh air an t-seòrsa teacsa a 
tha mi a’ cruthachadh, ‘s urrainn dhomh beachdan 
agus fiosrachadh buntainneach a thional, iad sin a 
chur  an òrdugh ann an sreath reusanta agus facail a 
chleachdadh a bhios inntinneach agus/no feumail do 
dhaoine eile. LIT 1-26a

> Bidh athair Ned a’ leughadh a’ phàipeir ‘The Medieval 
Times’ – cruthaich artaigil goirid pàipear-naidheachd 
mun dràgan a’ nochdadh sa bhaile, a’ taghadh cànan a 
bhios inntinneach don leughadair.*

Is urrainn dhomh na facail as cumanta a litreachadh a’ 
cleachdadh mo chuid eòlais air pàtrain litrichean agus 
riaghailtean litreachaidh, agus goireasan a chleachdadh 
gus mo chuideachadh a’ litreachadh fhacail a tha 
duilich no air nach eil mi eòlach.  LIT 1-21a

> Rannsaich litrichean sàmhach agus diofar 
litreachaidhean air an aon fhacal, mar eisimpleir ‘caraid’ 
agus ‘càraid.’

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. LIT 1-09a

> Ann am buidhnean, bruidhnibh mur n-ùidhean agus 
dealbhaich sgiath a’ riochdachadh dè tha cudromach 
don bhuidheann agad.*

Nuadh-chànanan

Le taic, tha mi a’ tighinn gu bhith nam neach-èisteachd 
gnìomhach agus is urrainn dhomh ceistean sìmplidh 
a thuigsinn, fhaighneachd agus a fhreagairt airson 
fiosrachadh a roinn. MLAN 1-03

> Ionnsaich mar a chanas tu na facail ‘tha’ agus ‘chan eil’ 
ann an cànan eile. Dèan cleachdadh orra airson ceistean 
sìmplidh a fhreagairt. 

Roinn do chuid 
ionnsachaidh
#ReadWriteCount

*Duilleag-obrach ri 
fhaotainn



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

> Dealbhaich modail de mar a dh’fhaodadh The 
Ministry of Silly Animal Names a bhith coltach, a’ 
cleachdadh eileamaidean lèirsinneach de loidhne, 
cumadh, cruth, dath, tuar, pàtran agus inneach. 
> Lorg an dealbh den Fried Egg Jellyfish. Cruthaich 
agus taisbean beathach ùr a tha coltach ris a’ bhiadh 
as fheàrr leat. 

Àireamhachd agus Matamataig 

Tha mi air grunn dhòighean a rannsachadh sa bheil 
dàta air a thaisbeanadh agus ’s urrainn dhomh ceistean 
fhaighneachd agus a fhreagairt mun fhiosrachadh a th’ 
ann. MNU 1-20a

> Rannsaich na diofar sheòrsaichean sna faidhlichean 
fiosrachaidh aig deireadh an leabhair. Cruthaich 
diagram aagus taisbean an dàta stèidhichte air na 
seòrsaichean sin.  

Tha mi air raon de dhòighean a chleachdadh gus 
fiosrachadh a chruinneachadh agus ’s urrainn dhomh a 
sheòrsachadh ann an dòigh reusanta, eagraichte agus 
mac-meanmhainneach a’ cleachdadh mo shlatan-
tomhais fhìn agus feadhainn dhaoine eile. MNU 1-20b

> Tionail comharran-cunntaidh airson nan deich 
ainmean as cumanta san sgoil agad. Dèan clàr 
stèidhichte air an fhiosrachadh seo.*

Suggested learning opportunities 
for “You’re Called What?!” By Kes 
Gray and Nikki Dyson

> STEM
> Ealain Chruthachail
> Nuadh-chànanan
> Litearrachd agus Beurla
> Slàinte agus Sunnd
> Cuspairean Sòisealta 

Saidheansan

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

> An urrainn dhut na beathaichean a sheòrsachadh 
ann am buidhnean stèidhichte air do roghainn 
sheòrsaichean? Dè na h-adhbharan a th’ agad airson 
seo?* 

Is urrainn dhomh eisimpleirean de bhiadh shèinichean 
bidhe a rannsachadh agus tuigse a nochdadh de 
mar a tha beathaichean agus planntrais an eisimeil a 
chèile airson biadh. SCN 1-02a

> Dealbhaich clàr-bìdh airson aon de na beathaichean 
san leabhar, a’ rannsachadh eisimpleirean de 
shèinichean bìdh. An còrdadh an clàr-bìdh seo ri 
beathaichean sam bith eile?*

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

> Coimhead ri dealbhan nam beathaichean aig cùl 
an leabhair. Dèan rannsachadh is dearbhadh le 
teicneòlasan didseatach le bhith a’ feuchainn a-mach 
dealbhadaireachd fiadh-bheatha san sgìre ionadail 
agad no lorg eisimpleirean air-loidhne. 

Dràma

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

> Tagh beathach bhon leabhar gus an 
riochd a chluich a’ cleachdadh gluasad, 
faireachdainn agus guth. Cò ris a bhiodh 
an gàire coltach? Ciamar a tha iad a’ 
gluasad?

Cuspairean Sòisealta

Is urrainn dhomh trèithean m’ àrainneachd ionadail 
iomradh agus ath-chruthachadh,  le bhith a’ 
rannsachadh feartan na cruth-tìre. SOC 1-07a

> Rannsaich àrainn aon de na beathaichean 
san leabhar. Cruthaich profaidhl air feartan na 
h-àrainneachd sin, a’ cuimseachadh air feartan na 
cruth-tìre. 

Le bhith a’ rannsachadh àrainnean gnàth-shìde 
timcheall an t-saoghail, ’s urrainn dhomh coimeas 
agus iomradh a dhèanamh air mar a tha buaidh aig 
gnàth-shìde air nithean a tha beò. SOC 1-12b

> Cruthaich postairean stèidhichte air sònaichean 
gnàth-shìde do dh’aon de na beathaichean mara. 
Thoir iomradh air mar as còir dhut coimhead às an 
dèidh agus às dèidh an àrainneachd.   

Slàinte agus Sunnd

Tha fios agam gu bheil eòlas againn uiIe air 
measgachadh de smuaintean agus de fhaireachdainnean 
aig a bheil buaidh air mar a tha sinn a’ faireachdainn 
agus gar giùlain fhìn agus tha mi ag ionnsachadh 
dhòighean air dèiligeadh leotha. HWB 1-02a

> Rannsaich eòlasan nam beathaichean san leabhar le 
bhith a’ freagairt ann an caractar. Dèan deasbad air mar 
a dh’fhaodadh na caractaran a bhith a’ faireachdainn 
agus mar a tha id gan giùlain fhèin. 

Leughadh

Tha mi ag ionnsachadh notaichean 
a dhèanamh fo chinn a tha air an cur 
a-mach, agus an cleachdadh gus 
fiosrachadh a thuigsinn, beachdan 
agus ceistean a rannsachadh agus 
teacsaichean ùra a chruthachadh.  
LIT 1-15a

> Cruthaich faidhle fiosrachaidh airson 
beathach ded roghainn fhèin, a’ gabhail 
notaichean fo chinn air an cur a-mach 
agus a’ rannsachadh bheachd-
smuaintean airson an cur-ris.*

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 
feumalachdan an luchd-amais agam LIT 1-20a

> Cruthaich teacsa ded roghainn fhèin mu aon no barrachd 
de na caractaran san leabhar. Dh’fhaodadh tu do chairtean 
gnìomhachd a chleachdadh gus cuideachadh le beachd-
smuaintean airson suidheachaidhean, nithean agus 
caractaran eile. 

Tha mi ag ionnsachadh mar a chleachdas mi na notaichean 
agam agus diofar sheòrsaichean sgrìobhaidh eile gus mo 
chuideachadh le fiosrachadh agus beachdan a thuigsinn, 
ceistean a rannsachadh, bun-bheachdan a bhrosnachadh 
agus a leasachadh no teacsa ùr a chruthachadh. LIT 1-25a

> Cruthaich farpais-cheist bheathaichean a’ cleachdadh an 
fhiosrachaidh aig cùl an leabhair seo. Comharraich agus 
beachdaich air prìomh phuingean an fhiosrachaidh sin airson 
na ceistean a chruthachadh.*  

Èisteachd agus Labhairt

Gus mo chuideachadh le beachd fiosraichte a 
leasachadh, tha mi ag ionnsachadh an diofar 
eadar fìrinn agus barail.  LIT 1-08a

> Tagh aon de na beathaichean san leabhar 
agus sgrìobh aon phìos fiosrachaidh agus dà 
bheachd mu dheidhinn. Ann am paidhrichean, 
tomhais dè na h-aithrisean a tha fìor agus cò 
an fheadhainn a tha mar bharail.

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. LIT 1-09a

> Gus iomlaid fiosrachaidh, beachd-
smuaintean agus barailean a bhrosnachadh, 
dèan rannsachadh air beathach nach eil san 
leabhar agus lorg ainm gòrach dha. Cleachd 
mìneachaidhean gus cunntas a thoirt air carson 
a thagh thu e. 

Molaidhean leabhraichean co-cheangailte

Dear Professor Whale le Megumi Iwasa agus Jun 
Takabatake; A Kid in my Class le Rachel Rooney agus Chris 
Riddell; A Tower of Giraffes le Anna Wright; Lesser Spotted 
Animals le Martin Brown; Evie and the Animals le Matt Haig 
agus Emily Gravett; Odd Dog Out le Rob Biddulph; This Book 
Belongs to Aye-Aye le Richard Byrne; Hello, My Name Is: 
How Adorabilis Got His Name le Marisa Polansky agus Joey 
Chou; A Bear is a Bear le Karl Newson and Anuska Allepuz

Roinn do chuid 
ionnsachaidh 
#ReadWriteCountNuadh-chànanan 

Le taic, tha mi a’ tighinn gu bhith nam neach-èisteachd 
gnìomhach agus is urrainn dhomh ceistean sìmplidh 
a thuigsinn, fhaighneachd agus a fhreagairt airson 
fiosrachadh a roinn. MLAN 1-03

> Ionnsaich mar a dh’fhaighnicheas tu an ainm air 
cuideigin agus innis d’ ainm fhèin do chuideigin. 

*Duilleag-obrach ri fhaotainn



Suggested learning opportunities 
for the Galactic Fantastic card 
game and the multi-sided dice

> STEM
> Expressive Arts
> Literacy & English
> Health & Wellbeing

Roinn do chuid ionnsachaidh 
#ReadWriteCount

*Duilleag-obrach ri fhaotainn

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 gèam Galactic Fantastic ann am 
paidhrichean no ann am buidheann beag (faic a’ 
chairt stiùiridh sa phaca).  
> Dèan do chairt Galactic Fantastic fhèin a’ taghadh 
luachan le diofar àireamh de fhigearan agus a’ 
dèanamh coimeas eatarra.*

Is urrainn dhomh dàimhean àireimh a choimeasadh, 
iomradh agus a shealltainn, a’ cleachdadh fhacail 
fhreagarrach agus na comharran airson co-ionnan, 
gun a bhith co-ionnan ri, nas lugha na agus nas 
motha na. MTH 1-15a

> Cluich Tomhais Cò le com-pàirtiche a’ cleachdadh 
dà sheat de chairtean. Faodaidh gach aon agaibh 
coigreach a thaghadh agus bu choir don phearsa 
eile ceistean fhaighneachd mar “A bheil barrachd na 
50kg de chuideam ann?” agus “A bheil sgil sònraichte 
ann nas ìsle na 10?” gus cuideachadh le tomhais cò 
an coigreach a th’ ann. Is e an neach a thomhaiseas 
ceart an toiseach a bhuannaicheas!  

Is urrainn dhomh dàimhean àireimh a choimeasadh, 
iomradh agus a shealltainn, a’ cleachdadh fhacail 
fhreagarrach agus na comharran airson co-ionnan, 
gun a bhith co-ionnan ri, nas lugha na agus nas 
motha na. MTH 1-15a

> Coimhead ris na trì dìsnean. Dè that hu a’ 
mothachadh mu na h-àireamhan air gach fear. Cia 
mheud aithris air an smaoinich thug us cunntas a thoirt 
air na h-àireamhan air gach dìsinn. Mar eisimpleir, a 
bheil na h-àireamhan còrr no cothromach?
> Is e an t-amas an àireamh targaid a ruighinn a 
ruighinn air a’ bhòrd gheal. Roilig aon no dà dhìsinn 
agus cur na h-iomlanan còmhla. Aig an ìre seo 
faodaidh tu fuireach leis an àireamh agad no a 
dùblachadh, an uair sin roilig dà dhìsinn a-rithist agus 
cuir iad ris an àireamh agad gus am faigh thu cho 
faisg ’s a ghabhas don targaid gun a dhol seachad air. 

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 gach 
aon den chloinn caractar coimheach a thaghadh bho 
chairtean Galactic Fantastic. Bu choir ùine a thoirt do 
gach pàiste smaoineachadh air na fuaimean agus na 
gluasadan a dh’fhaodadh an caractar a thagh iad 
a dhèanamh. Bu choir do gach pàiste fuaimean is 
gluasadan a ghnìomhadh a dh’innseas mun charactar 
a thagh iad. Feumaidh an còrr den bhuidheann tomhais 
cò an coigreach a th’ ann. 

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

> Tagh cairt Galactic Fantastic agus loidhnig suas mar 
chlas ann an òrdugh bhon neach as lugha chun an 
neach as àirde. Faighnich ceistean dod cho-sgoilearan 
gus an t-òrdugh ceart a chomharrachadh. Feuch ris an 
aon obair a dhèanamh le seòrsa diofraichte agus gun 
fhacal a ràdh mar dhùbhlan a bharrachd! 

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. LIT 1-09a

> Tagh coigreach aig am bu chòir sgòr sgil speisealta 
nas àirde a bhith nad bheachd-sa.  Biodh deasbad 
agad agus feuch ri do cho-sgoilearan a thoirt timcheall 
chun na dòigh smaoineachaidh agadsa. Dh’fhaodadh 
tu do bheachdan a thoirt seachad, ceistean a fhreagairt 
agus do bheachd-smuaintean a roinn gus ìmpidh a chur 
air do cho-sgoilearan. 

Sgrìobhadh

Is urrainn dhomh mo sgrìobhadh a thaisbeanadh ann 
an dòigh a bhios furasta a leughadh agus tarraingeach 
don neach-leughaidh, a’ cur facail, ìomhaighean agus 
feartan eile an lùib a chèile. LIT 1-24a

> Tagh aon de na planaidean bho na cairtean agus 
cruthaich bileag airson daoine a bhrosnachadh gu 
tadhal air – dh’fhaodadh tu fiosrachadh spòrsail a 
chur ann agus nithean inntinneach ri fhaicinn agus ri 
dhèanamh.*

Slàinte agus Sunnd

Tha faireachdainn de chòrdadh is coileanadh agam 
nuair a tha mi ag ullachadh bhiadhan agus dheochan 
fallain sìmplidh. HWB 1-30b

> Smaoinich gu bheil aon de na coigrich a’ tighinn a 
thadhal air an sgoil agad agus chan eil fios aca air 
mòran mu dheidhinn biadh air an Talamh. Planaig agus 
ullaich an grèim-bìdh as fheàrr leat airson iad fheuchainn. 

Galactic Fantastic Dìsnean Ioma-thaobhach

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 ceart obrachadh 
a-mach agus an uair sin m’ fhuasgladh a sgrùdadh le 
bhith ga choimeasadh leis an tuairmse. MNU 1-01a

> Tòisich leis na h-àireamhan 10, 20, 30, 40 agus 50 air 
an sgrìobhadh. Roilig na 3 dìsnean agad agus cur-ris 
na h-àireamhan còmhla, an uair sin cruinnich an iomlan 
suas gu an deich as fhaisge. Dubh às an àireamh bhon 
liosta agad. Tuairmsich cia mheud roilig a dh’fheumas 
tu a dhèanamh gus an dubhadh às uile agus an uair 
sin faic dè cho faisg ’s a tha thu. 

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

> Lorg na h-àireamhan uile as urrainnear a dhèanamh 
le bhith a’ cur-ris nan àireamhan air dà dhìsinn.  

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 

> Cluich ann am paidhrichean. Is e an t-amas faighinn 
gu 100 an toiseach. Tha a’ chiad chluicheadair a’ 
roiligeadh 3 dìsnean agus a’ cur-ris nan àireamhan, 
agus an uair sin a’ cumail a’ roiligeadh gus an roilig iad 
6 a chuireas crìoch air an turas acasan agus cluich a’ 
dol chun a’ chluicheadair eile. 
> Cluich ann am paidhrichean a’ cleachdadh loidhne 
àireamhan 0-20, a’ tòiseachadh le cunntair aig 10. Tha 
aon agaibh a’ feuchainn ri 0 a ruighinn agus neach eile 
a’ feuchainn ri 20 a ruighinn. Gabhaibh turas mu seach 
a’ roiligeadh na dìsne chothromaich agus a’ gluasad a’ 
chunntair chun an taobh agadsa. Is e a’ chiad neach a 
ruigeas an targaid a bhuannaicheas!*
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*Duilleag-obrach ri fhaotainn

Ceòl

Tha mi air èisteachd ri raon de cheòl agus is urrainn 
dhomh ath-fhreagairt le bhith a’ dèanamh iomradh 
air mo smuaintean agus faireachdainnean. Is urrainn 
dhomh beachd cuideachail a thoirt air m’ obair agus 
obair dhaoine eile. EXA 1-19a

> Cluich trì no ceithir pìosan ciùil goirid bho dhiofar 
ghnèithean. Ag obair ann am buidhnean beaga, iarr 
air a’ chloinn am pìos ciùil as freagrraiche a thaghadh 
gus a chleachdadh mar thrac-fuaime do aon de na 
sgeulachdan a chruthaich iad nas tràithe (ann an aon 
de na gnìomhachdan molta eile). Iarr orra deasbad 
agus mìneachadh a dhèanamh air carson a tha an ceòl 
a thagh iad freagarrach. 

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

> Thoir dhaibh taghadh de dh’irisean is de 
phàipearan-naidheachd anns a bheil measgachadh 
de dh’ìomhaighean. Ag obair ann am buidhnean 
beaga,  iarr air a’ chloinn aon de na suidheachaidhean 
sgeulachd a dheasbad. Bu chòir dhaibh an uair sin 
ìomhaighean a thaghadh agus a ghearradh a-mach 
bho na stuthan a th’ aca agus suidheachadh a 
chruthachadh a tha iad air innleachadh iad fhèin. 
Faodaidh na h-ìomhaighean an uair sin a bhith air an 
cur an òrdugh agus air an steigeadh sìos na dhealbh 
buidhne. 

Èisteachd agus Labhairt

Nuair a bhios mi a’ conaltradh ri 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 ann am buidheann beag, gach aon 
a’ taghadh cairt caractair. Smaoinich ciamar a 
dh’fhaodadh do charactaran coinneachadh agus dè 
thachras an uair sin, ag èisteachd ri beachd-smuaintean 
chàch a chèile. Tarraingaibh dealbh agus sgrìobhaibh 
beagan sheantansan còmhla mu dheidhinn.*

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

> Obraich ann am paidhrichean airson sgeulachd a 
dhealbhadh, a’ cleachdadh aon chairt bho gach seòrsa. 
Dèan dearbhadh le do ghuth agus gluasadan-bodhaig, 
a’ cleachdadh luaths, dòigh-labhairt agus taghadh 
fhacail gus do sgeulachd a dhèanamh brosnachail 
èisteachd ris. Ath-innis e don chlas. 

Sgrìobhadh

Tha mi ag ionnsachadh mar a chleachdas mi 
na notaichean agam agus diofar sheòrsaichean 
sgrìobhaidh eile gus mo chuideachadh le fiosrachadh 
agus beachdan a thuigsinn, ceistean a rannsachadh, 
bun-bheachdan a bhrosnachadh agus a leasachadh no 
teacsa ùr a chruthachadh. LIT 1-25a

> Smaoinich air suidheachadh, caractar agus nì ùr agus 
tarraing iad air teamplaidean cairt fhalamh. Suapaig do 
chairtean le cuideigin eile sa chlas, a’ cleachdadh an 
t-suidheachaidh, an caractar agus an nì a gheibh thu 
mar bhrosnachadh do sgeulachd ficsein de 50 facal.*

Le bhith a’ beachdachadh air an t-seòrsa teacsa a 
tha mi a’ cruthachadh, ’s urrainn dhomh beachdan 
agus fiosrachadh buntainneach a thional, iad sin a 
chur an òrdugh ann an sreath reusanta agus facail a 
chleachdadh a bhios inntinneach agus/no feumail do 
dhaoine eile. LIT 1-26a

> Obraich ann am buidheann beag gus do sgeulachd a 
phlanadh agus a sgrìobhadh còmhla, le toiseach soilleir, 
meadhan agus deireadh. Tòisich le cairt suidheachaidh 
a thaghadh, an uair sin tagh beagan charactaran agus 
nithean, a’ co-dhùnadh mar a thèid an ceangal ri chèile 
gus sgeulachd inntinneach a chruthachadh. 

An dèidh na h-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

> Bruidhinn mu dheidhinn ghnèithean mar chlas agus 
cruthaich cuid de chairtean gnèithe a’ cleachdadh 
do bheachd-smuaintean. Tagh beagan chairtean 
sgeulachd agus cairt gnèithe agus smaoinich dè 
dh’fhaodadh tachairt san sgeulachd sin. Nan taghadh 
tu gnè eadar-dhealaichte, ciamar a dh’atharraicheadh 
an sgeulachd? 

Slàinte agus Sunnd

Tha mi mothachail de agus comasach air m’ 
fhaireachdainnean a chur an cèill agus tha mi a’ 
leasachadh comas air labhairt mun deidhinn. HWB 1-01a 

> Tagh cairt a tha a’ cur rudeigin nad chuimhne a 
tha air tachairt nad bheatha. Tarraing dealbh den 
chuimhneachadh agus sgrìobh mu dheidhinn an 
fhaireachdainn a tha e a’ toirt dhut.*

Cairtean Sgeulachd

Àireamhachd agus Matamataig

Is urrainn dhomh an uair innse a’ cleachdadh gleoc 
12 uair, a’ tuigsinn gu bheil ceangal le comharradh 24 
uairean, mìneachadh mar a tha buaidh aige air mo 
ghnàth-chùrsa làitheil agus dèanamh cinnteach gu 
bheil mi eagraichte agus deiseil airson tachartasan 
tron latha agam. MNU 1-10a

> Cia mheud turas as urrainn dhut d’ ainm a 
sgrìobhadh mus ruith an tìmear gainmhich a-mach? 
Airson gnìomhachd a bharrachd, leum no falbh air 
leth-chois gus a bheil a’ mhionaid seachad. 
> Cleachd na cairtean gnàth-chùrsa gus loidhne-
tìme a chruthachadh airson latha. Sgrìobh sìos na 
h-amannan ri taobh gach cairt. Dè an ùine a tha thu 
a’ cur seachad air gach gnìomhachd? Bruidhinn ri 
com-pàirtiche mu na nithean air an toil leat a bhith a’ 
cur seachad ùine.   

Tha mi air tòiseachadh a’ leasachadh faireachdainn 
air cho fada agus a tha gnìomhan a’ toirt, le bhith a’ 
tomhas na h-ùine a tha e a’ toirt gus crìoch a chur air 
raon de ghnìomhan a’ cleachdadh measgachadh de 
dh’innealan tìde. MNU 1-10c

> Is e leughadh leabhar aon de na gnìomhachdan 
air na cairtean – dè an ùine a tha thu a’ cur seachad 
a’ leughadh gach seachdain, nad bheachd-sa? 
Dèan tuairmse air. Cùm leabhar-latha leughaidh 
airson seachdain, a’ cleachdadh tìmear airson an 
uair a thòisicheas tu agus a chrìochnaicheas tu no a 
dh’èisteas tu ri sgeulachdan a chlàradh, an uair sin 
cuir an uiread ùine còmhla agus dèan coimeas eadar 
e agus an tuairmse agad.*

Sgrìobhadh

Le bhith a’ beachdachadh air an t-seòrsa teacsa a 
tha mi a’ cruthachadh, ’s urrainn dhomh beachdan 
agus fiosrachadh buntainneach a thional, iad sin a 
chur an òrdugh ann an sreath reusanta agus facail a 
chleachdadh a bhios inntinneach agus/no feumail do 
dhaoine eile. LIT 1-26a

> Tagh aon de na gnìomhachdan mar dèanamh d’ 
obair-dachaigh. Smaoinich gun do thachair rudeigin 
neònach aon latha nuair a bha thu a’ dèanamh seo – 
dè dh’fhaodadh a bhith ann? Sgrìobh sgeulachd mu 
dheidhinn agus roinn e leis a’ chlas.
> Smaoinich air uilebheist. Cò ris a bhiodh an gnàth-
chùrsa làitheil aca coltach? Cleachd na cairtean tìme 
gus do chuideachadh a’ mapadh an latha aca agus 
an gnìomhachdan. Aon uair ’s gu bheil thu deiseil, 
dh’fhaodadh tu inntrig a chur san leabhar-latha, a’ toirt 
iomradh air an latha aca.*

Cairtean Gnàth-chùrsa

Slàinte agus Sunnd

Tha mi mothachail don àite a tha aig gnìomhachd 
chorporra ann a bhith gam chumail fallain agus tha fios 
agam gum feum mi cuideachd cadal agus fois a ghabhail, 
airson coimhead às dèidh mo bhodhaig.HWB 1-27a 

> Bruidhinn mar chlas mu dheidhinn an uair a tha thu 
a’ dol don leabaidh agus an uair a tha thu ag èirigh. Dè 
chuidicheas tu gu fois a ghabhail agus oidhche de chadal 
math fhaighinn?  Dèan postairean ann am buidhnean 
beaga mu chudromachd oidhche de chadal math agus a 
bhith a’ gabhail fois. 


