
PLANA  LEASAIN  
 
CLAS        : P1/2   Uine: uair 
CUSPAIR       : ICT/ fuasgladh ceistean  
FIOSRACHADH A TH’AIG A’ CHLOINN MAR THA AIR A’ CHUSPAIR:      
 
Tha a’ chlann ag èisteachd airson fiosrachadh,  ag obair ri chèile 
 

 
CIAMAR A THA TEAGASG AGUS 
IONNSACHADH A’ DOL A GHABHAIL AITE? 
 

• Dè a th, ann an Siubhladair 
• Ciamar a tha i a’ gluasad 
• Ciamar a tha sinn a’ dèanamh 
cearnag 

• Bruidhinn air obair na h- ath 
innse 

 
 
 

Iallan 5-14 
 Ìre A     ICT 

• smachd agus stiùireadh 
• A’ leantainn fiosrachadh 
treòrachaidh 

Ìre A  Cànan / èisteachd 
• Ag èisteachd ann am 
buidheann 

• Ag èisteachd airson 
fiosrachadh, stiùiridhean 
agus treòrachadh 

• Air adhart, air ais, tionndadh, 
taobh chli, taobh dheis, 

ceumannan,  
Ìre A Cànan /  labhairt 

• Còmhradh ann am 
buidheann 

 

MEASADH 
 

Dè?     
• A’ gabhail pàirt anns an obair 
• A’ tuigsinn agus a’ faighinn toileachas 

as an obair 
• A’ dèanamh ceàrnag air pàipear leis an 

t-Siubhladair 
• A’ conaltradh le càch air an t-siostam 

 
Cuin? 

• Tron leasain air fad 
 
Ciamar? 

• Ag amharc air a’ chloinn an sàs 
san obair 

• Ag èisteachd ris a’ chloinn 
 
 

BUILEAN COILEANAIDH: 
• Dèan buidheann comas 

measgaichte de cheathar 
• Seall seo Seona Siubhladair – 

dè tha i? 
• Dè nì i? 
• Seall gluas stèidhte 
• Ciamar a nì sinn sin? Thoir 

cothrom do gach buidheann 
• Seall program as dèidh CM 
• Seall program CE as dèidh 

mearachd 
• Seall lùban 

FEIN –MHEASADH  
 
(Dè cho èifeachdach ‘s a bha an leasan, agus carson?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Thoir cothrom do gach 
buidheann air program agus tàr 
às 

• Seall ceàrnag 
• Cuir peann ann an teas-

mheadhan an robot airson 
ceàrnag  dhealbhadh 

                                        
Cùm feadhainn den chloinn air 
coimpiutaran eile no obair eile. 

    
 

STUTHAN: 
 

• Siubhaladair 
• Bataraidhean làn dhealanachd 
• Làr farsaing còmhnard 
• Paipear geal A1 x 2 (m.e.) 
• Peann dubh tiugh 

PLANADH A-REIR NA CHAIDH IONNSACHADH  
 
(Gach cuid ionnsachadh na cloinne agus ur cuid 
ionnsachaidh fhèin tron leasan): 
 
Na h-ath cheumannan: 

• Cuir dreach air an t-Siubhaladair 

• A’  gluasad ann am patran nas ioma-fhillte 

• A’ dèanamh farpais 
 
 
 

 


