Plean Ceachta na Naíonán, 2

Ag Coinneáil Gníomhach
Cuspóir
Feasacht na ndaltaí a fhorbairt ar a thábhachtaí atá gníomhaíocht choirp dá sláinte.
Fad: 30 nóiméad (nó mar sin).

Naisc leis an gCuraclam
OSPS:
Mé Féin

Ag tabhairt aire do mo chorp

Bia agus cothú/A bheith eolach ar mo chorp

Focail an Lae

Déiríocht – Bainne agus cineálacha bia a dhéantar as bainne, mar shampla cáis
agus iógart.

Cnámha – Tá ár gcnámharlach comhdhéanta dár gcnámha.
Matáin – Clúdaíonn na matáin ár gcnámha agus cuidíonn siad linn bogadh.
Cailciam – Cabhraíonn sé linn ár matáin, cnámha agus fiacla a choinneáil sláintiúil. Is
foinsí cailciam iad bainne, iógart agus cáis.
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Plé Ranga
Iarr ar na daltaí ar an gcéad dul síos smaoineamh siar ar Cheacht 1 (Déiríocht i m’Aiste Bhia)
agus a thabhairt chun cuimhne cén chaoi a gcuireann déiríocht le haiste shláintiúil bhia a
choinneáil.

Cuir in iúl do na daltaí:

•
•
•

Tá gníomhaíocht fhisiciúil tábhachtach freisin chun slí mhaireachtála shláintiúil a
chothabháil.
Tá slí mhaireachtála ghníomhach* tábhachtach chun na cnámha agus na matáin a
choinneáil sláintiúil.
Tá cleachtaí áirithe (cleachtaí ‘glactha meáchain’) tábhachtach chun na cnámha a
choinneáil sláintiúil.

*Cuir in iúl do na daltaí go moltar go mbeadh leanaí agus daoine óga (2-18 mbliana d’aois)
gníomhach ar feadh 60 nóiméad ar a laghad gach lá.
https://www.hse.ie/eng/about/who/healthwellbeing/our-priority-programmes/heal/physicalactivity-guidelines/
Anois iarr ar na daltaí smaoineamh ar na bealaí ar féidir linn aire a thabhairt dár gcnámha.
Pléigh na pointí seo a leanas:

•
•
•
•
•

Bíonn ár gcnámha ag fás agus ag éirí níos láidre i rith na hóige, mar sin tá sé
tábhachtach aire a thabhairt dóibh. Is féidir linn cnámha láidre sláintiúla a thógáil ach na
cineálacha cearta bia a ithe agus a bheith gníomhach.
Tá cailciam tábhachtach d’fhás ár gcnámh. Mar sin féin, tá go leor leanaí in Éirinn nach
bhfaigheann go leor cailciam ina n‑aiste bhia.
Is foinsí maithe cailciam iad bainne, iógart agus cáis. Moltar trí riar sa lá ón ngrúpa bia
‘bainne, iógart agus cáis’ do leanaí 5-8 mbliana d’aois.
Is ionann riar amháin agus gloine bhainne 200 ml, pota iógairt 125 g, nó píosa cáise 25
g, m.sh. cáis chéadair. Más féidir, taispeáin do na daltaí sampla de na méideanna difriúla
bia atá i gceist.
Tá vitimín D an-tábhachtach ar fad freisin do shláinte na gcnámh.
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Gníomhaíocht Ghrúpa
Mínigh go bhfuil na cleachtaí sin ina gcuirtear do chuid meáchain ar fad ar do chosa,
amhail a bheith ag léim agus ag rith, go maith do do chnámha. Iarr ar na daltaí ina ngrúpaí
smaoineamh ar shamplaí de na cineálacha sin cleachtaí agus iad a tharraingt. Iarr ar gach
grúpa a gcuid smaointe a roinnt leis an rang.

Gníomhaíocht Ranga
Mar rang, iarr ar na daltaí smaoineamh ar bhealaí arbh fhéidir leo taitneamh a bhaint as
bheith gníomhach gach lá agus póstaer ranga a chruthú.

Is féidir linn…

•
•
•
•
•
•

Siúl ar scoil/dul ar rothar ar scoil (nó cuid den bhealach).
Cluichí a imirt lasmuigh le cairde.
Cluichí nua lasmuigh a chruthú lenár gcairde.
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí iar-scoile.
Teorainn ama a aontú le haghaidh ‘am scáileáin’ (teilifís, ríomhaire, fón, táibléad, srl.) le
mamaí/daidí/duine fásta sa bhaile.
A sheiceáil go bhfuil ár scoil cláraithe do Bhratach na Scoile Gníomhaí www.activeschoolflag.ie.

Cuir i gcuimhne do na daltaí go gcaitear an chuid is mó dá gcuid ama sa scoil ina suí ag
deasc, mar sin tá sé tábhachtach éirí ina seasamh agus a gcuid matán a shíneadh nuair is
féidir leo!
Spreag na daltaí leis an nasc a dhéanamh idir riachtanais bhia agus fuinnimh. Mínigh dóibh
go gcaithfidh siad ithe chun cabhrú leo a bheith gníomhach i rith an lae.
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Gníomhaíochtaí Fairsingithe
1

2

Sa halla nó sa chlós súgartha, leag amach cúrsa de chleachtaí glactha meáchain atá idir
shimplí agus spraíúil (rith ar an láthair, léim réaltchruthach, scipeáil, srl.) agus iarr ar na
daltaí gach cleachtadh a dhéanamh go ceann 30 soicind. Mínigh do na daltaí gur féidir le
beagnach gach duine na cleachtaí simplí, spraíúla sin a dhéanamh go tapa éasca in aon
áit.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt díobh féin ag déanamh an chleachtaidh glactha
meáchain is fearr leo féin.

Tabhair leat abhaile é
Spreag do chuid daltaí chun an teachtaireacht a thabhairt abhaile maidir lena thábhachtaí
atá gníomhaíocht choirp mar chuid de stíl mhaireachtála shláintiúil. Mar obair bhaile, is
féidir leat iarraidh ar na daltaí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

1
2
3

Siúlóid teaghlaigh a eagrú.
Dul ag siúl lena madra féin nó le madra na gcomharsan (le duine fásta).
Spórt foirne a imirt lena dteaghlach.
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