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Ábaltacht Airgeadais

Rannán 1

Intreoir

Comhthéacs Thuaisceart Éireann

Is é is aidhm do Churaclam Thuaisceart 
Éireann daoine óga a chumasú lena 
n-acmhainn	a	bhaint	amach	agus	le	
roghanna eolasacha a dhéanamh ar feadh 
a saoil.  I gcomhthéacs ábaltacht airgeadais 
de, cuirtear san áireamh scileanna a bheith 
á bhforbairt le cinntí  eolasacha, inniúla, 
freagracha a dhéanamh.

Tá níos mó i gceist le hábaltacht 
airgeadais, mar sin,  ná a bheith ábalta 
boinn airgid a aithint nó na háirimh 
traidisiúnta a bhaineann le cúrsaí airgid 
a dhéanamh. Is scil riachtanach i saol 
duine é a fhágfaidh go mbeidh na páistí 
níos fearr maidir le roghanna eolasacha 
a dhéanamh agus níos freagraí maidir le 
cúrsaí airgeadais.

Ón bhliain 2007 anuas, tá ábaltacht 
airgeadais ina bunchuid de Churaclam 
bunscolaíochta Thuaisceart Éireann 
mar gheall ar chuid mhór de 
chuspóirí an churaclaim, .i. feasacht 
gheilleagrach agus feasacht na meán. 
Tá sí ina cuid thábhachtach chomh 
maith de chomhpháirt reachtúil na 
Matamaitice agus na hUimhearthachta 
i mbunscoileanna. Is féidir Ábaltacht 
Airgeadais a bhunú trasna na Réimsí 
Foghlama chomh maith. Éiríonn páistí 
iontach spreagtha agus díograiseach agus 
iad ag plé le gníomhaíochtaí  ábaltacht 
airgeadais cionn is go mbíonn siad 
ag díriú den chuid is mó ar fhoghlaim 
ghníomhach i bhfíorchásanna saoil.

Tá an áis seo ina cuid de réimse leathan 
áiseanna atá ar fáil le cuidiú le múinteoirí 
trasna gach gné den oideachas i 
dTuaisceart Éireann. Le tuilleadh eolais a 
fháil ar an dóigh le hábaltacht airgeadais 
a theagasc agus le teacht ar áiseanna 
breise, gabh ar www.curriculum.org.uk/fc

Réasúnaíocht
Rinne Údarás Seirbhísí Airgeadais 
(ÚSA) agus Comhairle Tomhaltóirí 
Thuaisceart Éireann (CTTÉ) suirbhé 
dar teideal ‘Airgead á Bhainistiú 2005’ 
agus fuarthas amach ann nach bhfuil 
muintir Thuaisceart Éireann chomh 
maith céanna leis an chuid eile den RA ó 
thaobh ábaltacht airgeadais de. Léirigh 
an suirbhé chomh maith:

•	 “níl	árachas	ag	50%	den	phobal	
le caillteanas ioncaim agus/nó 
sealúchais a chlúdach”;

•	 “síleann	duine	amháin	as	gach	triúr	i	
dTuaisceart Éireann nach mbeadh siad 
ábalta cúrsaí a bhainistiú níos faide ná 
mí dá laghdófaí ar an ioncam acu.”

Is mó buairt atá ann anois faoi líon na 
ndaoine atá eisiata ó thaobh airgeadais de. 
Páistí ó theaghlach atá faoi mhíbhuntáiste 
airgeadais, is dócha go mbeidh siad níos 
eolaí ar an mhéid airgid atá acu ag am 
ar bith ach is beag táirge nó seirbhís 
airgeadais atá ar fáil dóibh, má tá ceann 
ar bith ar fáil. Páistí ó theaghlach a 
bhfuil buntáiste de thairbhe airgid acu, 
is féidir go mbeidh easpa tuisceana acu 
siúd chomh maith ar chúrsaí airgid agus 
go dteipfidh orthu ábaltacht airgeadais 
phearsanta chuí a fhorbairt mura 
gcuirtear deiseanna ar fáil dóibh ar 
scoil.	Tá	sé	tábhachtach	go	n-aithneofaí,	
mar sin, go bhfuil ábaltacht airgeadais 
riachtanach do gach páiste.

Admhálacha
Ba é Faith Muir in Ionad Oideachais agus 
Tionscail Ollscoil Warwick a tháirg an áis 
Seachtain Airgid an chéad uair ar son 
Údarás Seirbhísí Airgeadais (ÚSA). Tá 
CCEA buíoch de pfeg (Grúpa Oideachas 
Airgeadais Phearsanta) as cead a 
thabhairt an áis seo a chur in oiriúint do 
Churaclam Thuaisceart Éireann.

1,2 agus 3 (thuas) suíomh gréasain Ábaltacht.
Airgeadais.

1

2

3
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1. Eolas agus Tuiscint  
Airgeadais …

 baineann sé le cuidiú le páistí 
coincheap an airgid a thuiscint.

 Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh siad 
eolas agus tuiscint a fháil ar nádúr 
airgid chomh maith le léargas ar a 
fheidhmeanna agus a úsáid.

Iarmhairtí Inmhianaithe:

•	 Na	scileanna	atá	de	dhíth	le	bheith	ag	
plé	le	gnáth-cheisteanna	airgeadais.

•	 A	bheith	ábalta	cinntí	agus	roghanna	
eolasacha a dhéanamh faoi airgead 
pearsanta.

2. Scileanna Airgeadais agus 
Inniúlacht…

 baineann sé le cuidiú le páistí a bheith 
ag plé le ceisteanna bainistíocht airgid 
ó lá go lá agus le tosú ar a bheith ag 
smaoineamh  ar phlean a dhéanamh 
don am atá le teacht.

 Ciallaíonn sé seo a bheith ábalta 
eolas agus tuiscint ar chúrsaí 
airgeadais a chur i bhfeidhm trasna 
comhthéacsanna éagsúla, ar a 
n-áirítear:

	 -	cásanna	pearsanta;

	 -	cásanna	nach	bhfuil	smacht	díreach	
againn orthu.

Iarmhairtí Inmhianaithe:

•	 A	bheith	ábalta	fadhbanna	nó	
saincheisteanna a aithint agus dul i 
ngleic leo go muiníneach.

•	 A	bheith	ábalta	cásanna	airgeadais	a	
bhainistiú go héifeachtúil sásúil.

3. Freagracht Airgeadais…

 baineann sé le cuidiú le páistí a bheith 
níos eolaí  ar an tionchar is leithne 
a bhíonn ag airgead agus ag cinntí 
pearsanta airgeadais, ní amháin ar an 
saol atá amach rompu féin, ach ar an 
teaghlach agus ar an phobal chomh 
maith.

 Ciallaíonn sé seo tuiscint a bheith 
acu ar an tionchar a bhíonn ag cinntí 
airgeadais, ní amháin ar an duine 
a dhéanann an cinneadh ach ar an 
teaghlach agus ar an phobal chomh 
maith.

Iarmhairtí Inmhianaithe:

•	 A	bheith	eolach	ar	an	dóigh	a	
bhfuil cinntí agus gníomhartha 
airgeadais dlúthcheangailte le 
breitheanna ar fhiúntas (sóisialta, 
morálta, aeistéitiúla, cultúrtha agus 
timpeallachta) agus go mbaineann 
cúinsí sóisialta agus cúinsí eiticiúla 
leo, mar sin.

(Foinse GOAP)

1, 2 agus 3 (thuas) suíomh gréasain Ábaltacht Airgeadais

1 2

Cad é is Ábaltacht  
Airgeadais ann?

Tá i bhfad níos mó i gceist le hábaltacht airgeadais seachas scileanna matamaitice a 
fhorbairt le boinn airgid a aithint nó leis an laghdú céatadánach ar phraghas a ríomh.
Tá trí théama atá comhtháite lena chéile i gceist inti:

3

Ábaltacht Airgeadais
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Rannán 2 Ócáid Airgid á Reáchtáil

Cad é is Ócáid Airgid ann?
Ócáid le téama atá i gceist le hÓcáid 
Airgid mar a dhéanann gach ceann 
de na ranganna obair áirithe ar 
shaincheisteanna a bhfuil baint ag airgead 
leo. Leis seo a dhéanamh, caithfidh an 
scoil iomlán nó bliainghrúpa iomlán 
a bheith páirteach sa phleanáil, san 
ullmhúchán agus sa chur i láthair agus 
fágann sé seo gur féidir gach gné den 
churaclam a nascadh le téama lárnach 
na hócáide, mar atá ábaltacht airgeadais 
a fhorbairt. Is féidir í a reáchtáil ar lá 
amháin, ar feadh cúpla lá nó ar feadh 
seachtain iomlán. Bíonn deis ann chomh 
maith le cuairt a thabhairt ar an phobal 
áitiúil agus le cuairteoirí a thabhairt chun 
na	scoile,	ar	a	n-áirítear	tuismitheoirí,	
lucht gnó agus daoine eile nach iad.

Cad chuige a bhfuil Ócáid 
Airgid Tábhachtach?
Cuireann Ócáid Airgid ábaltacht 
airgeadais chun cinn, ar scil saoil í a 
chaithfidh a bheith ag gach duine. Más 
mian le daoine deiseanna a shainaithint 
agus a thapú i saol atá ag athrú go gasta, 
caithfidh siad a bheith ábalta cinntí 
fiúntacha airgeadais a dhéanamh. Daoine 
óga atá ábalta ag cúrsaí airgeadais, ba 
chóir go mbeadh siad in ann:

•	 an	ceann	is	fearr	a	fháil	ar	roghanna	
agus cinntí airgeadais, a bheidh ag éirí 
níos casta le gach lá a thagann, – ar 
obair, sa bhaile agus san am saor acu;

•	 pleanáil	airgeadais	a	dhéanamh	le	
go mbeidh siad slán i dtaca le cúrsaí 
airgeadais de san am atá le teacht – i 
saol ina bhfuil margaí oibre ag athrú, 
ina bhfuil iliomad timpeallachtaí oibre, 
agus ina bhfuil foghlaim ar feadh an 
tsaoil, conarthaí gearrthréimshe agus 
saol is faide ag daoine; agus

•	 réimse	d’idirbhearta	airgeadais	a	
bhainistiú go sásúil – amhail cárta 
creidmheasa agus cárta dochair a 
úsáid, iasachtaí scoláire a láimhseáil, 
earraí nó seirbhísí a cheannach ar líne 
agus sa phlé acu le cúrsaí cánach.

Cad é mar a bheidh an Áis 
seo ina Cuidiú?
Cuireann an pacáiste ócáidí seo cur 
chuige céim ar chéim ar fáil le go mbeidh 
tú in ann ócáid téama a reáchtáil sa scoil. 
Tá ábhair  éagsúla tacaíochta ann is féidir 
a chur in oiriúint le riar ar do riachtanais 
féin, ábhair atá ar fáil ar líne ag  
www.nicurriculum.org.uk/fc:

Is féidir na háiseanna seo a úsáid le:

•	 cuidiú	leis	an	Ócáid	Airgid	a	bhainistiú	
agus a chomhordú;

•	 forbairt	foirne	a	chur	chun	cinn;

•	 deis	a	thabhairt	do	thuismitheoirí	agus	
ghobharnóirí a bheith páirteach;

•	 tuilleadh	eolais	ar	ábaltacht	airgeadais	
a chur ar fáil; agus

•	 le	smaointe	éagsúla	a	spreagadh	
ar ghníomhaíochtaí curaclaim lena 
n-úsáid	i	gcaitheamh	na	seachtaine.	

Tá an pacáiste seo solúbtha. Tú féin a 
roghnaíonn an dóigh leis na hábhair a 
úsáid. Mar shampla, tig leat:

•	 cloí	leis	na	treoirlínte	a	chuirtear	
ar fáil le Seachtain Airgid iomlán a 
phleanáil, a eagrú agus a reáchtáil, 
agus gníomhaíochtaí éagsúla á 
roghnú agat mar thúsphointe le clár 
Sheachtain Airgid a dhearadh do do 
scoil féin;

•	 na	háiseanna	a	úsáid	le	do	chuid	
smaointe féin a fhorbairt d’ócáid a 
bheidh ag díriú ar ábaltacht airgeadais, 
m.sh. Lá Airgid; ócáid airgid 
amháin in aghaidh na seachtaine 
amhail tionól; ceardlann scileanna 
tuismitheoireachta ar bhuiséadú; nó

•	 le	faisnéis	agus	treoracha	a	fháil	ar	
áiseanna eile a bheadh ina gcuidiú.

Tá samplaí den dóigh ar reáchtáladh 
Seachtainí Airgid iomlána i scoileanna i 
dTuaisceart Éireann ar fáil sna haguisíní 
agus le breathnú ar  
www.nicurriculum.org.uk/fc

Cad é atá ann Duit?
Má reáchtáiltear Ócáid Airgid go maith:

•	 is	fearr	a	bheidh	na	cláir	theagaisc	
agus fhoghlama sa scoil ar fad – is 
deis í le bheith cruthaitheach agus le 
spraoi a dhéanamh;

•	 beidh	na	daltaí,	an	fhoireann	agus	na	
tuismitheoirí níos eolaí ar a riachtanaí 
atá sé ábaltacht airgeadais a fhorbairt 
agus a theagasc;

•	 is	eolaí	agus	is	muiníne	a	bheidh	na	
múinteoirí agus an ghné nuálach seo 
den churaclam á teagasc acu;

•	 beidh	na	múinteoirí	agus	na	daltaí	in	
ann na háiteanna a dtagann ábaltacht 
airgeadais isteach sa churaclam a 
shainaithint;

•	 cruthófar	comhthéacs	inar	féidir	
leis na múinteoirí a bheith ag obair 
i gcomhar a chéile leis na Réimsí 
Foghlama a nascadh; agus

•	 cuirfear	deis	ar	fáil	le	dea-chleachtas	
a roinnt agus le háiseanna úsáideacha 
a fhorbairt.

Cuireann an pacáiste Ócáid 
Airgid seo cur chuige céim 
ar chéim ar fáil le go mbeidh 
scoileanna in ann seachtain 
téama a reáchtáil.  

Ábaltacht Airgeadais
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Ócáid Airgid á Reáchtáil:
Treoir Chéim ar Chéim 

Céim 1: Céimeanna Tosaigh

•	 Feasacht	foirne	a	ardú.

•	 An	cleachtas	reatha	a	iniúchadh	–	
cad é mar a thugtar faoi ábaltacht 
airgeadais sa scoil againn? Tá dréacht 
ar iniúchtaí foirne ar fáil sna haguisíní.

•	 Na	háiseanna	atá	ar	fáil	a	fhiosrú	–	
cé na daoine/cad iad na háiseanna a 
d’fhéadfaí a thabhairt isteach sa scéal 
agus cá huair? Naisc a dhéanamh 
trasna an churaclaim. 

•	 Am	cuí	leis	an	ócáid	a	reáchtáil	a	
shainaithint.

•	 Buiséad	a	shocrú.

•	 Róil	agus	freagrachtaí	a	shocrú.

•	 Faisnéis	a	roinnt	le	Bord	na	
Scoile/Bord Rialaithe/CTM (Tá 
láithreoireachtaí PowerPoint ar fáil ag 
www.nicurriculum.org.uk/fc).

Céim 2: Pleanáil

•	 Téamaí	a	shainaithint	d’Ócáidí	Airgid	
do gach rang/bliainghrúpa. Bíodh 
baint ag daltaí lena gcuid foghlama a 
phleanáil.

•	 Baint	ag	na	daltaí	leis	na	pleananna	
don Ócáid Airgid a fhógairt 
trí nuachtlitir na scoile chuig 
tuismitheoirí/cúramóirí.

•	 Ceardlann	a	reáchtáil	do	thuismitheoirí	
– feasacht á hardú agus tús á chur le 
rannpháirtíocht na dtuismitheoirí.

•	 Teagmháil	a	dhéanamh	le	cuairteoirí	
féideartha – trí chuirí na ndaltaí.

•	 Iarr	ar	an	fhoireann	na	Réimsí	
Foghlama ba cheart a chur san áireamh 
a lua agus cuir sa phleanáil iad.

•	 Cuireadh	chun	na	scoile	a	thabhairt	
don phreas áitiúil.

Céim 3:  Cur i láthair

•	 Bíodh	na	daltaí	páirteach	ag	gach	
céim, mar shampla ag bualadh le 
cuairteoirí agus ag eagrú áiseanna.

•	 Socruithe	a	sheiceáil	le	cuairteoirí	(na	
daltaí á dhéanamh más féidir).

•	 Bain	sult	as	d’Ócáid	Airgid!	

•	 Ag	deireadh	na	seachtaine	–	daltaí,	
tuismitheoirí, an fhoireann ag dul siar 
ar an ócáid den chéad uair.

Céim 4: Rath agus 
Gnóthachtálacha á Roinnt agus 
an Fhorbairt san Am le Teacht á 
Breithniú

•	 An	dóigh	ar	éirigh	thar	barr	le	gach	
rang ar leith a roinnt leis an chuid eile 
den scoil.

•	 An	rath	a	roinnt	leis	na	daoine	sin	a	bhí	
páirteach ann, litir buíochais a chur 
chuig na cuairteoirí uilig.

•	 Cruinniú	foirne	a	eagrú	leis	an	
Ócáid Airgid a athbhreithniú agus na 
chéad chéimeanna eile a bheartú le 

deiseanna mar ar féidir ábaltacht 
airgeadais a fhorbairt taobh istigh 
den churaclam atá ann faoi láthair a 
shainaithint.

•	 Taifead	den	ócáid	a	chur	le	chéile	don	
scoil	ar	fad,	ar	a	n-áirítear	samplaí	
d’obair daltaí, grianghraif ranga agus 
cláir ama na ngníomhaíochtaí.

•	 Tosaíochtaí	don	chéad	Ócáid	Airgid	eile	
a shainaithint.

Cuirtear an treoir seo a leanas ar fáil do scoileanna mar chur chuige is féidir a úsáid  le 
hÓcáid Airgid a eagrú. Is féidir go mbainfidh tú úsáid as cuid de na smaointe nó astu uilig.

Céimeanna Tosaigh

Cur i láthair

Athbhreithniú  Pleanáil

Ábaltacht Airgeadais
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Rannán 3 Saincheisteanna Bainistíochta

Róil agus Freagrachtaí

Déan cinnte de go sainaithnítear duine 
amháin den fhoireann le bheith freagrach 
as an Ócáid Airgid agus cuir san 
áireamh chomh maith an fheidhm atá ag 
tuismitheoirí agus ag an phobal is leithne 
maidir le hábaltacht airgeadais na ndaltaí 
a fhorbairt – roimh an ócáid, lena linn 
agus ina diaidh.

An Buiséad d’Ócáid Airgid

Ní chaithfidh scoileanna airgead breise a 
fháil i gcónaí le hÓcáid Airgid a reáchtáil. 
Is féidir, áfach, go mbeidh ort buiséad a 
dhéanamh le hobair a chur ar taispeáint, 
le cuairteoirí a thabhairt chun na scoile, 
le daltaí a thabhairt ar thurais taobh 
amuigh den scoil nó le gníomhaíochtaí 
fiontraíochta ranga.

Pleanáil d’Ábaltacht Airgeadais – 
Forbairt Straitéiseach don Scoil 
Ar Fad

Nuair a sheolfar Ócáid Airgid, cuirfear in 
iúl do thuismitheoirí agus don fhoireann 
sa scoil ar fad a thábhachtaí atá sé go 
bhforbrófar ábaltacht airgeadais daoine 
óga. Trí eolas agus tuiscint múinteoirí ar 
a bhfuil i gceist le hábaltacht airgeadais 
a ardú, beidh a fhios acu cad iad na 
háiteanna ina bhfuil ábaltacht airgeadais 
ar siúl cheana féin agus/nó cén dóigh 
ar féidir í a ionchorprú a thuilleadh sa 
churaclam atá ann faoi láthair.

Is í an chéad chéim eile an fhoireann 
a spreagadh le bheith ag smaoineamh 
ar na réimsí sa churaclam atá ann faoi 
láthair ar féidir ábaltacht airgeadais a 
chur isteach iontu. Trí na gníomhaíochtaí 
seo a iniúchadh sa scoil ar fad, i 
ndeireadh na scoilbhliana b’fhéidir, 
gheobhaidh bainisteoirí agus an fhoireann 
araon léargas soiléir ar cá háit agus cén 
dóigh a bhfuil ábaltacht airgeadais á 
forbairt. Is féidir na réimsí is láidre agus 

na gnéithe is laige, agus gné ar bith eile a 
chuirfeadh cosc le forbairt daltaí áirithe, 
a shainaithint agus rud a dhéanamh 
ina mbun. Ar an dóigh sin is féidir cur 
chuige don scoil iomlán a nascadh le 
Plean Forbartha na Scoile. Agus Ócáidí 
Airgid eile á reáchtáil, ba chóir a chur 
san áireamh go bhfuil leibhéil is airde 
scileanna agus eolais ag na daltaí ó bhí 
an ócáid dheireanach ann agus gur féidir 
iad seo a úsáid le dul i ngleic le haon 
fhadhb ar leith a bheadh acu.

Saincheisteanna Íogaire

Moltar i gcónaí go seachnófar na rudaí 
seo a leanas:

•	 ceist	a	chur	ar	dhaoine	faoina	n-ioncam,	
ar	a	n-áirítear	–	i	gcás	páistí	–	cá	mhéad	
airgead póca a fhaigheann siad nó cén 
pá atá ag tuismitheoirí: agus

•	 ceist	a	chur	ar	dhaoine	faoina	
gcoigilteas nó a bhfiacha.

Páirt Tuismitheoirí

Is féidir páirt a thabhairt do thuismitheoirí 
in Ócáid Airgid trí:

•	 iarraidh	orthu	an	ócáid	iomlán	nó	
gníomhaíochtaí ar leith den ócáid a 
eagrú;

•	 iarraidh	ar	dhaoine	a	theacht	chun	
tosaigh le cuidiú le gníomhaíochtaí 
áirithe sa seomra ranga; 

•	 tuismitheoirí	a	earcú	le	cuidiú	le	
gníomhaíochtaí bailithe airgid; agus

•	 cuireadh	chuig	iarnóin	oscailte	a	
thabhairt do thuismitheoirí leis an obair 
a forbraíodh san ócáid a bhreathnú.

Páirt Cuairteanna agus Cuairteoirí

Fágann Ócáid Airgid go mbíonn deis 
iontach ann: 

•	 comhpháirtíochtaí	gnó	a	bhunú	sa	
phobal áitiúil nó iad a neartú;

•	 lena	thaispeáint	do	dhaltaí	cén	dóigh	
a	bhfuil	na	scileanna	agus	an	t-eolas	
atá  á bhfoghlaim ar scoil acu á gcur i 
bhfeidhm sa saol mór;

•	 leas	a	bhaint	as	saineolas	airgeadais	
na gcomhpháirtithe gnó agus na 
gcomhpháirtithe sa phobal áitiúil.

•	 na	páistí	a	spreagadh	le	cuireadh	a	chur	
ar dhaoine agus le buíochas a ghabháil 
leo trí litir nó ar an ghuthán; agus

•	 le	hiarraidh	ar	pháistí	a	bheith	
freagrach as gnéithe áirithe den 
chuairt a eagrú – mar shampla an 
costas le cóiste a fháil ar cíos a fhiosrú; 
comparáid a dhéanamh idir praghas 
lónta pacáilte nó deochanna éagsúla.

Áiseanna

Cuid mhór de na háiseanna a bheidh de 
dhíth leis na gníomhaíochtaí seo a leanas 
a dhéanamh, tá siad ar fáil sna haguisíní 
agus ar shuíomh gréasáin Ábaltacht 
Airgeadais. Tá leathán stór focal ag dul 
le gach ceann de na gníomhaíochtaí 
seo le cuidiú leis na daltaí téarmaí 
teicniúla áirithe a thuiscint agus tá 
leatháin áiseanna ann chomh maith is 
féidir a chur in oiriúint de réir mar is gá. 
Rinneadh Seachtain iomlán Airgid i dtrí 
bhunscoil i dTuaisceart Éireann le linn 
2009	agus	tá	na	cás-staidéir	seo	is	féidir	
a úsáid mar fhormáid ann fosta.

Ina dteannta seo, tá cur i láthair 
PowerPoint ann lena úsáid ag cruinnithe 
tuismitheoirí agus is féidir é seo a chur in 
oiriúint chomh maith de réir mar is gá.

Agus ar mhaithe le forbairt foirne, tá 
formáid le haghaidh iniúchadh ranga agus 
scoile agus cur i láthair PowerPoint ar fáil.

Is í an chéad chéim eile an 
fhoireann a spreagadh le bheith 
ag smaoineamh ar na réimsí sa 
churaclam atá ann faoi láthair 
ar féidir ábaltacht airgeadais a 
chur isteach iontu.

Ábaltacht Airgeadais
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Rannán 4

Trí ábaltacht airgeadais gach duine aonair 
a fhorbairt ó na luathbhlianta go dtí aois 
18 mbliana, is féidir go mbeidh deiseanna 
agus roghanna saoil níos fearr acu. Beidh 
sé ina chuidiú ag gach páiste agus gach 
duine óg le gach ceann de thrí chuspóir 
an churaclaim a fhorbairt. Tá sé ina 
chuidiú go háirithe le páistí a fhorbairt le 
bheith rannpháirteach sa tsochaí agus sa 
gheilleagar agus sa chomhshaol, agus le 
brí eolasach ar a ról sa saol a fhorbairt ar 
an dóigh seo.

Gníomhaíochtaí, amhail na cinn a 
gcuirtear síos orthu anseo, a dhéantar le 
hábaltacht airgeadais a fhorbairt, beidh 
siad ina gcuidiú ag páistí agus daoine óga 
tuiscint is fearr a bheith acu ar na naisc 
idir an méid a dhéanann siad ar son na 
sochaí agus an méid a dhéanann siad ar 
son an gheilleagair agus an chomhshaoil. 
Cionn is go mbíonn páistí ag foghlaim trí 
na heispéiris uilig a bhíonn acu, caithfear 
an méid is féidir leis na heispéiris seo a 
dhéanamh a aithint sa churaclam agus 
iad a chomhlánú. Tá sé seo fíor i gcás 
ábaltacht airgeadais go háirithe, mar a 
mbíonn cuid mhór de na meonta bunaithe 
ar thaithí an pháiste sna luathbhlianta. 

Is fearr a bhíonn páistí ag foghlaim nuair 
atá an fhoghlaim nasctha. Cé go bhfuil 
Curaclam Thuaisceart Éireann leagtha 
amach faoi shé Réimse Foghlama, 
d’fhéadfaí iad a chomhtháthú níos mó 
le cuidiú le páistí na naisc idir gnéithe 
éagsúla na foghlama a thuiscint. Tá  
cuid mhór de na gníomhaíochtaí san 
áis seo nasctha le Matamaitic agus 
Uimhearthacht. Tá naisc acu uilig, áfach, 
le Réimsí Foghlama eile, go háirithe le 
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint 
(FPCT) (ina gcuidiú ag páistí a bheith ag 
forbairt mar bhaill de phobal).

Cuidíonn na gníomhaíochtaí san áis seo 
le measúnú a dhéanamh ar na scileanna 
traschuraclaim d’Úsáid Matamaitice, 
de Chumarsáid, d’Úsáid TFC agus de 
Scileanna Smaointeoireachta agus 
Ábaltachtaí Pearsanta.

Scileanna Smaointeoireachta 
agus Ábaltachtaí Pearsanta á 
bhForbairt

Na gníomhaíochtaí a bhaineann le hÓcáid 
Airgid, tá siad ina gcuidiú le Scileanna 
Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí 
Pearsanta a fhorbairt ar dhóigheanna 
difriúla trí dheiseanna a chur ar fáil:

•	 le	scileanna	obair	foirne	a	chleachtadh	
agus a fhorbairt;

•	 le	fadhbanna	airgid	a	réiteach	i	
bhfíorchásanna saoil;

•	 le	measúnú	a	dhéanamh	ar	an	
tionchar  a bhíonn ag cinntí airgeadais 
orthu féin agus ar dhaoine eile ar 
bhonn áitiúil agus domhanda;

•	 leis	an	fhaisnéis	atá	de	dhíth	i	dtaca	le	
roghanna eolasacha de, a rochtain, a 
bhainistiú agus a léirmhíniú; agus

•	 le	roghanna	pearsanta	a	bhaineann	le	
caitheamh airgid a dhéanamh agus a 
chosaint.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an dóigh 
le hábaltacht airgeadais a fhorbairt sna 
Réimsí Foghlama uilig ag  
www.nicurriculum.org.uk/fc

Trí ábaltacht airgeadais gach duine 
aonair a fhorbairt ó na luathbhlianta 
go dtí aois 18 mbliana, is féidir go 
mbeidh deiseanna agus roghanna 
saoil níos fearr acu.

Naisc le Curaclam  
Thuaisceart Éireann

Ábaltacht Airgeadais
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Cuspóirí Foghlama, Gníomhaíochtaí 
agus Naisc trasna na Réimsí FoghlamaRannán 5

Tugtar	gníomhaíochtaí	éagsúla	sa	rannán	seo	lena	n-úsáid	in	Ócáid	Airgid.	
Taispeántar	an	t-aoisghrúpa	is	mó	a	bhfuil	gach	gníomhaíocht	fóirsteanach	dó.	
Ba	chóir	do	mhúinteoirí	a	mbreithiúnas	féin	a	úsáid	lena	shocrú	cén	t-aoisghrúpa	
is mó a mbeadh gach gníomhaíocht fóirsteanach dó agus na gníomhaíochtaí a 
oiriúnú de réir mar is gá, mar shampla trí mhéideanna an airgid a athrú.

Tá gníomhaíochtaí breise ar fáil chomh maith faoin dóigh ar féidir Réimsí 
Foghlama a nascadh trasna an churaclaim.

Na hábhair thacaíochta a ndéantar tagairt dóibh sna gníomhaíochtaí, is féidir iad 
a fháil sna haguisíní agus ar líne sa suíomh gréasáin Ábaltacht Airgeadais.
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:

•	 aithneoidh	siad	na	boinn	agus	na	nótaí	airgid	a	bheidh	in	úsáid	againn;
•	 tuigfidh	siad	boinn	agus	nótaí	airgid	á	malartú	ar	earraí;	agus	
•	 beidh	siad	ábalta	a	bheith	ag	labhairt	ar	na	rudaí	ar	maith	leo	a	gcuid	airgid	

a chaitheamh orthu.

Áiseanna
Leathán Stór Focal ar an Siopa Pinginí

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:

•	 boinn	1p,	cuid	acu	fíor	agus	cuid	acu	bréagach	(ar	a	n-áirítear	bonn	mór	1p	amháin,	fíorbhoinn	1p;	bosca	airgid	ina	mbeidh	
boinn 1p go leor le go mbeidh deich gcinn ar a laghad ag gach páiste);

•	 siopa	ranga	agus	lipéad	1p	ar	na	hearraí	uilig.

Cuir siopa i dtreoir sa seomra agus cuir in iúl do na páistí é. Mínigh dóibh gur siopa speisialta é ina bhfuil an praghas céanna ar 
gach earra, 1p. Cuir in iúl do na páistí go mbíonn praghas difriúil ar earraí i siopaí de ghnáth.

Taispeáin an bonn mór 1p do na páistí. Lig dóibh an fíorbhonn 1p a láimhseáil agus a bheith ag labhairt ar a dhath, ar a mhéid, 
ar na marcanna agus an luach atá air. Caithfidh na páistí taithí a fháil ar a bheith ag obair le fíorbhoinn, agus bain úsáid astu seo,  
mar sin, sna gníomhaíochtaí airgid nuair is féidir é.

Abair le gach páiste sa ghrúpa cúig bhonn 1p a chuntas amach as an bhosca airgid. Spreag iad lena mboinn féin a chuntas 
amach ar dtús agus le bheith ag cuidiú lena chéile ina dhiaidh sin gach líon a sheiceáil. Tig leo dul isteach sa siopa ansin le rudaí 
a cheannach.

Gníomhaíocht Shínteach
Rian na bPinginí – iarr ar na páistí pinginí a thabhairt isteach ón bhaile agus iad a chur isteach i bpróca mór gloine. I ndeireadh 
na	seachtaine,	cuirfidh	na	páistí	na	pinginí	ar	an	talamh	sa	chlós	súgartha/sa	halla	le	rian	a	dhéanamh.	Is	féidir	an	t-airgead	a	
bhailítear a thabhairt do chumann carthanais nó a úsáid le luach saothair a cheannach do na páistí.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cad	é	mar	a	bheidh	a	fhios	agaibh	cá	mhéad	bonn	a	chaithfidh	sibh	a	thabhairt	don	siopadóir?
•	 Cá	mhéad	earra	is	féidir	libh	a	cheannach	ar	5p?	Cad	é	mar	a	d’oibrigh	sibh	amach	é?
•	 Cad	é	mar	a	bheidh	a	fhios	ag	an	siopadóir	cad	iad	na	rudaí	ar	íoc	sibh	astu?	Déan	plé	ar	úsáid	admhálacha	agus	rollaí	

scipéid.
•	 Cad	é	a	dhéanann	siopadóirí	leis	an	airgead	a	thugann	sibh	dóibh?
•	 An	dtig	libh	smaoineamh	ar	áit	shábháilte	leis	na	boinn	airgid	a	choinneáil?

Gníomhaíocht 1 An Siopa Pinginí (Bonnchéim)

Aithneoidh na páistí na boinn 
agus na nótaí airgid a bhíonn 
in úsáid againn.

Ábaltacht Airgeadais | Gníomhaíochtaí
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An Siopa Pinginí (Bonnchéim)

Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Teanga	a	fhorbairt	trí	idirghníomhú	siopadóra	le	custaiméirí;
•	 Faisnéis	a	chruinniú	ó	admhálacha	agus	ó	thaispeántais	sa	siopa;
•	 Póstaeir	a	dhearadh	ag	díriú	ar	leagan	amach;
•	 Dialann	a	choinneáil	ar	cad	é	mar	atá	sé	a	bheith	ag	obair	sa	siopa.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Gníomhaíochtaí	simplí	siopadóireachta	a	dhéanamh	le	boinn	1p;
•	 A	shocrú	cad	é	air	a	gcaithfidh	siad	5p	sa	siopa;
•	 A	shocrú	cad	é	a	cheannóidh	siad	sa	reic	–	2	rud	ar	1p	–	cad	é	a	cheannóidh	tú?

An Domhan Thart Orainn •	 Rudaí	a	thriail	lena	fháil	amach	cé	na	substaintí	a	ghlanfaidh	boinn	(cóla,	m.sh);
•	 Faisnéis	a	fháil	ó	dhaoine	fásta	sa	bhaile	agus	ar	scoil	faoina	dtaithí	siopadóireachta	

agus iad óg;
•	 Cuairt	a	thabhairt	ar	shiopa	áitiúil,	ar	ollmhargadh	nó	ar	veain	seachadta.

Forbairt Fhisiceach agus Gluaiseacht •	 Sealaíocht	a	dhéanamh	ar	‘veain	seachadta’	a	thiomáint	ón	ionad	dáilte	chuig	an	
siopa agus ar aghaidh chuig tithe na gcustaiméirí, na hearraí á gcur i bpacáistí sula 
dtosaíonn siad ar an seachadadh.

Na hEalaíona •	 Bosca	airgid	a	dhearadh	agus	a	dhéanamh	lena	gcuid	airgid	a	choigilt	ann;
•	 Amhráin	éagsúla	a	fhoghlaim	faoi	chuntas	airgid;
•	 Ligean	do	bhoinn	1p	titim	isteach	i	gcanna.	Cad	é	a	chuala	sibh;	Úsáid	a	bhaint	as	

fuaim na mbonn le ceol a dhéanamh. 

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Rólghlacadh	a	dhéanamh	ar	shiopadóir	agus/nó	chustaiméir;
•	 Agallaimh	a	chur	ar	dhaoine	fásta	sa	bhaile	agus	ar	scoil	ar	na	siopaí	is	fearr	leo	

agus cad chuige; 
•	 Plé	a	dhéanamh	ar	na	fáthanna	a	mbailímid	airgead	ar	son	carthanachta.

Gníomhaíocht 1
Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

An Siopa Pinginí (Bonnchéim)

Gníomhaíochtaí | Ábaltacht Airgeadais 



Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:

•	 aithneoidh	siad	na	boinn	agus	na	nótaí	airgid	a	bheidh	in	úsáid	againn;
•	 tuigfidh	siad	boinn	agus	nótaí	airgid	á	malartú	ar	earraí;	agus	
•	 beidh	siad	ábalta	a	bheith	ag	labhairt	ar	na	rudaí	ar	maith	leo	a	gcuid	airgid	a	

chaitheamh orthu.

Áiseanna
Leathán stór focal ar Innill 
Airgid

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:

•	 foireann	de	bhoinn	mhóra	chairtchláir	amhail	Cártaí	Colossal;
•	 boscaí	cairtchláir;
•	 téip	ghreamaitheach/gliú;	agus	
•	 péinteanna.

Pléigh leis na páistí cé acu a chuir siad airgead riamh isteach in inneall amhail táillefón nó inneall ticéad nó nár chuir. An raibh 
orthu	na	boinn	chearta	a	chur	isteach,	nó	ar	thug	an	t-inneall	briseadh?	Bailigh	eolas	ar	na	rudaí	a	fuair	na	páistí	as	na	hinnill.	
Cé na daoine a cheannaigh brioscáin, milseáin nó deoch as inneall? Ar cheannaigh páistí ar bith ticéid nó stampaí as inneall?  
Is féidir gur chuir páistí áirithe airgead isteach in inneall súgartha i lárionad siopadóireachta.

Labhair leis na páistí ar a thábhachtaí atá sé go gcuirfidh siad na boinn chearta isteach in inneall. Cuir na boinn mhóra 
chairtchláir	ar	taispeáint	le	cuidiú	leo	na	boinn	éagsúla	a	aithint.	Cuir	ceisteanna	amhail	“Cé	na	boinn	a	chuirfeá	isteach	in	
inneall	le	barra	taifí	15p	a	cheannach?”,	“Cé	na	boinn	a	chuirfeá	isteach	in	inneall	le	marcaíocht	20p	a	fháil?”

Abair	leis	na	páistí	ansin	treoracha	a	scríobh	d’inneall	dá	gcuid	féin.	Ar	na	treoracha	seo	is	féidir	go	mbeidh:	“Ní	thig	leat	ach	boinn	5p	
agus	10p	a	chur	isteach	san	inneall	seo”,	“Tá	cosc	ar	bhoinn	2p”,	“Ní	thugtar	briseadh”	nó	“Tá	8p	ar	phinn	luaidhe	san	inneall	seo”.

Gníomhaíocht Shínteach
Iarr ar na páistí inneall airgid a dhearadh agus a dhéanamh dá seomra leapa féin – cad é a thabharfaidh sé amach agus cén praghas 
a bheidh ar gach earra?

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cad	é	mar	a	bhíonn	a	fhios	ag	innill	cad	iad	na	boinn	a	chuir	tú	isteach?	An	ndéanann	siad	na	boinn	a	scagadh	de	réir	méide?	

De réir meáchain?
•	 Cad	é	a	tharlóidh	mura	bhfuil	airgead	go	leor	agat	don	inneall?	
•	 Cad	é	mar	a	bhíonn	a	fhios	agat	cá	mhéad	airgid	atá	le	cur	isteach	san	inneall?
•	 An	féidir	leat	airgead	a	fháil	ó	innill?
•	 Tá	50p	ar	an	ticéad	páirceála	agus	chuir	mé	bonn	20p	isteach.	Cá	mhéad	airgid	eile	atá	le	cur	isteach	agam?

Labhair leis na páistí ar a 
thábhachtaí atá sé go gcuirfidh 
siad na boinn chearta isteach 
in inneall.

Gníomhaíocht 2

Ábaltacht Airgeadais  | Gníomhaíochtaí

Innill Airgid (Bonnchéim)
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Ceisteanna	a	chur	ar	phobal	na	scoile	faoi	na	cineálacha	innill	airgid	a	d’úsáid/
chonaic siad agus na cinn ba mhaith leo a bheith sa scoil;

•	 Faisnéis	ó	cheistiúchán	a	léirmhíniú;
•	 Treoracha	simplí	a	scríobh	ar	an	dóigh	leis	an	inneall	airgid	a	úsáid.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Cuntar	malartaithe	airgid	a	úsáid,	mar	shampla,	malartaíonn	páistí	bonn	10p	ar	
dhá bhonn 5p (úsáid malartuithe éagsúla idir 1p, 2p, 5p, 10p, 20p);

•	 Graf	a	dhéanamh	ar	an	fhaisnéis	a	fuarthas	sa	cheistiúchán	ar	na	cineálacha	innill	
airgid is coitianta.

An Domhan Thart Orainn •	 Fiosrú	a	dhéanamh	ar	an	dóigh	a	n-oibreodh	inneall	simplí	airgid		(fórsaí	agus	
gluaisne);

•	 Ceistiúchán	a	úsáid	le	heolas	a	chruinniú	ar	innill	airgid	sa	phobal	áitiúil	agus/nó	
sa chathair/bhaile is gaire;

•	 Innill	a	aimsiú	agus	a	shainaithint	ar	léarscáil	chuí;
•	 A	fháil	amach	cad	iad	na	hearraí	a	cheannaíodh	daoine	as	innill	airgid	50	bliain	ó	

shin agus an costas a bhíodh ar na hearraí sin.

Na hEalaíona •	 Innill	airgid	atá	cruthaithe	acu	a	tharraingt	–	lipéadaithe	go	soiléir	lena	thaispeáint	
cad é mar a oibríonn siad;

•	 I	ngrúpaí	de	thriúr	nó	de	cheathrar,	bosca(í)	mór(a)	cairtchláir	a	thiontú	ina	inneall	
airgid;

•	 Cnaguirlisí	éagsúla	a	úsáid	leis	an	fhuaim	a	dhéanfadh	an	t-inneall	agus	é	ar	obair	
a chruthú;

•	 Páirt	a	ghlacadh	i	gcás	ag	baint	úsáid	as	an	inneall	airgid	agus	fuaimeanna	
cnaguirlisí tionlacain á gcruthú acu, d’fhéadfadh siad é seo a léiriú mar chuid de 
láithreoireacht tionóil.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Suirbhé	a	dhéanamh	ar	phobal	na	scoile	faoi	na	cineálacha	innill	airgid	ar	mhaith	
leo a bheith sa scoil.

Gníomhaíocht 2
Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

Innill Airgid (Bonnchéim)
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de: 

•	 tuigfidh	siad	go	mbíonn	iarmhairtí	ann	nuair	atá	níos	lú	airgid	ag	daoine	áirithe	ná	mar	
atá ag daoine eile agus gurb é seo an fáth a mbíonn airgead á bhailiú ar son carthanais 
againn;

•	 beidh	siad	ábalta	méideanna	difriúla	airgid	a	chuntas	go	beacht.

Áiseanna
Leathán stór focal ar Phróca 
Suibhe

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:

•	 próca	a	bhfuil	méid	airgid	ann	(amhail	£4.23),	chomh	maith	le	roinnt	cnaipí	agus	boinn	choimhthíocha	airgid.

Abair leis na páistí go bhfuil próca suibhe ina bhfuil boinn airgid acu agus go gcaithfidh siad na boinn a shórtáil agus a 
chaitheamh	ansin.	Abair	leo	gurbh	fhearr	dóibh	an	t-airgead	a	chuntas	ar	dtús	lena	fháil	amach	cá	mhéad	atá	sa	phróca	sula	
socróidh siad cad é a dhéanfaidh siad leis. Tabhair mám airgid as an phróca do gach grúpa páistí lena shórtáil agus a chuntas. 
Spreag na páistí ansin dóigh a aimsiú le gach iomlán ar leith a chur le chéile lena fháil amach cá mhéad san iomlán atá acu, mar 
shampla na puint a chuntas i dtosach, méideanna a shuimíonn le10p a thabhairt, agus mar sin de. Ba chóir dóibh cnaipí agus 
boinn choimhthíocha airgid  a shainaithint más féidir leo.

Gníomhaíocht Shínteach
Bosca airgid a léireodh caitheamh aimsire agus/nó spéiseanna carad nó duine cháiliúil a dhearadh agus a dhéanamh lena 
spreagadh airgead a choigilt.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cad	é	ba	chóir	dúinn	a	dhéanamh	leis	an	airgead	agus	cad	é	an	dóigh	is	fearr	lena	shocrú?
•	 Tá	a	lán	bonn	éagsúil	anseo.	Luaigh	dóigh	mhaith	lena	gcuntas.
•	 An	bhfuil	dóigh	ar	bith	ann	leis	an	iomlán	deiridh	a	sheiceáil	lena	chinntiú	gurb	é	sin	an	t-iomlán	ceart	i	ndáiríre?
•	 D’fhéadfá	smaointe	a	chur	chun	tosaigh	ar	chineálacha	difriúla	carthanais	agus	ar	chúiseanna	fiúntacha	eile.
•	 Abair	go	roinnfimid	an	t-airgead	idir	dhá	charthanas,	cad	é	mar	is	féidir	linn	an	méid	a	gheobhaidh	gach	ceann	 

acu a oibriú amach?
•	 An	bhfuil	airgead	ar	bith	sa	phróca	nach	n-aithníonn	tú?	Cá	has	ar	tháinig	sé?

Tuigfidh na páistí go mbíonn 
iarmhairtí ann nuair atá níos lú 
airgid ag daoine áirithe ná mar atá 
ag daoine eile agus gurb é seo an 
fáth a mbíonn airgead á bhailiú ar 
son carthanais againn.

Gníomhaíocht 3

Ábaltacht Airgeadais | Gníomhaíochtaí
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Plé	a	dhéanamh	ar	an	charthanas	ar	mhaith	leis	na	páistí	airgead	a	bhailiú	dó;
•	 Faisnéis	a	bhailiú,	ó	fhoinsí	éagsúla,	ar	charthanais	éagsúla;
•	 An	tIdirlíon	a	úsáid	le	taighde	a	dhéanamh	ar	charthanais	dhifriúla,	ar	ócáidí	

cáiliúla carthanachta, ar fhionnachtana eolaíochta a fuair tacaíocht ó airgead 
carthanachta (Úsáid TFC);

•	 Póstaeir	a	dhearadh	le	hócáid	carthanachta	a	fhógairt	le	hairgead	a	bhailiú	do	
charthanas dá rogha féin;

•	 Tuairisc	nuachtáin	a	scríobh	ar	ócáid	cháiliúil	carthanachta	san	am	a	chuaigh	thart.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 An	t-airgead	sa	phróca	suibhe	agus	an	t-airgead	a	bailíodh	ar	son	carthanachta	a	
shórtáil agus a chuntas;

•	 Graf	a	dhéanamh	ar	thorthaí	an	cheistiúcháin.

An Domhan Thart Orainn •	 Fiosrú	a	dhéanamh	ar	rudaí	tábhachtacha	a	fuarthas	amach	san	eolaíocht	mar	
gheall ar airgead carthanais;

•	 Léarscáileanna	den	domhan	a	úsáid	lena	shainaithint	cad	iad	na	tíortha	a	bhfuil	
cuidiú airgid de dhíth orthu chomh maith le hairgeadra gach tíre acu;

•	 Fiosrú	a	dhéanamh	ar	ócáidí	cáiliúla	carthanachta	san	am	a	chuaigh	thart,	Band	
Aid le Bob Geldof, mar shampla.

Na hEalaíona •	 Boscaí	carthanachta	a	dhearadh	agus	a	dhéanamh	leis	an	charthanas	atá	
roghnaithe acu a léiriú. Iad seo a úsáid agus airgead á bhailiú acu;

•	 ‘Grianghraf’	a	tharraingt	le	tacú	leis	an	tuairisc	nuachtáin	faoin	ócáid	cháiliúil	
carthanachta agus lena léiriú;

•	 Le	bheith	ag	éisteacht	le	ceol	a	cumadh	go	speisialta	d’ócáid	carthanachta	(mar	
shampla,	Children	In	Need)	agus	le	hamhrán/rapcheol	a	chumadh	dá	n-ócáid	
carthanachta féin;

•	 Scéal	an	tSamáraigh	Mhaith	a	ghníomhú.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Plé	a	dhéanamh	ar	dhálaí	an	tsaoil	a	bhíonn	ag	páistí	i	dtíortha	eile.

Oideachas Reiligiúnach •	 Scéal	an	tSamáraigh	Mhaith	a	léamh	agus	a	phlé.

Gníomhaíocht 3

Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

Próca Suibhe (EC1)
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:

•	 tuigfidh	siad	go	mb’fhéidir	go	mbeidh	orainn	airgead	a	choigilt	mura	bhfuil	go	leor	ann	
do gach rud ba mhaith linn nó a chaithfimid a cheannach;

•	 tosóidh	siad	ar	a	bheith	ábalta	pleanáil	agus	smaointeoireacht	a	dhéanamh	don	am	atá	
le teacht.

Áiseanna
Leathán stór focal ar 
Cheannaigh Rothar

Leathán buiséid

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:

•	 dísle	a	bhfuil	£100,	£100,	£75,	£50,	£50,	£10	marcáilte	air;	agus
•	 cóip	den	Leathán	Buiséid	do	gach	péire	de	pháistí.

Cuir	an	dóigh	le	méideanna	amhail	£100,	£75,	£50,	agus	£25	a	shuimiú	agus	a	dhealú	i	gcuimhne	do	na	páistí.	Déan	plé	ar	
airgead a choigilt do rud éigin a bhfuil dúil mhór agat ann, rothar nua , mar shampla, agus ar an dóigh a mbíonn ort a bheith ag 
smaoineamh chun tosaigh leis na rudaí uilig a gcaithfidh tú airgead a chaitheamh orthu a chur san áireamh.

Imir an cluiche ‘Ceannaigh Rothar’ ansin. Cuir na páistí ina bpéirí. Tabhair leathán buiséid do gach péire le bheith ag obair 
air.	Is	é	aidhm	an	chluiche	£50	a	chur	le	chéile	le	bia	a	cheannach,	£100	don	rothar	agus	go	leor	airgid	a	choigilt	leis	an	‘táille	
éigeandála’ a dhíol ag deireadh an chluiche. Imrítear an cluiche ina cheithre bhabhta le ceithre seachtaine a léiriú.  

Caith an dísle airgid ceithre huaire. Gach uair, scríobhann na páistí an méid sa cholún saothraithe acu, agus socraíonn siad ansin 
an	dóigh	a	roinnfidh	siad	an	t-airgead.	Tig	leo	an	t-airgead	a	roinnt	de	réir	mar	is	mian	leo	trasna	na	dtrí	cholún	(bia,	rothar	agus	
coigilteas). Taifeadann siad na méideanna ar na leatháin. I ndiaidh an cheathrú babhta suimíonn na páistí iomláin na gceithre 
cholún uilig.

Caitheann an múinteoir an dísle arís. Seasann sé seo don ‘táille éigeandála’. Is féidir go seasfaidh an ‘táille éigeandála’ seo do 
rud éigin a bhfuil brí áirithe ann do na páistí, amhail fuinneog a bhriseadh le liathróid agus ceann nua a chur ina háit nó do chóta 
a fhágáil ar an bhus agus go mbíonn ort ceann nua a cheannach, nó ba mhaith leat do mháthair a thabhairt amach faoi choinne 
béile nach bhfuil sí ag súil leis. Caithfidh gach péire an táille éigeandála a dhealú ó mhéid iomlán an choigiltis atá acu.

Gníomhaíocht Shínteach
I ngrúpaí de thriúr nó cheathrar, sín an cluiche lena imirt le méideanna is mó airgid. Cuir isteach cártaí seans a bhfuil roghanna 
difriúla orthu faoi choinne fiach agus tuillimh.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cad	é	mar	a	choinnigh	tú	cuntas	ar	do	chaiteachas	i	rith	an	ama?
•	 Cad	é	mar	a	rinne	tú	plean	chun	tosaigh	don	tuilleamh	agus	chaiteachas	a	raibh	tú	ag	súil	leo	agus	don	tuilleamh	agus	

chaiteachas gan choinne?
•	 Cad	é	an	straitéis	is	fearr	lena	chinntiú	go	bhfuil	airgead	go	leor	agat	do	gach	rud?

Tuigfidh na páistí go mb’fhéidir 
go mbeidh orainn airgead a 
choigilt mura bhfuil go leor ann 
do gach rud ba mhaith linn nó a 
chaithfimid a cheannach.

Gníomhaíocht 4
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Ceannaigh Rothar (EC1)



Ócáid Airgid    17

Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Le	cur	i	láthair	a	dhéanamh	don	rang	ar	rothar	roghnaithe	agus	le	fáthanna	a	
thabhairt leis an rogha;

•	 Catalóga	a	úsáid	le	liosta	praghsanna	a	fháil	ar	rudaí	ba	mhaith	leo	a	cheannach	
dóibh féin agus/nó dá muintir;

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	phraghsanna	rothar	ó	fhoinsí	éagsúla;
•	 Le	tuairisc	a	scríobh	ar	an	dóigh	a	bhfuil	nósanna	siopadóireachta	ag	athrú.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Le	£CDA	(céadta,	deicheanna,	aonta)	a	shuimiú/dhealú;
•	 Le	dísle	airgid	a	úsáid	agus	le	dóigheanna	a	chumadh	le	hiomláin	reatha	a	

choinneáil agus le torthaí a thaifeadadh;
•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	phraghas	trí	rothar	dhifriúla	(daor,	measartha	daor,	

saor)	-	rogha	a	bhunú	ar	an	luach	is	fearr	(.i.	praghas,	rathúnas,	seachadadh	baile,	
socruithe solúbtha íocaíochta);

•	 Le	comparáid	a	dhéanamh	idir	asphriontaí	ó	shuíomhanna	siopadóireachta	Idirlín	
a thaispeánann praghsanna earraí bia (Úsáid TFC).

An Domhan Thart Orainn •	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	cad	é	a	thugann	ar	rothar	a	bheith	ag	dul	níos	gasta,	níos	
moille nó a bheith ag stopadh;

•	 Lena	fháil	amach	an	bhfuil	sé	níos	fearr	rothar	daor	a	cheannach;
•	 Le	léarscáil	den	cheantar	áitiúil	a	úsáid	le	siopaí,	stuanna	siopadóireachta	agus	

ollmhargaí	a	bhfuil	só-earraí	ar	díol	iontu	a	aimsiú,	agus	iad	a	thaispeáint	ar	
léarscáil;

•	 Le	hagallamh	a	chur	ar	dhaoine	a	raibh	cónaí	orthu	sa	cheantar	le	linn	a	n-óige,	le	
fianaise a fháil ar an dóigh a bhfuil nósanna siopadóireachta athraithe:

•	 Le	hamlíne	a	fhiosrú	agus	a	chomhordú	le	forbairt	an	rothair	a	thaispeáint.

Na hEalaíona •	 Le	leabhar	coigiltis	a	dhearadh	agus	a	dhéanamh	dóibh	féin	agus	do	pháiste	5	
bliana d’aois –beidh siad difriúil maidir le hábhar agus cuma;

•	 Le	rothair	a	tharraingt	don	amlíne;
•	 Na	focail	san	amhrán	‘Na	Rothaí	ar	an	Bhus’	a	athrú	go	‘Na	Rothaí	ar	an	Rothar’	

agus é a theagasc do pháistí is óige.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	suirbhé	a	chomhordú	le	fiafraí	de	dhaoine	fásta	cá	háit	a	mbíonn	siad	ag	
siopadóireacht	do	shó-earraí;

•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	cad	chuige	ar	scil	úsáideach	saoil	í	a	bheith	ábalta	airgead	a	
choigilt.

Gníomhaíocht 4
Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

Ceannaigh Rothar (EC1)
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:
•	 aithneoidh	siad	na	boinn	agus	na	nótaí	airgid	a	bheidh	in	úsáid	againn;
•	 tuigfidh	siad	boinn	agus	nótaí	airgid	á	malartú	ar	earraí.

Áiseanna
Cártaí stór focal ar Línte Airgid

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:
•	 foireann	de	bhoinn	mhóra	chairtchláir;
•	 fíorbhoinn	£1;
•	 bailiúchán	de	bhoinn	agus	de	thráidirí	airgid;
•	 samplaí	bána	de	dhearbháin	bhronntanais	agus	d’éarlaisí	leabhar;	agus	
•	 líne	níocháin	agus	pionnaí	éadaí	don	seomra	ranga.
Baineann an ghníomhaíocht seo le teaglaim de bhoinn airgid a úsáid leis an méid airgid atá de dhíth le dearbháin nó le héarlaisí 
a cheannach a chur le chéile.

Déan plé leis na páistí ar an taithí atá acu ar dhearbháin bhronntanais agus éarlaisí leabhar. Mínigh dóibh gur dóigh eile iad 
dearbháin agus éarlaisí le hairgead a thabhairt agus a fháil agus taispeáin roinnt samplaí dóibh. Déan plé ar an fhoclaíocht – cad 
é a chuireann sí in iúl duit?

Taispeáin na boinn mhóra chairtchláir do na páistí. Iarr ar chúigear páistí bonn amháin an duine a chur in airde. Iarr ar an rang 
iomlán na mbonn a oibriú amach, agus bígí ag obair le chéile ansin le dearbhán bronntanais nó éarlais leabhair don méid airgid 
sin a scríobh. Bain triail as seo roinnt uaireanta le méid difriúil airgid.

Tabhair tráidire airgid do gach péire páistí ansin agus abair leo cúig bhonn a roghnú, a luach iomlán a oibriú amach agus a bhfuil 
déanta acu a thaifeadadh in uimhirabairt. Nuair atá siad cinnte den iomlán, ba chóir dóibh dearbhán bronntanais nó éarlais 
leabhair a dhearadh don mhéid sin. Ba chóir do gach péire an dearbhán acu a ghreamú d’uimhirlíne bhán, ag cinntiú go bhfuil na 
dearbháin uilig in ord de réir luacha.

Gníomhaíocht Shínteach
Eagraigh agus reáchtáil stalla leabhair athláimhe. Dear agus díol dearbháin leabhar le go gceannóidh tuismitheoirí/cúramóirí dá 
bpáistí	iad	lena	n-úsáid	ag	an	stalla.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cá	mhéad	teaglaim	difriúil	de	bhoinn	airgid	is	féidir	leat	a	dhéanamh	le	£1.50	a	thabhairt?	 

Cad é an líon is lú de bhoinn a bheadh de dhíth ort?
•	 Cá	mhéad	bonn	50p	a	bheadh	de	dhíth	lena	malartú	ar	nóta	£5.	Cá	mhéad	bonn	50p	a	bheadh	de	dhíth	lena	malartú	ar	nóta	

£10?	Cad	é	mar	is	féidir	leat	é	sin	a	oibriú	amach?
•	 Cé	acu	ceann	is	mó:	£2.50	nó	£2.75?
•	 Cá	mhéad	bonn	10p	a	bheadh	de	dhíth	ort	le	dearbhán	bronntanais	£1	a	cheannach?

Tuigfidh na páistí boinn agus 
nótaí airgid á malartú ar earraí.

Gníomhaíocht 5
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	an	dóigh	le	stalla	leabhar	a	eagrú;
•	 Le	faisnéis	a	bhailiú	ó	fhreagraí	ar	litreacha;
•	 Le	litreacha	a	scríobh	chuig	comhlachtaí	ag	fiafraí	díobh	cá	huair	a	thosaigh	siad	

ar dhearbháin leabhar/éarlaisí bronntanas a úsáid;
•	 Le	leagan	amach	a	dhéanamh	do	dhearbháin	leabhar	agus	éarlaisí	bronntanas.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Le	hairgead	a	úsáid	agus	stalla	á	reáchtáil	acu;
•	 Le	brabús	a	chuntas	agus	a	shórtáil	isteach	i	málaí	airgid;
•	 Le	graf	a	dhéanamh	leis	an	chineál	leabhair	is	mó	díol	a	thaispeáint;
•	 Le	héarlaisí	leabhar	(10cm	X	25cm)	a	dhearadh.

An Domhan Thart Orainn •	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	airíonna	gliúnna/dúntóirí	difriúla	lena	shainaithint	cad	é	
an ceann is fearr le clúdaigh litreacha a shéalú;

•	 Léarscáil	den	cheantar	áitiúil	a	úsáid	le	siopaí	a	dhíolann	éarlaisí	agus/nó	
dearbháin a shainaithint agus a mharcáil;

•	 Freagraí	ar	litreacha	a	úsáid	le	hamlíne	a	chruthú	don	úsáid	a	bhaineann	
comhlachtaí as éarláisí/dearbháin.

Na hEalaíona •	 Le	pacáiste	cuí	bogearraí	a	úsáid	le	dearbháin	bhronntanas	agus/nó	éarlaisí	
leabhar a dhearadh;

•	 Le	clúdaigh	do	na	dearbháin	bhronntanas	agus/nó	na	héarlaisí	leabhar	a	
dhearadh;

•	 Le	gligín	fógraíochta	a	mheallfadh	daoine	chuig	an	stalla	leabhair	athláimhe	a	
chruthú;

•	 Le	rólghlacadh	a	dhéanamh	–	cásanna	ceannaigh	agus	díola.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	an	dóigh	a	n-úsáidfear	an	brabús	ón	reic	leabhar	–	ar	a	
n-áirítear	ar	chóir	dóibh	céatadán	den	bhrabús	a	thabhairt	do	charthanas?

•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	na	ceiliúrthaí	difriúla	ar	féidir	dearbháin/éarlaisí	a	thabhairt	
lena linn.

Gníomhaíocht 5
Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

Línte Airgid (EC1)
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:
•	 tuigfidh	siad	an	dóigh	le	hairgead	a	choinneáil	slán	trína	chur	i	gcuntas;
•	 tuigfidh	siad	a	thábhachtaí	atá	sé	go	gcoinneoidh	siad	taifid	airgeadais;
•	 beidh	siad	eolach	ar	roinnt	taifid	airgeadais	oifigiúla.

Áiseanna
Leathán stór focal ar Chuntais á  
gCoinneáil
Leathán Ráiteas Bainc

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:
•	 leatháin	ráitis	bhainc	–	ceann	amháin	an	páiste.

Pléigh leis na páistí an dóigh a gcoinníonn siopaí, gnólachtaí agus daoine eile cuntas ar an méid airgid atá acu. D’fhéadfadh sibh 
labhairt ar chuntais agus mhórleabhair. Sna chéad tithe cuntais a bhí ann, thugtaí ‘ledger’ ar mhórleabhar cionn is gur ar leac 
na fuinneoige a choinnítí é, mar a mbeadh neart solais leis na figiúirí a léamh.

Sa lá atá inniu ann bíonn cuntais bhainc ag daoine, agus caithfear, mar sin, taifead a choinneáil ar an airgead a théann isteach 
agus a thagann amach as cuntas an chustaiméara. Cuirfidh an banc ráiteas bainc chuig an chustaiméir ar bhonn rialta leis na 
bearta uilig a thaispeáint. Mínigh na gnéithe seo a leanas den ráiteas bainc:

•	 taispeánann	an	ráiteas	bainc	an	dáta	a	tharla	gach	ceann	de	na	bearta;

•	 cuirtear	síos	ar	ar	tharla	ar	an	dáta	sin	(an	beart);

•	 airgead	a	cuireadh	isteach	sa	chuntas,	taispeántar	sa	cholún	chlé	(sochar)	é;

•	 airgead	a	baineadh	amach	as	an	chuntas,	taispeántar	sa	cholún	dheas	(dochar)	é;	agus

•	 is	é	colún	an	iarmhéid	a	thaispeánann	an	t-iomlán	reatha	ar	an	méid	airgid	atá	sa	chuntas.

Tabhair	ráitis	bhainc	lena	gcomhlánú	do	na	páistí.	Beidh	orthu	uimhir	cuntais	a	chumadh.	Abair	leo	go	bhfuil	£10	acu	le	cur	sa	
chuntas,	agus	go	mbeidh	£2	airgead	póca	in	aghaidh	na	seachtaine	acu.	Iarr	orthu	an	ráiteas	bainc	a	líonadh	leis	an	chaiteachas	
nó an choigilteas a thasipeáint do mhí amháin.

Gníomhaíocht Shínteach
Taisceadán a dhearadh agus a dhéanamh leis na hearraí luachmhara a choinneáil ann.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cá	háit	a	scríobhfaidh	tú	an	£10	atá	mar	shochar	agat?
•	 An	t-airgead	a	chaitheann	tú,	cad	é	mar	a	dhéanfaidh	tú	é	a	dhealú?
•	 Cad	é	mar	is	féidir	leat	a	chinntiú	go	bhfuil	na	háirimh	ceart?
•	 Cá	mhéad	a	bhí	sa	chuntas	bainc	i	ndeireadh	na	míosa?
•	 Cad	é	an	difear	idir	dochar	agus	sochar?
•	 Pléigh	an	dóigh	a	ndéantar	an	bhaincéireacht	nua-aimseartha	ar	ríomhaire	anois	sa	dóigh	go	mbeidh	na	ráitis	á	nginiúint	go	

huathoibríoch – agus an dóigh gur féidir le daoine na mionsonraí bainc acu a aimsiú ar an Idirlíon. 

Tuigfidh na páistí a thábhachtaí 
atá sé go gcoinneoidh siad taifid 
airgeadais.

Gníomhaíocht 6
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Le	heolas	a	fháil	ar	an	stair	a	bhaineann	le	banc/cumann	foirgníochta	áitiúil	trí	
chuireadh chun na scoile a thabhairt do bhall den fhoireann;

•	 Le	faisnéis	ar	bhanc	áitiúil	a	bhailiú	agus	a	léamh;
•	 Leis	an	scéal		‘A	Christmas	Carol’	nó	sleachta	de,	le	Charles	Dickens	a	léamh;
•	 Le	ráiteas	bainc	a	chur	le	chéile	do	chara	agus	ligean	do	dhalta	eile	é	a	sheiceáil;
•	 Le	liosta	ceisteanna	a	chur	le	chéile	lena	gcur	ar	oibrí	bainc	nó	ar	oibrí	cumann	

foirgníochta agus na freagraí a úsáid le gníomhaíocht comparáid Staire a 
dhéanamh;

•	 Le	ráiteas	bainc	a	dhearadh	agus	a	phriontáil	(Úsáid	TFC).

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Le	hairgead	a	shuimiú/dhealú	ar	ráitis,	agus	na	torthaí	a	sheiceáil	le	háireamhán;
•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	na	dóigheanna	le	hairgead	a	choinneáil	slán.

An Domhan Thart Orainn •	 Le	haláram	leictreach	simplí	a	dhearadh	don	tsamhail	den	taisceadán;
•	 Le	léarscáil	den	cheantar	áitiúil	a	úsáid	le	hinstitiúidí	airgeadais	a	aimsiú,	mar	

shampla cumann foirgníochta, meaisín bainc, agus é a thaispeáint ar an léarscáil;
•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	an	stair	a	bhaineann	le	bainc	nó	le	cumainn	fhoirgníochta	

áirithe;
•	 Leis	an	eolas	a	a	fuarthas	ó	‘A	Christmas	Carol’	agus	ó	chuairt	ar	bhanc	a	úsáid	le	

comparáid a dhéanamh idir an dóigh a gcaitear le fostaithe bainc sa lá atá inniu 
ann agus cur chuige a bhí ag Scrooge, agus le comparáid a dhéanamh chomh 
maith idir éadaí na bhfostaithe. 

Na hEalaíona •	 Ina	ngrúpaí	de	thriúr	nó	de	cheathrar	boscaí	cairtchláir	a	úsáid	le	meaisín	bainc	 
a dhearadh;

•	 Le	héidí	a	dhearadh	d’fhoireann	bhainc	agus	ainm	na	scoile	a	úsáid	d’ainm	an	
bhainc;

•	 Le	comparáid	a	dhéanamh	idir	gligíní	fógraíochta	banc	–	tig	leo	a	ngligíní	féin	a	
scríobh agus ainm na scoile a úsáid d’ainm an bhainc;

•	 Le	rólghlacadh	a	dhéanamh	ar	an	idirghníomhú	idir	fostaí	bainc	agus	custaiméir.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	heolas	a	fháil	ar	na	scileanna	agus	na	hábaltachtaí	a	chaithfidh	a	bheith	ag	
duine le bheith ag obair i mbanc.

Gníomhaíocht 6
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:
•	 déanfaidh	siad	riachtanais	agus	mianta	a	chothromú,	agus	cuirfidh	siad	an	méid	

teoranta airgid atá acu in ord tosaíochta agus an rud is riachtanaí sa chéad áit;
•	 tuigfidh	na	páistí	go	mbíonn	caighdeáin	mhaireachtála	ag	athrú	thar	am	agus	áit.

Áiseanna
Leathán stór focal ar Chostas 
Maireachtála
Leathán gníomhaíochtaí ar Chostas 
Maireachtála

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:
•	 An	leathán	gníomhaíochtaí	ar	Chostas	Maireachtála	ar	a	mbeidh	trí	rogha	costais	do	gach	catagóir	(de	réir	praghsanna	

áitiúla) – ceann amháin an páiste.

Scríobh	méideanna	amhail	£4.50,	70p,	89p	ar	an	chlár	bhán	agus	fiafraigh	de	na	páistí	cé	acu	méid	a	shíleann	siad	a	bheadh	
in úsáid acu le híoc as táille bus, as suíochán sa phictiúrlann, as péire stocaí, srl. Déan cinnte de go mbeidh na praghsanna a 
scríobhann tú ar an chlár bhán ag teacht le taithí na bpáistí agus de réir praghsanna áitiúla.

Tabhair do gach páiste an leathán gníomhaíochtaí ar Chostas Maireachtála ar a mbeidh trí chostas dhifriúla de speansais tí.  Ar 
na trí chostas seo ba chóir go mbeadh sóchostas nó costas ard, costas measartha agus costas íseal don earra. Tabhair buiséad 
do gach páiste ansin, agus mínigh dóibh nach bhfuil cead acu an buiséad sin a shárú. Ba chóir dóibh a shocrú ansin cé acu 
rogha a bheidh in úsáid acu sa dóigh go bhfanfaidh siad taobh istigh den bhuiséad sonraithe.

Gníomhaíocht Shínteach
Iarr ar na páistí saoire a phleanáil dóibh féin agus do chara – caithfidh bia agus dídean a bheith acu ach ina dhiaidh sin tig leo an 
t-airgead	a	chaitheamh	ar	a	rogha	ruda.	Tabhair	an	buiséad	dóibh.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Abair	go	raibh	an	rogha	agat,	dul	amach	nó	éadaí	a	cheannach,	cén	rud	a	roghnófá?
•	 Cá	mhéad	atá	ar	bhéile	beir	leat?
•	 Nuair	a	bhíonn	ort	costais	rudaí	a	shuimiú,	an	dtig	leat	a	mhíniú	cad	é	an	dóigh	is	fearr	lena	dhéanamh?
•	 Cad	iad	na	cineálacha	áireamh	a	bhí	á	ndéanamh	agat	leis	an	chostas	maireachtála	a	oibriú	amach?	Cad	é	mar	a	rinne	tú	

seiceáil ar na háirimh?

Tuigfidh na páistí go mbíonn 
caighdeáin mhaireachtála ag 
athrú thar am agus áit.

Gníomhaíocht 7
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Le	biachlár	a	phleanáil	do	bhéile	speisialta	teaghlaigh;
•	 Le	fógra	a	dhearadh	le	teach	a	dhíol	i	gcathair	nó	amuigh	faoin	tuath;	
•	 Le	faisnéis	chuí	ar	phraghsanna	tithe	a	fháil	ón	Idirlíon,	ó	nuachtáin	agus	ó	

chatalóga (Úsáid TFC).

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Le	meastachán	a	dhéanamh	ar	phraghsanna,	ar	tháillí	bus	srl.	don	tsaoire;
•	 Le	catalóg	ollmhargaidh	a	úsáid	leis	an	bhiachlár	don	bhéile	speisialta	atá	

pleanáilte agat a phraghsáil i nGaeilge;
•	 Le	buiséad	a	shocrú	agus,	ina	bpéirí,	le	liosta	a	dhéanamh	de	riachtanais	agus	de	

mhianta don seomra ranga;
•	 Le	catalóg	a	úsáid	lena	oibriú	amach	cad	é	an	costas	a	bheadh	ar	éadaí		a	

cheannach do pháiste 7 mbliana ar feadh bliana;
•	 Leis	an	Idirlíon	a	úsáid	le	praghsanna	bia	a	fhiosrú	(Úsáid	TFC).

An Domhan Thart Orainn •	 Le	praghsanna	tithe	i	gcathair	mhór	agus	amuigh	faoin	tuath	a	chur	i	gcomparáid	
lena chéile, agus le plé a dhéanamh ar cad chuige a bhfuil cineál amháin acu níos 
daoire ná an cineál eile;

•	 Le	cuireadh	a	chur	ar	dhuine	ón	phobal	áitiúil	le	labhairt	ar	an	chineál	saoil	a	
bhí aige/aici le linn an Dara Cogadh Domhanda – an fhaisnéis seo a úsáid leis 
an chaighdeán maireachtála a bhí ann ansin a chur i gcomparáid le caighdeán 
maireachtála an lae inniu. An riabh riachtanais agus mianta na ndaoine san am sin 
difriúil leo siúd atá againn sa lá atá inniu ann?

Na hEalaíona •	 Le	colláis	ar	a	mbeidh	dhá	cheannlíne,	‘Riachtanais’	agus	‘Mianta’	a	dhearadh,	ag	
baint úsáid as pictiúir catalóg;

•	 Le	rapcheol	a	chumadh	ar	‘Mo	riachtanais	agus	mo	Mhianta.’

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	Bhuiséad	Rialtais	–	cé	atá	freagrach	as	agus	cén	dóigh	a	
gcuireann sé/sí os comhair an phobail é?

•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	na	riachtanais	agus	mianta	atá	léirithe	i	gcolláisí	a	chéile;
•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	a	riachtanaí	atá	sé	go	bhfanfaidh	siad	taobh	istigh	de	

bhuiséad agus ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann mura ndéantar 
amhlaidh.

Gníomhaíocht 7
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:
•	 tuigfidh	siad	an	difear	idir	dea-fhiach	(pleanáilte	agus	inbhainistithe)	agus	

drochfhiach (neamhphleanáilte agus dobhainistithe);
•	 beidh	siad	ábalta	a	shocrú	cad	iad	na	ceannacháin	is	fearr	faoi	chúinsí	éagsúla;
•	 beidh	siad	ábalta	plé	a	dhéanamh	ar	an	dóigh	nach	mar	an	gcéanna	i	gcónaí	é	

airgead a chaitheamh agus sásamh a bhaint as na rudaí atá ceannaithe againn. 

Áiseanna
Leathán stór focal Glaoigh ar Chara

Leathán stór focal Tairiscintí Gutháin 
Phóca

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:
•	 samplaí	d’fhíorthairiscintí	gutháin	phóca	nó	de	thairiscintí	cumtha.

Pléigh leis na páistí an costas a bhaineann le guthán póca. Caithfidh tú a chur san áireamh na buntáistí coibhneasta a bhaineann 
le creidmheas réamhíocaíochta a cheannach ar an ghuthán roimh ré, é sin nó bille a fháil do na scairteanna atá curtha agat 
(cuirtear i gcuimhne duit nach féidir le daoine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois bille a fháil do scairteanna). Iarr ar gach péire 
ansin dhá thairiscint dhifriúla do ghutháin phóca a mheas agus a fháil amach cé acu ceann ab fhearr dóibh féin. Beidh orthu an 
ceann	a	roghnaíonn	siad	a	chosaint	don	chuid	eile	den	rang.	D’fhéadfá	seisiún	iomlánach	a	chur	ar	bun	le	vótaí	a	chaitheamh	
don tairiscint gutháin is fearr.

Gníomhaíocht Shínteach
Cuirfidh na páistí Seibhís Faisnéise Gutháin Phóca i dtreoir do dhaltaí, d’foireann na scoile agus do thuismitheoirí agus is iad na 
páistí féin a reáchtálfaidh í. Is féidir leo an fhaisnéis go léir atá bailithe acu a úsáid.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cad	chuige	a	mbeadh	comhlacht	guthán	sásta	guthán	saor	in	aisce	a	thairiscint	do	dhaoine?
•	 Cad	é	mar	is	féidir	linn	an	cíos	míosúil	a	oibriú	amach	más	in	aghaidh	na	ráithe	a	chuireann	an	comhlacht	billí	chugainn?
•	 Dá	mba	mhaith	leat	fiacha	a	sheachaint,	cé	acu	ceann	ab	fhearr	duit,	bille	a	fháil	uair	sa	mhí,	gach	trí	mhí	nó	creidmheas	

réamhíocaíochta a cheannach?
•	 Cé	acu	ceann	is	mó	a	gcaithfidh	tú	airgead	ar	scairteanna	air,	guthán	póca	a	bheith	agat	nó	guthán	poiblí	a	úsáid?
•	 An	dtig	leat	a	mhíniú	cad	é	mar	a	ríomhtar	costas	scairt	12	nóiméad	dar	costas	90p	an	nóiméad?	An	dtig	leat	a	oibriú	amach	

cad	é	an	costas	in	aghaidh	an	nóiméid	a	bhí	ar	scairt	a	mhair	16	nóiméad	agus	arb	é	£1.92	an	costas	a	bhí	air?

An costas a bhaineann le guthán 
póca a phlé leis na páistí.

Gníomhaíocht 8
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Leis	an	fháth	ar	roghnaigh	siad	guthán	áirithe	a	chosaint	don	chuid	eile	den	rang;
•	 Le	faisnéis	chuí	a	aimsiú	ar	an	Idirlíon,	i	nuachtáin	agus	i	gcatalóga	faoi	na	

praghsanna éagsúla atá ar ghutháin, ar scairteanna agus ar théacsanna  
(Úsáid TFC);

•	 Le	fógra	a	scríobh	do	thairiscint	gutháin	phóca.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Leis	an	chostas	a	ríomh	do	sholáthróirí	éagsúla	lena	fháil	amach	cé	acu	ceann	a	
thugann an luach is fearr ar airgead;

•	 Le	costais	scairteanna	idirnáisiúnta	ón	Bhreatain	a	chur	in	ord;
•	 Le	catalóga	a	úsáid	le	guthán	póca	a	roghnú	do	bhall	is	sine	sa	teaghlach	nó	do	

chara – na roghanna a chosaint;
•	 Le	bille	a	dhearadh	do	ghuthán	póca	–	costas	scairteanna,	téacsála,	cíos	líne	agus	

CBL san áireamh (Úsáid TFC);

An Domhan Thart Orainn •	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	airíonna	na	n-ábhar	atá	beartaithe	agat	a	úsáid	do	
chosantóir an ghutháin phóca – an oibreoidh siad?

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	scairteanna	idirnáisiúnta	gutháin	ar	fud	an	domhain,	agus	
le línte a chur isteach ar léarscáil an domhain le naisc a dhéanamh idir Tuaisceart 
Éireann agus tíortha eile agus praghas scairteanna a bheith lipéadaithe orthu;

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	aireagán	an	ghutháin	phóca	agus	ar	an	dóigh	a	bhfuil	
costas guthán agus scairteanna athraithe/forbartha.

Na hEalaíona •	 Ina	bpéirí,	le	gléas	a	dhearadh	leis	an	ghuthán	póca	a	chosaint	ar	dhamáiste	le	linn	
gníomhaíochtaí spóirt – cá mhéad airgid a bheidh air?

•	 Leis	an	tiúin	is	rogha	leo	a	roghnú	do	thon	na	mbuailte;
•	 Mar	sholáthróir	gutháin	phóca,	lena	chur	ina	luí	ar	chustaiméirí	a	d’fhéadfadh	a	

bheith agat cad chuige ar chóir dóibh an guthán agat a cheannach.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	an	árachas	agus	an	chosaint	atá	ar	fáil	do	ghutháin	
phóca; le plé a dhéanamh ar a bhfuil i gceist le Cáin Bhreisluacha (CBL) agus ar an 
dóigh a bhfuil sé á húsáid ag an rialtas;

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	mhodhanna	íocaíochta	seachas	airgead	tirim	agus	na	
hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith i gceist, táillí cárta creidmheasa, mar shampla;

•	 Mar	sholáthróir	gutháin	phóca,	lena	chur	ina	luí	ar	chustaiméirí	a	d’fhéadfadh	a	
bheith agat cad chuige ar chóir dóibh an guthán agat a cheannach.

Gníomhaíocht 8
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:
•	 fiosróidh	siad	cineálacha	difriúla	scéimeanna	coigilte;
•	 Déanfaidh	siad	plean	do	na	riachtanais	a	bheidh	acu	san	am	le	teacht;
•	 gheobhaidh	siad	amach	gur	féidir	go	mbeidh	tionchar	ag	rátaí	úis	ar	an	áit	a	

roghnóidh siad lena gcuid airgid a choigilt inti.

Resources
Leathán stór focal ar choigilt

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:
•	 faisnéis	ar	chuntais	choigilte	do	pháistí	ó	Oifig	an	Phoist,	ó	bhainc	agus	ó	chumainn	fhoirgníochta.

Cuir an rang ina ngrúpaí agus iarr orthu na rudaí seo a leanas a mheas:

•	 Tugann	duine	£10	duit.	Cad	é	is	féidir	leat	a	dhéanamh	leis?
•	 Tugann	duine	£100	duit.	Cad	é	is	féidir	leat	a	dhéanamh	leis?
•	 Tugann	duine	£1000	duit.	Cad	é	is	féidir	leat	a	dhéanamh	leis?
•	 Tugann	duine	£10,000	duit.	Cad	é	is	féidir	leat	a	dhéanamh	leis?
•	 Tugann	duine	£100,000	duit.	Cad	é	is	féidir	leat	a	dhéanamh	leis?

Iarr ar na páistí luach coibhneasta gach méid airgid  thuas a mheas agus fiosrú a dhéanamh ar dhóigheanna a bhféadfadh siad 
an	t-airgead	seo	a	chaitheamh.	Is	féidir	é	seo	a	dhéanamh	i	ngrúpaí	beaga	nó	le	páirtí.	Cuir	na	torthaí	ar	taispeáint	don	chuid	
eile den rang.

Pléigh cad é mar a thiocfadh leis na páistí airgead a choigilt le rud éigin a cheannach chomh maith leis na dóigheanna éagsúla 
ar féidir leo airgead a choigilt – ná déan dearmad coigilt sa bhaile a chur san áireamh. Tabhair faisnéis dóibh ar chuntais 
choigilte do pháistí ó bhainc agus ó chumainn fhoirgníochta. Faigh amach cá mhéad airgid a shaothrófaí ar gach méid airgid dá 
mbeadh sé á choigilt ar feadh bliana. Cuir san áireamh a fhusacht atá sé airgead a fháil amach ó chuntas – de ghnáth bíonn ús 
is lú ag dul le cuntas a bhfuil rochtain ar an toirt orthu ná mar a bhíonn ag dul le cuntais eile ina gcaithfear fógairt a thabhairt 
roimh ré leis an airgead a bhaint amach.

Gníomhaíocht Shínteach
Iarr	ar	na	páistí	buiséad	na	scoile	a	fhiosrú.	Cá	has	adtagann	an	t-airgead	agus	cén	dóigh	a	roinntear	é	(mar	shampla	áiseanna,	
cothabháil foirgneamh, srl)?

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 An	mbeifeá	sásta	do	chuid	airgid	a	fhágáil	i	gcuntas	le	breis	agus	bliain?	Cad	chuige	a/nach	mbeifeá?
•	 Cad	chuige	ar	chóir	dúinn	airgead	a	choigilt	le	rud	éigin	speisialta	a	cheannach?
•	 Cad	iad	na	dóigheanna	éagsúla	ar	féidir	airgead	a	choigilt?
•	 Cad	é	a	dhéanann	Oifig	an	Phoist,	an	banc	nó	an	cumann	foirgníochta	leis	an	airgead	a	chuireann	tú	sa	chuntas?

Déanfaidh na páistí plean do
na riachtanais a bheidh acu 
san am le teacht.

Gníomhaíocht 9

Ábaltacht Airgeadais | Gníomhaíochtaí

Coigilt (EC2)
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 Le	cur	i	láthair	a	dhéanamh	don	rang	ar	an	bhanc	nó	ar	an	chumann	foirgníochta	a	
bhí faoi scrúdú agat;

•	 Le	cuntais	dhifriúla	choigilte	a	thaighde	ag	baint	úsáid	as	bileoga	eolais	ón	Idirlíon	
(Úsáid TFC);

•	 Le	nótaí	a	bhreacadh	agus	le	tuairiscí	a	scríobh	ar	na	hinstitiúidí		airgeadais	atá	
faoi scrúdú.

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Le	liosta	rialacha	a	scríobh	leis	an	dóigh	a	ríomhtar	rátaí	úis	a	mhíniú;
•	 Le	graf	a	tharraingt,	ag	baint	úsáid	as	bogearraí	cuí	ríomhaire	lena	thaispeáint	cad	

iad na rátaí difriúla úis atá ag institiúidí éagsúla (Úsáid TFC);
•	 Le	ceannach	só-earra	a	shocrú	agus	lena	fháil	amach	cá	mhéad	ama	a	ghlacfadh	

sé	an	t-airgead	a	choigilt	–	cá	mhéad	in	aghaidh	na	seachtaine	go	ceann	1	bliain,	3	
bliana, 5 bliana, agus cá mhéad úis a ghinfí ar gach ceann acu.

An Domhan Thart Orainn •	 Le	rud	éigin	a	cheapadh	le	hairgead	a	choigilt	don	scoil	nó	don	rang;
•	 Leis	an	Idirlíon	a	úsáid	le	faisnéis	a	bhailiú	ar	bhanc	nó	ar	chumann	foirgníochta	

áirithe;
•	 Leis	an	eochair	a	dhearadh	do	léarscáil	a	fhágfaidh	go	mbeidh	tú	in	ann	

suíomhanna banc agus cumainn fhoirgníochta difriúla a aimsiu – úsáid a bhaint as 
faisnéis a bailíodh in TFC;

•	 Le	babhtáil	a	fhiosrú	agus	le	fianaise	is	féidir	a	chur	ar	taispeáint	in	áit	shofheicthe	
sa scoil a bhailiú. 

Na hEalaíona •	 Le	leabhar	nótaí	coigiltis	a	dhearadh	agus	a	dhéanamh	do	dhuine	mór	le	rá,	
leabhar a léireoidh buanna an duine, peileadóir nó ceoltóir clúiteach, mar shampla;

•	 Le	cineál	ceoil	a	roghnú,	mar	shampla	rapcheol,	rac-cheol,	popcheol	agus	le	liricí	
a chuireann coigilt chun cinn mar scil mhaith saoil a scríobh;

•	 Leis	an	amhrán	acu	a	chur	i	láthair	mar	chuid	de	rólghlacadh	ar	na	buntáistí	a	
bhaineann le coigilt – rang eile nó tionól scoile a úsáid mar lucht féachana.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	Fhiacha	an	Tríú	Domhan,	go	háirithe	ar	an	méid	úis	a	
bhaineann	le	hiasachtaí	agus	ar	an	tionchar	a	bheadh	aige	seo	ar	a	n-acmhainn	na	
fiacha a ghlanadh;

•	 Le	plé	a	dhéanamh	ar	earraí	a	bheith	á	gceannach	le	cárta	creidmheasa	agus	le	
fiosrú a dhéanamh ar na rátaí úis a ghearrtar.

Gníomhaíocht 9

Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama 

Coigilt (EC2)

Gníomhaíochtaí | Ábaltacht Airgeadais
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Cuspóirí Foghlama
I dtaca leis na páistí de:
•	 beidh	a	fhios	acu	cad	é	is	airgead	ann	agus	tuigfidh	siad	malartú	airgid;
•	 beidh	siad	eolach	ar	chineálacha	eile	airgid;
•	 tuigfidh	siad	go	mbíonn	boinn	agus	nótaí	airgid	difriúla	in	úsáid	i	dtíortha	difriúla	

– an euro san áireamh – agus tosóidh siad ar  thuiscint a bheith acu ar an dóigh 
a mbíonn rátaí malartaithe ag feidhmiú.

Áiseanna
Leathán stór focal ar Chaife Idirnáisiúnta

Gníomhaíocht Tosaigh
Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ort:

•	 an	fhaisnéis	is	déanaí	ar	rátaí	malartaithe;
•	 fíorshamplaí	d’airgead	coigríche;
•	 píosaí	beaga	cairtpháipéir	le	biachláir	a	dhéanamh;	agus
•	 áireamháin.

Pléigh airgeadra coigríche leis na páistí. Cuir na boinn agus na nótaí airgid atá in úsáid go hidirnáisiúnta faoi chaibidil agus faigh 
amach ón rang an raibh aon taithí ag duine ar bith acu ar airgeadra difriúil a úsáid, an euro san áireamh. Is féidir go raibh cónaí 
orthu i dtír eile nó gur chaith siad saoire thar sáile? Mínigh dóibh cad é mar is féidir airgead a mhalartú ar a luach comhionann 
d’airgeadra coigríche, ag brath ar an ráta malartaithe atá ann san am, an dóigh, mar shampla, ar féidir puint a mhalartú ar euro.

Taispeáin na rátaí malartaithe atá ann do dhá thír nó do thrí thír, tíortha a bhfuil ráta malartaithe measartha simplí acu agus 
iarr	ar	na	páistí	a	bheith	ag	obair	ina	bpéirí	lena	fháil	amach	cá	mhéad	a	gheobhadh	siad	ar	£5,	£10	agus	£20	i	gcibé	airgeadra	
a	roghnaíonn	siad.	Thiocfadh	leo	iarracht	a	thabhairt	ansin	ar	na	méideanna	céanna	a	thiontú	ina	n-airgeadra	amháin	eile	ar	a	
laghad.

D’fhéadfadh na páistí a bheith ag obair ina bpéirí ansin le biachlár a scríobh do Chaife Punt mar a bhfuil na praghsanna uilig 
ina	n-iolraithe	de	£1.	Thiocfadh	leis	na	páistí	a	rogha	tíre	a	ainmniú	leis	an	bhéile	a	ithe	inti	–	is	féidir	go	mbeidh	bia	na	tíre	atá	
roghnaithe	acu	léirithe	ar	an	bhiachlár.	A	luaithe	is	atá		praghas	(ina	iolraithe	de	£1)	gach	mír	bia	socraithe	acu,	thiocfadh	leo	
praghsanna an bhiachláir a thiontú san airgeadra coigríche atá roghnaithe acu.

Beidh na  páistí eolach ar 
chineálacha eile airgid.

Gníomhaíocht 10

Ábaltacht Airgeadais | Gníomhaíochtaí

Caife Idirnáisiúnta (EC2)
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Gníomhaíocht Shínteach
Reáchtálfaidh gach rang siopa scoile difriúil gach lá, agus díolfar táirge amháin a bhfuil baint aige le tír roghnaithe, mar shampla, 
Bliain 5 – pastaetha Danmhargacha, Bliain 7 – arán agus cáis na Fraince, Bliain 6 – ceibeabanna torthaí úra. Is iad na daltaí:

•	 a	shocróidh	an	t-earra	a	bheidh	ar	díol;
•	 a	shocróidh	costas	an	earra	(a	fháil	amach	cá	háit	a	bhfuil	an	luach	is	fearr);
•	 a	dhéanfaidh	suirbhé	lena	fháil	amach	cén	chainníocht	a	bheidh	de	dhíth;
•	 a	cheannóidh	na	hearraí;
•	 a	oibreoidh	praghas	gach	earra	amach	le	brabús	(beag)	a	shaothrú;
•	 a	dhíolfaidh	na	hearraí	ar	Lá	an	tSiopa	Scoile;
•	 a	chuntasfaidh	an	t-airgead	a	thógfar	sa	siopa	lena	chinntiú	go	bhfuil	sé	ag	teacht	le	méid	na	n-earraí	a	dhíoltar;
•	 a	chúiteoidh	an	‘lucht	maoinithe’;	agus
•	 a	shocróidh	cad	é	air	a	gcaithfear	an	brabús.

Pointí Díospóireachta Tosaigh
•	 Cén	t-airgeadra	is	fusa	é	a	thiontú?
•	 Cad	é	mar	a	bheadh	áireamhán	ina	chuidiú	agat?
•	 An	bhfanann	rátaí	malartaithe	mar	an	gcéanna	i	rith	na	bliana:?
•	 Cá	háit	a	bhfaighfeá	airgeadra	coigríche?
•	 Cá	háit	a	bhfaighfeá	faisnéis	ar	rátaí	malartaithe?

Gníomhaíocht 10
Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

Caife Idirnáisiúnta (EC2)

Gníomhaíochtaí | Ábaltacht Airgeadais
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Is féidir deiseanna a thabhairt do pháistí:

Teanga agus Litearthacht •	 A	bheith	páirteach	i	dtionól	don	scoil	ar	fad	i	ndeireadh	na	seachtaine	leis	 
an rath a roinnt;

•	 Le	faisnéis	ar	–	bhiachláir,	phraghsanna,	phóstaeir,	ghraif	srl	a	léirmhíniú;
•	 Le	leagan	amach	póstaer,	biachlár	agus	rialacha	a	dhearadh;
•	 Le	biachlár	a	dhearadh	agus	a	phriontáil	do	Lá	an	tSiopa	Scoile	(Úsáid	TFC).

Matamaitic agus Uimhearthacht •	 Le	fíorairgead	a	úsáid	sa	siopa;
•	 Le	póstaeir	a	dhearadh	le	hairgeadra	tíortha	éagsúla	a	léiriú	chomh	maith	leis	na	

rátaí malartaithe;
•	 Le	sonraí	a	bhailiú	ar	bhlasanna	pearsanta	agus	iad	a	léiriú	ar	graif,	 

phíchairteacha srl;
•	 Lena	shocrú	cá	mhéad	táirgí	a	bheidh	de	dhíth	le	go	mbeidh	deis	ag	gach	dalta	bia	

gach tíre a bhlaiseadh.

An Domhan Thart Orainn •	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	bhlasanna	difriúla	agus	an	bia	is/nach	maith	le	daoine	–	
ceangal aige le gníomhaíocht fadhbréitigh sa mhatamaitic;

•	 Le	léarscáil	den	domhan	a	úsáid	leis	an	tír	a	roghnaítear	do	Lá	an	tSiopa	Scoile	a	
shainaithint agus a mharcáil;

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	mhias	náisiúnta	na	tíre	atá	roghnaithe	acu,	an	stair	a	
bhaineann léi agus an praghas a bheadh uirthi do thurasóir sa lá atá inniu ann.

Na hEalaíona •	 Le	pacáistiú	a	dhearadh	agus	a	dhéanamh	do	na	hearraí	a	bheidh	ar	díol	i	siopa	na	
scoile	-	lena	léiriú	cén	tír	ata	roghnaithe	acu;

•	 Le	póstaeir	a	dhéanamh	leis	an	siopa	scoile	a	fhógairt	agus	an	tír	atá	roghnaithe	
acu á léiriú orthu;

•	 Le	ceol	cúlra	a	roghnú	(nó	a	chumadh)	do	shiopa	na	scoile	agus	an	tír	atá	
roghnaithe acu á léiriú ann;

•	 Le	rólghlacadh	a	dhéanamh	–	an	bia	á	ullmhú	ar	mhodh	sláintiúil;	cleachtadh	a	
dhéanamh ar earraí a dhíol agus a cheannach i siopa na scoile.

Forbairt Phearsanta agus 
Comhthuiscint

•	 Le	fiosrú	a	dhéanamh	ar	shaol/nósanna	na	ndaoine	sa	tír	atá	roghnaithe	acu;
•	 Lena	shocrú	cad	é	an	dóigh	is	fearr	leis	an	airgead	a	choinneáil	slán	agus	siopa	

na scoile á reáchtáil acu – a bheith ag smaoineamh ar na hiarmhairtí a bheidh ann 
mura ndéantar amhlaidh;

•	 Le	rialacháin	sláinte	agus	rialacha	sábháilteachta	a		tháirgeadh	leis	an	bhia	a	
ullmhú do agus a dhíol i siopa na scoile.

Úsáid	fíor-airgead	i	siopa	na	scoile.

Gníomhaíocht 10

Ábaltacht Airgeadais | Gníomhaíochtaí

Gníomhaíochtaí Molta Trasna na Réimsí Foghlama

Caife Idirnáisiúnta (EC2)
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Rannán 6
Suíomhanna Gréasáin 
Ábaltacht Airgeadais

Tá cur síos ar shuíomh gréasáin Ábaltacht 
Airgeadais ar an dóigh a gceanglaíonn 
an scil saoil riachtanach seo le Curaclam 
Thuaisceart	Éireann.	Tá	cás-staidéir	
fíorshaoil agus gníomhaíochtaí samplacha 
ó scoileanna i dTuaisceart Éireann ar an 
suíomh gréasáin le cuidiú le múinteoirí 
na  ceachtanna a phleanáil le hÁbaltacht 
Airgeadais a ionchorprú iontu. I rannán 
na nÁiseanna, tig le múinteoirí teacht ar 
go leor ábhar seantriailte, ábhair is féidir 
a úsáid leis an rang agus tig leo, chomh 
maith, naisc a leanúint chuig cluichí agus 
gníomhaíochtaí a bheidh fóirsteanach dá 
n-aoisghrúpa	ar	leith.

Ábaltacht Airgeadais i gCuraclam 
Thuaisceart Éireann
www.nicurriculum.org.uk/fc

Is carthanas oideachais é PFEG a bhfuil 
mar mhisean aige a chinntiú go bhfágfaidh 
gach duine óg scoil leis an mhuinín, 
leis na scileanna agus leis an eolas a 
bheidh de dhíth orthu i dtaca le  cúrsaí 
airgeadais de. Ar an suíomh seo tá réimse 
áiseanna, an chuid is mó acu saor in 
aisce,  le hÁbaltacht Airgeadais a theagasc 
agus	sa	chlár	“Feabhas	agus	Rochtain”,	
tá	cás-staidéir	a	chuireann	síos	ar		
ghníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama 
ar éirigh thar barr leo. 

Grúpa Oideachas Airgeadais Phearsanta
www.pfeg.org

Suíomhanna Gréasáin ar Ábaltacht Airgeadais | Ábaltacht Airgeadais





Financial CapabilityMoney	Event
Teachers’ Pack

Aguisíní

•	 Leatháin	Áiseanna	ar	Ghníomhaíochtaí
•	 Iniúchtaí	Ranga
•	 Achoimre	Iniúchta	don	Scoil	ar	Fad
•	 Cur	Síos	ar	Chás-staidéir	Sheachtain	an	Airgid

Is féidir na hábhair seo a fháil ar líne chomh maith ag
www.nicurriculum.org.uk/fc

Chomh maith leis seo, is féidir ábhair tacaíochta éagsúla
a	fháil	ag	an	suíomh	seo,	ar	a	n-áirítear:

•	 		Láithreoireacht	Power-Point	don	Fhoireann
•	 		Láithreoireacht	Power-Point	do	Thuismitheoirí
•	 		Cás-staidéir	ar	Sheachtain	Iomlán	Airgid	

Ócáid Airgid    33
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Leatháin Áiseanna 
Gníomhaíochtaí

Gníomhaíocht Aoisghrúpa

Gníomhaíocht 1 An Siopa Pinginí Bonnchéim

Gníomhaíocht 2 Innill Airgid Bonnchéim

Gníomhaíocht 3 Próca Suibhe Eochairchéim 1

Gníomhaíocht 4 Ceannaigh Rothar Eochairchéim 1

Gníomhaíocht 5 Línte Airgid Eochairchéim 1

Gníomhaíocht 6 Cuntais á gCoinneáil Eochairchéim 2

Gníomhaíocht 7 Costas Maireachtála Eochairchéim 2

Gníomhaíocht 8 Cuir Scairt ar Chara Eochairchéim 2

Gníomhaíocht 9 Coigilt Eochairchéim 2

Gníomhaíocht 10 Caife Idirnáisiúnta Eochairchéim 2

Tá na rudaí seo a leanas ar fáil le gach Gníomhaíocht:

•	 Leathán	stór	focal
•	 Leathán	breise	áiseanna	nuair	atá	gá	leis

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna
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bonn pingin cá mhéad  
airgid?

cá mhéad? praghas íoc as

1,2,3…a fhad 
lena 10

Gníomhaíocht 1

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

An Siopa Pinginí 
Leathán Stór Focal (Bonnchéim)
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bonn pingin pinginí

punt praghas briseadh

íoc as cá mhéad  
airgid?

Gníomhaíocht 2

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna

Innill Airgid
Leathán Stór Focal (Bonnchéim)
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Innill Airgid
Leathán Stór Focal (Bonnchéim)

bonn pingin pinginí

punt iomlán briseadh

cá mhéad  
airgid?

Gníomhaíocht 3

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

Próca Suibhe
Leathán Stór Focal (EC1)
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praghas costas níos saoire

níos mó/lú costasach íoc as

iomlán buiséad sábháil

Gníomhaíocht 4

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna

Ceannaigh Rothar 
Leathán Stór Focal (EC1)
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praghas costas níos saoire

níos mó/lú costasach íoc as

iomlán buiséad sábháil

Ceannaigh Rothar 
Leathán Stór Focal (EC1)

tuilleamh bia rothar coigilteas

Seachtain 1

Seachtain 2

Seachtain 3

Seachtain 4

IOMLÁIN

Táille éigeandála

Coigilteas Iomlán

Gníomhaíocht 4

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

Ceannaigh Rothar  
Leathán Buiséid (EC1)
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bonn pingin punt

cá mhéad  
airgid? iomlán dearbhán

éarlais

Gníomhaíocht 5

Línte Airgid
Leathán Stór Focal (EC1)

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna
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airgead iomlán méid

cuntais mórleabhar creidmheas

iarmhéid ráiteas dochar

Gníomhaíocht 6

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

Cuntais á gCoinneáil
Leathán Stór Focal (EC2)
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Banc Ranga

Idirbhearta Iarmhéid atá tugtha ar aghaidh £

Dáta Cur síos Creidmheasa Dochair Iarmhéid

Iarmhéid Deiridh £

Gníomhaíocht 6

Cuntais á gCoinneáil  
Ráiteas Bainc (EC2)

Ainm agus seoladh

uimh chuntais

ainm cuntais

dáta an ráitis

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna
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pingin punt praghas costas

ceannaigh/ 
díol caith íoc as buiséad

speansais iomlán méid

Gníomhaíocht 7

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

Costas Maireachtála 
Leathán Stór Focal (EC2)
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Praghas íseal Meánphraghas Sóphraghas/ 
praghas ard

Cíos

Bia

Taisteal

Bróga spóirt

Oíche spraoi

Gníomhaíocht 7 Costas Maireachtála (EC2)

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna
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airgead bonn punt pinginí

costas níos  
saoire

níos 
costasaí íoc as

luach méid

Gníomhaíocht 8

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

Cuir Scairt ar Chara
Leathán Stór Focal (EC2)
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An Líonra Domhanda
AN MARGADH IS FEARR!

Guthán foshonach dearthóra
Gan ach £39 air

Scairteanna áitiúla deireadh seachtaine 
saor in aisce

Cíos	líne	£7	in	aghaidh	na	míosa

Scairteanna seachbhuaice 8p sa nóiméad

Scairteanna buaice 37p sa nóiméad

Comhlacht Guthán an 
Domhain

TAIRISCINT SPEISIALTA!
Guthán foshonach dearthóra

Gan ach £39 air
Guthán saor in aisce

Lascaine ar rátaí idirnáisiúnta 

Cíos líne saor in aisce

Scairteanna seachbhuaice 12p sa nóiméad

Scairteanna buaice 40p sa nóiméad

“íoc mar a labhraítear”
Gan ach £55 ar  

fhoireann céaduaire 

Cártaí	£5,	£10,	£25	nó	£50	ar	fáil

35p ar an chéad nóiméad sa lá;

5p sa nóiméad ansin

Mura	n-úsáideann	tú	é,	ná	híoc	as!

Gníomhaíocht 8
Tairiscintí Cuir Scairt ar Chara 
Guthán Póca (EC2)

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna
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Tairiscintí Cuir Scairt ar Chara 
Guthán Póca (EC2)

airgead punt £

costas níos saoire níos 
costasaí

iomlán méid brabús

Gníomhaíocht 9 

Bileoga Áiseanna | Ábaltacht Airgeadais

Coigilt
Leathán Stór Focal (EC2)
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Gníomhaíocht 10

airgead bonn nóta

ráta
malairte euro/€ iomlán

méid luach airgeadra

tiontaigh

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Áiseanna

Caife Idirnáisiúnta
Leathán Stór Focal (EC2)



Financial CapabilityMoney	Event
Teachers’ Pack

Iniúchtaí Ranga

Is féidir na hiniúchtaí seo a leanas a úsáid roimh aon Ócáid Airgid ar bith
le cuidiú le comhordaitheoirí an cleachtas maidir leis an dóigh a bhfuil ábaltacht 
airgeadais á theagasc sa scoil cheana féin a bhunú tríd an scoil ar fad. Tá na 
doiciméid iniúchta bunaithe ar na trí théama d’ábaltacht airgeadais agus ba 
chóir iad a athrú de réir mar is gá le riar ar riachtanais scoileanna ar leith. 
Chomh maith leis na cóipeanna crua seo a leanas, is féidir teacht ar leaganacha 
leictreonacha ar líne ag: www.nicurriculum.org.uk/fc

Tá iniúchadh ranga ann do gach aoisghrúpa i mbunscoileanna, .i.:
•	 Bonnchéim;
•	 Eochairchéim	1;	agus
•	 Eochairchéim	2.

Thiocfadh leis na múinteoirí ranga iad seo a dhéanamh agus iad a thabhairt 
don chomhordaitheoir ansin. Tá iniúchadh ann don scoil ar fad chomh maith, 
agus thiocfadh leis an chomhordaitheoir é seo a chomhlánú ag baint úsáid as 
an fhaisnéis a fuarthas ó iniúchtaí na ranganna. Fágfaidh sé seo go mbeidh deis 
ag an chomhordaitheoir léargas iomlán a fháil ar an dóigh a bhfuil ábaltacht 
airgeadais á theagasc tríd an scoil ar fad agus ba chóir go dtabharfadh sé seo 
chun suntais aon limistéir ar gá aird a dhíriú orthu.

Tá sé tábhachtach go dtabharfá do d’aire nach gcuirtear na hiniúchtaí seo ar fáil 
ach le cuidiú le hócáid a phleanáil agus nár cheart iad a úsáid ach de réir mar a 
bhíonn gá leo.

Ócáid Airgid    49
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Iniúchadh Ranga (Bonnchéim)

1. A bhfuil i gceist le hairgead agus 
airgead á mhalartú Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 

dtugtar an topaic seo
Aithint	bonn:	1p	a	fhad	le	£1

Stór focal cuí le cur síos ar airgead

An gá le hairgead a úsaid le híoc as earraí

Rud ar bith eile?

2. Na háiteanna as a dtagann airgead
Na háiteannna a bhfaighimid airgead agus an 
dóigh a bhfaighimid é ar bhealaí éagsúla

Cuairt ar bhanc/oifig phoist/oifig scoile/
meaisín airgid, srl.

Rud ar bith eile?

3. Na háiteanna a dtéann airgead

Cé na daoine a bhfuil airgead de dhíth orthu?

Cad	é	dó	a	n-úsáidtear	é?

Rud ar bith eile?

Eolas agus Tuiscint Airgeadais

1. Aire á tabhairt d’airgead Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 
dtugtar an topaic seo

Airgead á choinneáil slán

TaifId airgeadais á gcoinneáil

Rud ar bith eile?

2. Airgead á chaitheamh agus 
buiséadú
Ag íoc as na hearraí a cheannaímid

An dóigh ar féidir airgead a chaitheamh

Rud ar bith eile?

3. Riosca bunúsach agus toradh
Cad é a tharlaíonn d’airgead?

Stór focal cuí a úsáid

Cad é a tharlaíonn mura bhfuil go leor airgid 
againn le híoc as earraí?

Rud ar bith eile? 

Scileanna agus Inniúlacht Airgeadais

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Iniúchta

Rang/Blianghrúpa
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Iniúchadh Ranga (Bonnchéim)

1. Roghanna pearsanta saoil á   
ndéanamh Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 

dtugtar an topaic seo
Na háiteanna a dtig linn airgead a
chaitheamh iontu

Cad é a tharlaíonn nuair a chaithimid
airgead ar earraí a roghnaímid?

An dóigh a mothaímid agus muid ag
caitheamh airgid

Rud ar bith eile?

2. Impleachtaí airgeadais
A bhfuil i gceist nuair a bhíonn níos mó nó
níos lú airgid ná mar atá gá leis againn

Na rudaí is féidir le daoine a dhéanamh le
hairgead breise

An gcaithfidh airgead a bheith againn lena
bheith ábalta é a chaitheamh?

Rud ar bith eile?

Freagracht Airgeadais

Bileoga Iniúchta | Ábaltacht Airgeadais

Rang/Blianghrúpa
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Iniúchadh Ranga (EC1)

1. Aire á tabhairt d’airgead Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 
dtugtar an topaic seo

Dóigheanna le hairgead a choinneáil slán

A thábhachtaí atá sé taifid airgeadais a
choinneáil

Rud ar bith eile?

2. Caitheamh airgid agus buiséadú
Ag íoc as na hearraí a cheannaímid

Dóigheanna ar féidir airgead a chaitheamh

Rud ar bith eile?

3. Riosca bunúsach agus an toradh
Na hiarmhairtí a bhaineann le hairgead a 
chailleadh

Na hiarmhairtí a bhaineann le hairgead á 
ghoid

Rud ar bith eile?

Scileanna agus Inniúlacht Airgeadais

1. A bhfuil i gceist le hairgead agus 
airgead á mhalartú Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 

dtugtar an topaic seo
Aithint bonn sa tír seo

Boinn agus nótaí difriúla atá in úsáid
i dtíortha eile

Boinn agus nótaí á malartú ar earraí

Rud ar bith eile?

2. Na háiteanna as a dtagann airgead

Foinsí rialta agus foinsí guagacha airgid

Rud ar bith eile?

3. Na háiteanna a dtéann airgead

Na rudaí ar mhaith le páistí a gcuid
airgid a chaitheamh orthu

Na rudaí a gcaithfidh daoine fásta a
gcuid airgid a chaitheamh orthu, m.sh.
speansais tí

Rud ar bith eile?

Eolas agus Tuiscint Airgeadais

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Iniúchta
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Iniúchadh Ranga (EC1)

1. Roghanna pearsanta saoil á 
ndéanamh Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 

dtugtar an topaic seo
Dóigheanna le hairgead a chaitheamh

Luach airgid

An dóigh a mbíonn an sásamh a bhainimid 
as airgead a chaitheamh ag athrú de réir 
chineál	na	n-earraí	a	cheannaímid

Rud ar bith eile?

2. Impleachtaí airgeadais
Na hiarmhairtí a bhaineann le níos mó
nó níos lú airgid a bheith ag duine

Caighdeáin dhifriúla mhaireachtála i
dtíortha difriúla

Rud ar bith eile?

Freagracht Airgeadais

Bileoga Iniúchta | Ábaltacht Airgeadais

Rang/Blianghrúpa
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Iniúchadh Ranga (EC2)

1. A bhfuil i gceist le hairgead agus 
airgead á mhalartú Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 

dtugtar an topaic seo

Foirmeacha eile d’airgead, m.sh.
seicleabhair, cárta creidmheasa agus 
cárta dochair

An dóigh a ndéantar íocaíochtaí sna
cásanna seo

Is féidir íoc as earraí agus seirbhísí gan
airgead tirim

Coincheap an chreidmheasa

Rud ar bith eile?

2. Na háiteanna as a dtagann airgead

An dóigh a bhfaighimid airgead ó obair – 
tuilleamh

Íocaíochtaí sochair – agus an dóigh a 
n-íoctar	astu	seo

Pinsin	–	agus	an	dóigh	a	n-íoctar	astu	seo

Rud ar bith eile?

3. Na háiteanna a dtéann airgead

Speansais tí agus gnáthcheangaltais tí

An fáth a ngearrtar airgead ó thuilleamh,
m.sh. cáin, pinsin

Rud ar bith eile?

Eolas agus Tuiscint Airgeadais

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Iniúchta
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1. Aire á tabhairt d’airgead Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam a 
dtugtar an topaic seo 

Airgead á choinneáil slán i gcuntas, m.sh.
banc, cumann foirgníochta, oifig phoist

A thábhachtaí atá sé taifid airgeadais a
choinneáil

Taifid oifigiúla airgeadais, m.sh. ráitis 
bhainc

Rud ar bith eile?

2. Caitheamh airgid agus buiséadú

An gá a bhaineann le hairgead a choigilt
le go mbeidh go leor airgid ag duine

Dóigheanna le hairgead a choigilt

Ag beartú agus ag smaoineamh chun 
tosaigh i dtaca le hairgead a choigilt de

Rud ar bith eile?

3. Riosca bunúsach agus an toradh

An fáth a gcaithfidh árachas a bheith 
againn

Airgead á fháil ó airgead trína choigilt – ús

Rud ar bith eile?

Scileanna agus Inniúlacht Airgeadais

Iniúchadh Ranga (EC2)

Bileoga Iniúchta | Ábaltacht Airgeadais

Rang/Blianghrúpa
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Iniúchadh Ranga (EC2)

1. Roghanna pearsanta saoil á 
ndéanamh Ticeáil topaicí a tugadh Cén dóigh/Cá háit sa churaclam  a 

dtugtar an topaic seo
An dóigh le hairgead a chaitheamh á
socrú

Riachtanais agus mianta á gcothromú –
cad iad na tosaíochtaí?

An	difear	idir	dea-fhiach	agus	drochfhiach
(pleanáil agus inbhainistitheacht)

Na ceannacháin is fearr á meas

An dóigh a mbíonn caitheamh airgid agus
an sásamh a bhaintear as ag athrú de réir
cúinsí

Rud ar bith eile?

2. Impleachtaí airgeadais
Bíonn caighdeáin mhaireachtála ag athrú
thar áit agus am 

An ghné eiticiúil a bhaineann le cinntí
airgeadais

Rud ar bith eile?

Freagracht Airgeadais

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Iniúchta

Rang/Blianghrúpa



Ócáid Airgid    57

Achoimre Iniúchta don  
Scoil ar Fad

BONNCHÉIM EOCHAIRCHÉIM 1 EOCHAIRCHÉIM 2

1. A bhfuil i gceist le hairgead 
agus airgead á mhalartú

1. A bhfuil i gceist le hairgead 
agus airgead á mhalartú

1. A bhfuil i gceist le hairgead 
agus airgead á mhalartú

Aithint bonn:  
1p	a	fhad	le	£1

Aithint bonn sa tír 
seo

Foirmeacha eile 
d’airgead, m.sh.
seicleabhair, cárta
creidmheasa agus 
cárta dochair

Stór focal cuí le cur 
síos ar airgead

Boinn agus nótaí 
difriúla atá in úsáid 
i dtíortha eile

An dóigh a ndéantar 
íocaíochtaí sna 
cásanna seo

An gá le hairgead 
a úsaid le híoc as 
earraí

Boinn agus nótaí a 
mhalartú 
ar earraí

Is féidir íoc as 
earraí agus 
seirbhísí gan 
airgead tirim

Coincheap an 
chreidmheasa

2. Na háiteanna as a dtagann 
airgead

2. Na háiteanna as a dtagann 
airgead

2. Na háiteanna as a dtagann 
airgead 

Na háiteannna a 
bhfaighimid airgead 
agus an dóigh a 
bhfaighimid é ar 
bhealaí éagsúla

Foinsí rialta agus 
foinsí guagacha 
airgid

An dóigh a 
bhfaighimid airgead 
ó obair – tuilleamh

Cuairt ar bhanc/
oifig phoist/oifig 
scoile/meaisín 
airgid, srl.

Íocaíochtaí sochair 
– agus an dóigh a 
n-íoctar	astu	seo

Pinsin – agus an 
dóigh	a	n-íoctar	
astu seo

3. Na háiteanna a dtéann airgead 3. Na háiteanna a dtéann airgead 3. Na háiteanna a dtéann airgead
Cé na daoine a 
bhfuil airgead de 
dhíth orthu?

Na rudaí ar mhaith 
le páistí a gcuid 
airgid a chaitheamh  
orthu

Speansais tí agus 
gnáthcheangaltais tí

Cad é dó a 
n-úsáidtear	é?

Na rudaí a 
gcaithfidh daoine 
fásta a gcuid airgid 
a chaitheamh orthu, 
m.sh. speansais tí

An fáth a ngearrtar 
airgead ó 
thuilleamh, m.sh. 
cáin, pinsin

1. Eolas agus Tuiscint Airgeadais

Bileoga Iniúchta | Ábaltacht Airgeadais
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Achoimre Iniúchta don  
Scoil ar Fad

BONNCHÉIM  EOCHAIRCHÉIM  1  EOCHAIRCHÉIM 2

1. Aire á tabhairt d’airgead 1. Aire a tabhairt d’airgead 1. Aire a tabhairt d’airgead
Airgead á 
choinneáil slán

Dóigheanna le 
hairgead a 
choinneáil slán

Airgead á 
choinneáil slán 
i  gcuntas, m.sh.
banc, cumann 
foirgníochta, oifig 
phoist

TaifId airgeadais á 
gcoinneáil

A thábhachtaí atá 
sé taifid airgeadais 
a choinneáil

A thábhachtaí atá sé 
taifid airgeadais a 
choinneáil

Taifid oifigiúla 
airgeadais, m.sh.
ráitis bhainc

2. Caitheamh airgid agus buiséadú 2. Caitheamh airgid agus buiséadú 2. Caitheamh airgid agus buiséadú
Ag íoc as na hearraí 
a cheannaímid

Ag íoc as na hearraí 
a cheannaímid

An gá a bhaineann 
le hairgead a 
choigilt le go 
mbeidh go leor 
airgid ag duine

An dóigh ar 
féidir airgead a 
chaitheamh

Dóigheanna ar 
féidir airgead a 
chaitheamh

Dóigheanna le 
hairgead a choigilt

Ag beartú agus ag 
smaoineamh chun 
tosaigh i dtaca le 
hairgead a choigilt de

3.  Riosca bunúsach agus an toradh 3.  Riosca bunúsach agus an toradh 3.  Riosca bunúsach agus an toradh
Cad é a tharlaíonn 
d’airgead?

Na hiarmhairtí 
a bhaineann 
le hairgead a 
chailleadh

An fáth a gcaithfidh 
árachas a bheith 
againn

Stór focal cuí a 
úsáid

Na hiarmhairtí 
a bhaineann le 
hairgead á ghoid

Airgead á fháil 
ó airgead trína 
choigilt – ús

Cad é a tharlaíonn 
mura bhfuil go leor 
airgid againn le híoc 
as earraí?

2. Scileanna agus Inniúlacht Airgeadais

Ábaltacht Airgeadais | Bileoga Iniúchta
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Achoimre Iniúchta don  
Scoil ar Fad

Achoimre Iniúchta don  
Scoil ar Fad

BONNCHÉIM EOCHAIRCHÉIM 1 EOCHAIRCHÉIM 2

1. Roghanna pearsanta saoil á 
ndéanamh

1. Roghanna pearsanta saoil á 
ndéanamh

1. Roghanna pearsanta saoil á 
ndéanamh

Na háiteanna a dtig 
linn airgead a
chaitheamh iontu

Dóigheanna 
le hairgead a 
chaitheamh

An dóigh le 
hairgead a 
chaitheamh á socrú

Cad é a tharlaíonn 
nuair a chaithimid 
airgead ar earraí a 
roghnaímid?

Luach airgid Riachtanais agus 
mianta á gcothromú 
– cad iad na 
tosaíochtaí?

An dóigh a 
mothaímid agus 
muid ag caitheamh 
airgid

An dóigh a mbíonn 
an sásamh 
a bhainimid 
as airgead a 
chaitheamh ag 
athrú de réir 
chineál	na	n-earraí	
a cheannaímid

An difear idir 
dea-fhiach	agus	
drochfhiach 
(pleanáil agus 
inbhainistitheacht)

Na ceannacháin is 
fearr á meas

An dóigh a mbíonn 
caitheamh airgid 
agus an sásamh 
a bhaintear as ag 
athrú de réir cúinsí

2. Impleachtaí airgeadais 2. Impleachtaí airgeadais 2. Impleachtaí airgeadais
A bhfuil i gceist nuair 
a bhíonn níos mó nó 
níos lú airgid ná mar 
atá gá leis againn

Na hiarmhairtí a 
bhaineann le 
níos mó nó níos lú 
airgid a bheith
 ag duine

Bíonn caighdeáin 
mhaireachtála ag 
athrú thar áit agus 
am 

Na rudaí is féidir le 
daoine a dhéanamh 
le hairgead breise

Caighdeáin dhifriúla 
mhaireachtála i 
dtíortha difriúla

An ghné eiticiúil a 
bhaineann le cinntí 
airgeadais

An gcaithfidh 
airgead a bheith 
againn lena 
bheith ábalta é a 
chaitheamh?

3. Freagracht Airgeadais

Bileoga Iniúchta | Ábaltacht Airgeadais
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Scoileanna a bhí rannpháirteach a chruthaigh na greillí seo a leanas.
Cuireann siad síos ar ghníomhaíochtaí a rinneadh i dtrí scoil i dTuaisceart 
Éireann, scoileanna a reáchtáil Seachtain an Airgid don scoil ar fad. Táthar ag súil 
leis go mbainfidh scoileanna eile úsáid astu le tosú ar Ócáidí Airgid dá gcuid féin 
a	phleanáil.	Is	féidir	teacht	ar	chás-staidéir	iomlána	de	na	himeachtaí	seo	ar	líne	
ag www.nicurriculum.org.uk/fc, agus tugann siad a thuilleadh sonraí ar an taithí 
a bhí ag gach ceann de na scoileanna. Tá lánchead agat na smaointe taobh istigh 
de na greillí a úsáid agus iad a chur in oiriúint le riar ar riachtanais do scoile féin.

Is ó na foinsí seo a leanas a baineadh cuid mhór de na gníomhaíochtaí a ndéantar 
tagairt dóibh sna greillí:

– An leabhar, Ócáid Airgid (an áis seo);
– Aonaid Théamacha Blianta 3 & 4 – Airgead sa Bhaile;
– Aonaid Théamacha Blianta 6 & 7 – Cothrom go Leor? agus Cliste le hAirgead;
– Maireachtáil.Ag Foghlaim.Le Chéile. Bliain 4 – Cúrsaí Airgid.

Tá siad seo ar fáil ar líne ag www.nicurriculum.org.uk/fc chomh maith le réimse 
d’áiseanna breise a thabharfaidh tacaíocht duit rudaí a phleanáil.

Tabhair do d’aire le do thoil, nach gá imeachtaí a reáchtáil ar feadh seachtain 
iomlán. Thiocfadh leat Lá Airgid a reáchtáil don scoil ar fad, nó Ócáid Airgid a 
chur ar bun ar feadh cúpla lá, nó thiocfadh leat díriú ar Eochairchéim áirithe. Tá 
sé tábhachtach go roghnóidh tú formáid a oireann do do scoil féin, agus cúinsí a 
mbeidh tionchar acu ar an Ócáid Airgid á gcur san áireamh agat, cúinsí amhail an 
tráth den bhliain agus ceangaltais eile taobh istigh den scoil.

Is	iad	na	scoileanna	seo	a	leanas	a	chuir	na	cás-staidéir	thuasluaite	ar	fáil:

•	 Carrickfergus	Model	Primary	School
•	 Dickson	Primary	School
•	 Ballymagee	Primary	School

Tá	CCEA	an-bhuíoch	do	na	scoileanna	seo	agus	ba	mhaith	leis	an	deis	seo	a	thapú	
leis an am agus an iarracht a thug na foirne uilig don tionscnamh seo a admháil.

 Cur Síos ar Chás-staidéir 
 Sheachtain an Airgid
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Luan
Mata & 

Uimhearthacht

Máirt
Teanga & Litearthacht

Céadaoin
DTO

Déardaoin
FPCT

Aoin
Lá Fiontraíochta

Bliain 1 Aithint Bonn
Airgead – Boinn a 
fhad le 10p
Roghanna agus 
Cinnteoireacht
An bhfuil seo ar 
m’acmhainn? 

Rainn do Pháistí
Ina bhfuil téama 
airgid
Siopa Ranga
Rólghlacadh – ag 
ceannach is ag díol, 
cinnteoireacht, 
briseadh á thabhairt

Siopa Ranga
Rólghlacadh – ag 
ceannach is ag díol, 
cinnteoireacht, 
briseadh á thabhairt 
srl.

Béasaíocht Siopa
Béasa
Sealaíocht a 
dhéanamh
agus scuaine
Earra a iarraidh

Siopa Milseán
1p ar gach rud
Thiocfadh le daltaí 
suas le 10p a 
chaitheamh.

Bliain 2 Siopadóireacht Cois 
Farraige
Earraí téamacha 
á gceannach agus 
briseadh á ríomh a 
fhad le 15p

Suíomh Gréasáin 
Náisiúnta 4-7
Rena and Jay Pets
scéal,  gníomhaíochtaí
http://www.
nationwideeducation.
co.uk/pupils

Cuairt ar Shiopa
Ag siúl go dtí an 
Co-Op	áitiúil	agus	
réamhphlé ar phoist, 
shuíomh srl.

Riachtanais agus 
Mianta
Plé ranga ar rudaí 
atá de dhíth orainn 
agus is mian linn 
agus muid ag 
siopadóireacht. Cén 
fáth a ndeir Mam ‘Níl’.

Siopa Uachtar Reoite
Sleamhnáin á ndíol 
le huachtar reoite 
ón	Co-Op,	Praghas	
difriúil ar bharráin 
dhifriúla.

Bliain 3 Cluiche 
Siopadóireachta
Ciseán 
siopadóireachta an 
mhúinteora
Grianghraif  lannaithe 
agus praghas á ríomh

Fógraíocht
Cén dóigh agus cén 
fáth a ndéanann 
siopaí é seo?
Cineálacha difriúla 
fógraí á mbreathnú.

Boinn ó áiteanna 
éagsúla sa Domhan
Thug daltaí boinn 
isteach, fiosraíodh iad 
agus plé ar cá has ar 
tháinig siad. 

Riachtanais agus 
Mianta
Ócáid Airgid
– Gníomhaíocht 3
– Gníomhaíocht Próca 
Suibhe

Imní faoi Bhriosca 
agus Bhonnóg
Thug daltaí 
gnáthearraí isteach 
agus shocraigh 
praghas cothrom.

Bliain 4 Gníomhaíocht 
Tomhais an Praghas
Praghas measta 
agus an dóigh is 
fearr le híoc as a 
thaifeadadh ar chlár 
bán, obair bhaile 
siopadóireachta.

Aonad Téamach 
Cúrsaí Airgid
Cás 12
Cad é a dhéanfaimis?

Suirbhé ar Shiopaí 
Áitiúla
Plé ar bhuntáistí /
mhíbhuntáistí 
a bhaineann le 
siopadóireacht in 
ollmhargadh mór

Maireachtáil.Ag 
Foghlaim.Le Chéile – 
Bliain 4
Aird ar Airgead
Riachtanais agus 
Mianta – Áis C – Cad é 
a shíleann tú?

Reic Tóg agus 
Ceannaigh
Stíl ‘Printísigh’ Cén 
grúpa is éifeachtaí leis 
an earra a mhargú 
agus a dhéanfaidh an 
brabús is fearr?

Cás-staidéar 1

Carrickfergus Model Primary School

Gníomhaíochtaí Pleanáilte – Bonnchéim agus Eochairchéim 1

Is Bunscoil Rialaithe i gContae Aontroma í Carrickfergus Model 
Primary School. Tá sí suite ar imeall Charraig  Fhearghais agus 
tá 407 dalta ag freastal uirthi.

I ndiaidh cúrsa Matamaitice agus Uimhearthachta do 
Chomhordaitheoirí agus i ndiaidh athbhreithnithe ar an 
chleachtas a bhí ann san am, tugadh cuireadh do bhall den 
fhoireann Ábaltacht Airgeadais cúrsa oiliúna a threorú. Bhí na 
múinteoirí chomh díograiseach sin gur shocraigh siad ar Ócáid 
Airgid a reáchtáil don tseachtain dheiridh i mí an Mheithimh.

Ba é aidhm na scoile aire na ndaltaí a dhíriú ar chúrsaí airgid 
agus ar na cinntí nó na hiarmhairtí a bhaineann le húsáid 
airgid. Thug siad faoin ábhar ar dhóigh spraíúil phraiticiúil.

Faisnéis Chúlra

Ábaltacht Airgeadais | Cás-staidéar	1	–	Carrickfergus	Model	Primary	School
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Gníomhaíochtaí Pleanáilte – Bonnchéim agus Eochairchéim 1

Luan
Mata & 

Uimhearthacht

Máirt
Teanga & Litearthacht

Céadaoin
DTO

Déardaoin
FPCT

Aoine
Lá Fiontraíochta

Bliain 5 Liosta 
Siopadóireachta
Liosta siopadóireachta 
a dhéanamh don 
stainnín Aoine – 
Scairdeán Seacláide. 
Corrlaigh bhrabúis 
a phlé agus 
praghsanna cothroma 
a shocrú. Iasacht 
ón phríomhoide le 
haghaidh comhábhar. 
Caithfear é a aisíoc 
le hús.

Scéal King Midas 
agus Dánta ‘Bling 
King’
Iad a léamh agus a 
phlé. Cumann an rang 
ansin dánta dá gcuid 
féin a bhfuil téama 
airgeadais leo.

Cóirthrádáil
Taighde a dhéanamh 
ar ríomhairí glúine 
na scoile.  Cad é is 
Cóirthrádáil ann? Cén 
tionchar a bhíonn 
aici ar phraghsanna 
earraí?
Ar chóir dúinn 
tacaíocht a thabhairt 
di?

Oideachas ar fud na 
Tíre
An leathán fíricí 
Buiséad Teaghlaigh a 
fhiosrú agus a phlé. 
Obair i bpeirí agus an 
Phirimid Tosaíochta  
ar chaitheamh airgid 
teaghlaigh ina dhiaidh 
sin.

Stainnín Scairdeán 
Seacláide agus Hataí 
Arda
Caithfear an 
iasacht a fuarthas 
le comhábhair a 
cheannach a aisíoc trí 
earraí a dhíol le daltaí 
eile agus trí bhrabús a 
dhéanamh.

Bliain 6 Cá mhéad atá ar 
bhricfeasta?
Bricfeasta sa bhaile 
i gcomparáid le 
bricfeasta i gcaife. 
An	t-airgead	a	
shábháiltear trí bhéilí 
a ithe sa bhaile, pléigh 
an dóigh ar féidir é a 
chaitheamh. Margaí 
ollmhargaidh a phlé 
msh. CCAFCSA / 2 
cheann ar phraghas 
ceann amháin.

CAFOD – Cluiche 
Scoilteog Bhanana
Táirgeadh bananaí a 
fhiosrú agus a phlé 
agus an méid airgid a 
fhaigheann na daoine 
atá páirteach ina 
dtáirgeadh. http://
www.cafod.org.uk/
primary/fairtrade/
panels/resources – 
le cluiche scoilteog 
banana a íoslódáil

Cuairt ar Co-Op le 
Siopadóireacht a 
dhéanamh
An bhfuilimid sásta 
an praghas ar tháirgí 
Cóirthrádála a íoc?

Luaigh Airgead 
Luaigh Réitigh
Sneaiceanna Folláine
Biachlár a roghnú 
agus a phraghsáil go 
ceann seachtaine. 
Cén fáth ar chóir 
dúinn bia folláin a 
ithe?

Bricfeasta i gcaife 
áitiúíl
Tugtar lascaine don 
slua mór. Cad é air a 
gcaithfidh siad an 
t-airgead	breise?

Bliain 7 Aonad Téamach 
Bliain 7
– Cliste le hAirgead
– Gníomhaíocht 10
Sa bhaile nó lasmuigh
Déan comparáid agus 
codarsnacht ar líne 
ar chostas saoire sa 
bhaile agus saoire 
thar lear. Airgeadra a 
thiontú.

An Leabhar  
‘Ceist An Airgid’
An	scéal	“Airgead	
Grinn” a léamh 
agus a phlé agus 
na gníomhaíochtaí 
a bhaineann leis a 
chomhlánú.

Airgead Victeoiriach
Banc Sasana 
[Gníomhaíocht 6a] – 
www.bankof england.
co.uk/education/
poundsandpence/-	
boinn a bhí ann roimh 
an ré déachúlach a 
fhiosrú.

Puint agus Pinginí
Áiseanna Bhanc 
Sasana
Domhan gan airgead
Cén luach atá ar 
rudaí?
www.bankof england.
co.uk/education/
poundsandpence/

Stainnín Sneaiceanna 
Folláine
Sneaiceanna folláine 
a dhéanamh lena 
ndíol sa scoil. Siopa 
scoile a reáchtáil don 
tseachtain.

Cás-staidéar 1 Ar leanúint…

Eochairchéim 2

Cás-staidéar	1	–	Carrickfergus	Model	Primary	School	| Ábaltacht Airgeadais
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Cás-staidéar 2

Luan Máirt Céadaoin  Déardaoin Aoine
Bliain 1 Ócáid Airgid

– Gníomhaíocht 1
– Siopa Pingine
M&U – boinn a shórtáil 
de réir a luacha.

M&U – Luach airgid a 
thuiscint agus an úsáid a 
bhainfí as.
FPCT – Plé le rang ar 
an dóigh le hairgead a 
choinneáil slán agus ar an 
ghá le hairgead a choigilt. 
Áiseanna – ábhair boscaí 
agus ceirde le boscaí 
airgid a dhéanamh.

Súgradh – An ‘Siopa 
Pimginí’ á chur i dtreoir 
agus á úsáid sa seomra 
ranga.

M&U/Dráma – 
Rólghlacadh tríd an 
amhrán	–‘Five	currant	
buns in the baker’s shop’.
Ealaín – Boscaí airgid 
á ndearadh agus á 
ndéanamh.

Ceol – Amhráin 
éagsúla faoi airgead 
á bhfoghlaim agus á 
gcasadh.

Bliain 2 Ócáid Airgid
– Gníomhaíocht 2
– Innill Airgid
M&U – Picteagraf de 
na deochanna is fearr 
leo agus na torthaí á 
léirmhíniú.  Clár bán 
idirghníomhach a úsáid le 
hamharc ar phicteagraf.

DTO – Cuairt ar shólann 
áitiúil le hamharc ar  
mheaisíní díola. Boinn 
dhifriúla a shainaithint 
agus a úsáid le híoc as 
earraí ón mheaisín díola.

Litearthacht – Treoracha 
scríofa ar an dóigh leis an 
mheaisín díola a úsáid.
Ealaín – Grianghraif de 
mheaisíní díola a fhiosrú. 
Líníochtaí peann luaidhe 
a chomhlánú agus lipéid 
ar na pictiúir.

Dearadh &  
Teicneolaíocht –
An rang iomlán ag pleanáil 
dearadh agus déanamh 
meaisín díola. I ngrúpaí, 
lipéid agus cupáin dí á 
ndearadh agus treoracha 
á	ndéanamh	dá	n-úsáid.	
Bosca airgid a dhéanamh 
le boinn a choinneáil.

Súgradh – Banc ranga
– cuntar malartú 
airgid
malartuithe éagsúla a 
fhad le 10p.
TFC – Cluiche malartú 
airgid – boinn a chliceáil 
agus a tharraingt le 
híoc as méideanna 
éagsúla a fhad le 10p.

Bliain 3 Ócáid Airgid
– Gníomhaíocht 3
– Próca Suibhe
Airgead a chuntas agus a 
shórtáil i bpróca suibhe.
FPCT – Am Ciorcail: Cad 
é a dhéanfaimid leis an 
airgead?
L&T Scéal – Cruachás 
Jenny. Aonad Téamach 
3&4 Airgead sa Bhaile. 

TFC – Caiteoir Cliste
Meaisín Airgid
TR/Dráma – An 
Samárach Maith.
Saoránacht – Ceistneoir 
faoi chumainn 
charthanachta a chur 
chuig na bailte.

Mata – Gníomhaíocht 
siopadóireachta.
Stair/TFC Taighde a 
dhéanamh ar Bob Geldolf 
agus ‘Band Aid’.
L&T Tuairisc a scríobh 
faoi ‘Band Aid’ agus é a 
mhaisiú.

DTO – Cuairteoir:
Sparán an tSamáraigh 
Achainí ‘Bosca Bróg’.
M&U – Cluiche siúloid 
urraithe.
L&T – Torthaí ón 
cheistneoir a phlé.

Ealaín – Póstaeir ag 
cur achainí ‘Bosca 
Bróg’ chun cinn.
Ceol – Amhrán le 
haghaidh Lá na Sróine 
Deirge, Rapcheol le 
haghaidh imeacht 
carthanachta.

Bliain 4 Ócáid Airgid
– Gníomhaíocht 4
– Ceannaigh Rothar
L&T – Amharc ar 
na focail éagsúla 
airgeadais agus faigh 
brí .i. buiséadú, coigilt, 
tuilleamh.
M&U – Leathán – 
buiséadú do rothar – a 
dhéanfaidh siad leis an 
tuilleamh. Airgead de 
dhíth do bhia, rothar agus 
éigeandálaí.

M&U – Leathán buiséadú 
rothair a chomhlánú.
DTO – Rothair éagsúla ó 
shiopa rothar.
Cén fáth a bhfuil rothar 
costasach, rothar dara 
láimhe níos saoire, an dóigh 
le híocaíochtaí a phleanáil. 
L&T – Rothair dhifriúla, 
scríobh faoin rothar ar 
mhaith leo airgead a 
choigilt dó.

M&U  – Leathán buiséadú 
rothair a chomhlánú. 
Barrachairt ar chlár bán 
faoi dhaoine a bhfuil rothar 
acu-	catagóirí	éagsúla.
FPCT – An difear idir 
riachtanais agus mianta 
& an rud is féidir a 
cheannach.
DTO – Ar léarscáil – áit 
a bhfuil siopaí rothar. 
Áiteanna le hairgead a fháil, 
meaisín airgid, banc, oifig 
phoist. 

M&U – Leathán buiséadú 
rothair a chomhlánú.
DTO/Stair – Rothair san 
am a chuaigh thart, an 
úsáid a bhaintí astu. 
Amlíne don rothar. Costas 
rothar san am a chuaigh 
thart agus cad é mar atá 
airgead athraithe.
Ceol – Liricí a chumadh 
do ‘The Wheels on the 
Bike’.

M&U – Leathán 
buiséadú rothair a 
chomhlánú. An raibh 
go leor airgid acu don 
rothar? Cén praghas é?
Ealaín – Rothair ón am 
caite agus an lae inniu 
a tharraingt.
L&T – Cásanna daoine 
éagsúla a phlé. Cén 
cineál rothair a bheadh 
fóirsteanach dóibh? Cá 
mhéad ba chóir dóibh a 
chaitheamh ar rothar?

Dickson Primary School
Faisnéis Chúlra
Tá	Dickson	Primary	School.suite	in	Eastát	Mourneview	ar	an	
Lorgain, Co. Ard Mhacha. Tá 140 dalta ag freastal ar an scoil. 
Tá rang amháin i ngach bliainghrúpa agus tá naíolann ann. 
Fuair múinteoir Rang 7 oiliúint in Ábaltacht Airgeadais agus 
baineadh úsáid as an saineolas seo le Seachtain Airgid a 
fhorbairt. Síleadh gur deis mhaith é seo le haird na ndaltaí uilig 

a dhíriú ar oideachas airgeadais ag an am céanna. Bhí gach 
múínteoir ó Rang 1 go Rang 7 páirteach ann agus roghnaigh 
siad gníomhaíocht ón áis Ócáid Airgid a bhí fóirsteanach dá 
mbliainghrúpa. Bhain an fhoireann úsáid as pleanálaithe topaice 
gréasáin le naisc thraschuraclaim a dhéanamh thart ar théama 
airgeadais.

Ábaltacht Airgeadais | Cás-staidéar	2	–	Dickson	Primary	School

Gníomhaíochtaí Pleanáilte – Bonnchéim agus Eochairchéim 1
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Cás-staidéar 2 Ar leanúint…

Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine
Bliain 5 Ócáid Airgid

– Gníomhaíocht 5
– Coinneáil Cuntas
M&U – Ráiteas Bainc féin 
a chomhlánú, tuilleamh a 
thaifeadadh agus an méid 
airgid a chaith siad.
L&T – Brí focal 
tábhachtach a phlé agus 
a aimsiú, dochar, sochar, 
iarmhéid. 
Ealaín	–	Nóta	£10	a	
dhearadh.

M&U – Ráiteas Bainc a 
chomhlánú. Airgead a 
chuntas agus méideanna 
a dhéanamh. Airgead a 
chur	i	málaí	10pX10	=	£1
DTO – Bainc áitiúla a 
aimsiú ar léarscáil den 
Lorgain.

M&U – Ráiteas Bainc a 
chomhlánú.
DTO/Dráma – 
Rólghlacadh ar 
obair i mbanc. Plé ar 
bhancéireacht san am a 
chuaigh thart.
L&T – Sluáin fógraíochta 
a úsáideann bainc 
a fhiosrú, sluáin 
fógraíochta a chruthú 
le húsáid ar theilifís/
phóstaeir.
Ealaín – Póstaer a 
dhearadh do bhanc.

M&U – Ráiteas Bainc a 
chomhlánú.
L&T – Jabthuairiscí a 
scríobh do chléireach 
bainc, cáilíochtaí, 
saintréithe srl.
FPCT – Plé ar an scéal 
‘Athrú ar Bith’ [‘Ceist 
an Airgid’]. Riachtanais 
in éadan mianta agus 
piarbhrú.

M&U – Ráiteas Bainc a 
chomhlánú.
DTO – Pointí Airgid a 
aimsiú sa cheantar.
Cad é mar a 
choinnitear an  
t-airgead	slán?

Bliain 6 Ócáid Airgid
– Gníomhaíocht 6
– Costas Maireachtála
– M&U – Liosta 
siopadóireachta a 
dhéanamh ó admhálacha 
Tesco.
Na hearraí a bheidh de 
dhíth ar feadh 1 seachtain 
a	shocrú	le	buiséad	£50.
L&T – Plé ar théarmaí 
airgid agus ar an bhrí, 
sochar, dochar, tuarastal, 
buiséad srl.

M&U/FPCH – Costas 
maireachtála ar bhuiséad 
£100.	Plé	ar	na	réimsí	is	
mó ina gcaithfí airgead 
.i. morgáiste, cíos, bia, 
taisteal, éadaí. Oíche 
ghalánta amuigh agus 
oíche bhunúsach istigh a 
phleanáil. Plé ar an difear 
idir riachtanais agus 
mianta.

M&U/FPCT – Taighde ar 
chostas feistis nua dóibh 
féin. Plé ar an difríocht 
idir praghas éadaí a 
bhfuil lipéid dearthóra 
orthu agus éadaí nach 
bhfuil lipéid bhrandáilte 
orthu.

M&U/FPCT – Plé ar 
chostas éadaí go ceann 
1 bhliain amháin.  Cad é 
mar d’oibreoimis amach 
é? Cén buiséad a bheadh 
de dhíth orainn? Plé 
ar an dóigh a mbíonn 
cártaí siopa ar fáil i 
siopaí áirithe le hearraí 
a cheannach.  Plé ar 
an	dóigh	a	n-úsáidtear	
cárta dochair agus cárta 
creidmheasa. 

DTO/Stair – Fiosrú 
ar airgead san am a 
chuaigh thart agus 
an dóigh a bhfuil 
airgead tábhachtach 
anois. Comparáid leis 
an saol in aimsir na 
Lochlannach, am a 
raibh sochaí shaibhir 
agus sochaí bhocht 
ann agus nuair a bhí 
daoine maith nó dona i 
mbun trádála.
FPCT – Ceant – 
Tairiscint ar earraí agus 
roghanna a dhéanamh.

Bliain 7 Ócáid Airgid
– Gníomhaíocht 7
– Glaoigh ar chara
M&U – Bunachair sonraí 
á léirmhíniú [gutháin 
phóca agus oiriúintí].
L&T – Éiríonn daltaí 
cleachta le focail  agus 
frásaí  éagsúla a 
bhaineann le gutháin 
phóca – lámhshaor, 
rochtain idirlín, am cainte 
srl.

DTO – Stair an ghutháin 
phóca. Pictiúir de 
ghutháin éagsúla i rith 
ama a chur ar taispeáint 
[seachas guthán póca] – 
Na Victeoiriagh. Aireagán 
guthán póca a fhiosrú 
chomh maith leis an 
dóigh a bhfuil athrú agus 
forbairt i ndiaidh teacht 
ar chostas guthán agus 
scairteanna.

M&U/FPCT – Catalóga
a úsáid le guthán póca a 
roghnú do dhuine is sine 
sa teaghlach & an rogha 
a chosaint.
L&T – Leanúint de thasc 
Dé Luain.
FPCT – Plé ar an dóigh 
leis an ghuthán póca 
a choinneáil slán ar 
ghadaíocht, damáiste nó 
cailleadh.
DTO – Costas scairteanna 
idirnáisiúnta ar fud an 
domhain a fhiosrú. Agus 
léarscáil den domhan in 
úsáid, cuir isteach línte 
le hÉirinn a nascadh le 
tíortha eile. Cuir praghas 
glao ar lipéad.

M&U – An costas a 
ghearrann soláthróirí 
éagsúla a ríomh le luach 
ar airgead a shocrú.
L&T – I ngrúpaí, déanann 
daltaí liosta de na 
comhlachtaí guthán póca 
éagsúla. Costas guthán 
póca, scairteanna agus 
téacsála a fháil ón idirlíon, 
i nuachtáin agus catalóga.
DTO – Duine ó shiopa 
guthán póca ag míniú 
do na daltaí  an dóigh le 
guthán póca a cheannach 
agus na tréithe ba cheart 
a bheith ann.

L&T – Rogha an 
ghutháin phóca a 
mhíniú don rang.
Tionól scoile faoi 
threoir Rang 7 – 
Téama Fiach an Tríú 
Domhan.
Ealaín/DTO – I bpéirí, 
dearfaidh daltáí rud 
éigin leis an ghuthán 
póca a chosaint le linn 
gníomhaíochtaí spóirt.
Na daltaí a shocróidh 
cá mhéad a bheidh air.
Fiosrú a dhéanamh ar 
airíonna	na	n-ábhar	a	
bheidh in úsáid leis an 
rud seo a dhéanamh.
Ealaín – Dearann 
daltaí clúdach don 
ghuthán póca.
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Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine
Gníomhaíochtaí
don Scoil ar fad

An ócáid a lainseáil le 
scéal.
Tosú ar bhoinn 1p a 
chur i dtaisce don tasc 
Rian na bPinginí Dé 
hAoine.

Tionól: Gníomhaíochtaí 
a thabhairt isteach 
don scoil ar fad. Scéal 
sa Bhíobla faoi na 
Tallanna	&	“Who	Wants	
to be a Millionaire?”

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla

Bliain 1
Téama –
Pleanáil Cóisire

L&T – Oxford Reading 
Tree Story – Cóisir na 
mBréagán
M&U – Earraí a 
cheannach do 
bhréagáin lena 
dtabhairt go dtí an 
chóisir don siopa 1p

M&U/TFC – Boinn 
1p a shainaithint 
ar chláir bhána 
idirghníomhacha

M&U – Comhábhair a 
cheannach do chíste 
Kipper – 1p orthu uile
Cluiche meabhair –
mhatamaitice a imirt 
“Cuntais	na	Braonta	
Pingine”

DTO – Ciste Kipper a 
dhéanamh
M&U – Cluiche 
meabhair –
mhatamaitice a imirt 
“Cuntais	na	Braonta	
Pingine”

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla

Bliain 2
Téama – 
Coigilt
Scéim luaíochta ranga 
ar bun an tseachtain ar 
fad. Pinginí a shaothrú 
ar	son	dea-iompair	
agus a chur i dtaisce 
sa mhuc thaisce – a 
mhalartú ar rud deas 
ar deireadh.
Liosta praghsanna.

L&T	–	“Alexander	who	
used to be rich last 
Sunday” 
M&U – Taispeáin na 
Pinginí Dom.
Súgradh – bonn
2p a phriontáil i
dtaos súgartha. 
Coimeádáin a líonadh 
le pinginí 
– cén ceann a 

choinníonn an méid 
is mó/is lú?

M&U – Mála airgid – 
boinn a shainaithint 
de réir méide [iad 
a shainaithint trína 
dtadhall – na boinn 
eile a bhaint amach, 
pinginí a fhágáil ann].
DTO – Cuairt ó 
Chomhairleoir 
Airgeadais

M&U – Dúshlán 
Siopadóireachta – 
Airgead a choigilt 
agus iad i mbun 
siopadóireachta sa 
siopa súgartha.
Súgradh – 
gníomhaíochtaí céanna 
le Dé Luain
TR – An Bonn a 

Cailleadh

M&U – Catalóg 
siopadóireachta a 
dhéanamh agus na 
praghsanna a scríobh. 
Gníomhaíocht cuntais 
agus seiceála ina 
bpéirí
– 1p agus 2p

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla
FPCT	–	An	t-airgead	
sa Mhuc Taisce 
a mhalartú ar 
luaíocht.

Bliain 3
Téama –
Ag Saothrú Airgid

L&T	–	“Horrid	Henry	
Gets Rich Quick”
Meabhairmhapa de 
Cén Dóigh agus Cad 
Chuige a Saothraímid 
Airgead

FPCT – Tuilleamh 
ranga ceangailte 
le hiompar – próca 
mirlíní.
DTO – Poist i scoil
– agallamh a chur ar 

an rúnaí
– airgead i scoil – 

úsáid taisceadáin srl

FPCT – An leabhrán
Cúrsaí Airgid á 
dTuiscint 
Cluiche Coigilte 
lch 14 & 15
Cluiche Airgid Spríce
– méideanna ar leith 

a dhéanamh le 3 
bhonn srl.

M&U /Teicneolaíócht –
Cluiche airgid dá gcuid 
féin a dhearadh ag 
úsáid teimpléad SEELB.
Taighde ar cheapairí a 
dhíol leis an fhoireann, 
costas a fháil d’ábhar 
líonta, arán srl, ag 
úsáid praghasliosta an 
mhúinteora.

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla
TFC – Clár bán 
idirghníomhach
Áiseanna agus 
Cluichí – Airgead á 
Theagasc 

Bliain 4
Téama – Bainc
Bainc Choigiltis 
ar tháblaí i rith na 
seachtaine – airgead 
a shaothrú le duais a 
cheannach

L&T – Ceist an Airgid
Leabhar Scéalta – 
Airgead Grinn
TFC – Áiseanna CBI
– Domanónna Airgid
– Cluiche 

Siopadóireachta  
Airgid

DTO – A bheith ag 
labhairt ar Choigilt
Ealaín – Cárta 
creidmheasa,	seic-
leabhar a dhearadh 
–stampa na scoile agus 
smaointe ó Nationwide 
Fact Sheets Daltaí 7–11

Foghlaim bunaithe ar 
ghníomhaíochtaí –
Úsáid bainc, nóta bainc 
a dhearadh, cuimilteán 
bonn, Cluiche Teach 
go  dtí Banc – Cúrsaí 
Airgid a Thuiscint lch 
10–11

M&U – Dúshlán – 
méideanna a fhad le 
£1	a	dhéanamh
Meabhairmhatamaitic 
admhálacha scipéid a 
shuimiú
TFC –
www.moneyville.uk

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa halla
FPCT – Seicleabhar 
mar bhronntanas do 
mham/dhaid m.sh 
gréithre a ní, an 
madra a thabhairt 
amach srl

Ballymagee Primary School

Cás-staidéar 3

Faisnéis Chúlra
Is scoil measartha nua é Ballymagee Primary School i 
mBeannchar, Co.an Dúin. Tá 405 dalta ag freastal ar an scoil 
agus tá dhá rang i ngach bliainghrúpa. I ndiaidh dóibh an 
oiliúint i Matamaitic agus Uimhearthacht agus in Ábaltacht 
Airgeadais do Chomhordaitheoirí a dhéanamh, shainaithin 
foireann na scoile Ócáid Airgid mar imeacht a chuideodh go 
mór le forbairt na hUimhearthachta sa scoil.  Bhí an fhoireann 
curaclaim don mhatamaitic ag díriú ar fhadhbréiteach agus ar 

scileanna fiosraithe agus d’aithin siad go gcuirfeadh Ócáid Airgid 
gníomhaíochtaí bríocha éagsúla ar fáil do na daltaí sa réimse 
seo. Bhí téama airgeadais ag na gníomhaíochtaí sna Réimsí 
Foghlama ábhartha a chinntigh go mbeadh páirt mhór ag na 
tuismitheoirí iontu. Ag tús na seachtaine tháinig na ranganna i 
ngach Eochairchéim ar leith le chéile i dtionól speisialta, agus 
bhí tuairisc ar an imeacht sa nuachtán áitiúil agus bhí aíonna 
speisialta i láthair.

Gníomhaíochtaí Pleanáilte – Bonnchéim agus Eochairchéim 1
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Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine
Bliain 5
Téama –
Carthannacht/
Cóirthrádáil

L&T ‘Ceist an Airgid’
“Síos	an	Panna	
Leithris”
FPCT – Plé a  thosú 
agus an reic bharr 
tábla a eagrú le 
hairgead a fháil do 
charthanas
Ealaín – Póstaer a 
dhearadh don reic
M&U – Fadhb Bonn – 
cártaí leide – SEELB
TFC – Fadhbréiteach 
Idirghníomhach –
C2K – Caiteoir Cliste

M&U – An Costas 
a Chuntas – 
Fadhbréiteach – Cártaí 
Leide SEELB
Fadhbanna atá le 
réiteach faoi dheireadh 
na seachtaine a 
thabhairt isteach
DTO – Cuairteoir 
– Cainteoir ó 
Pheirspictíocht 
Chóirthrádála – An 
India

Reic Barr Tábla – 
bréagáin nach bhfuil 
de dhíth
An	t-airgead	a	
bhailítear a chuntas, 
a shórtáil agus a chur 
i málaí
L&T – Airgead Scoile
Plé ar Dhramhaíl –
Aonad Téamach – 
Bliain 7 – Aird ar 
Airgead

M&U – Ócáid Airgid
Gníomhaíocht 5
– Eochairchéim 2
– Cuntais á gCoinneáil
Ráitis Bhainc agus 
teanga an airgid á 
dtuiscint
L&T – Scríbhneoireacht
Rudaí Nach Féidir a 
Cheannach le hAirgead

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla
TFC –
www.moneyville.org	

Bliain 6
Téama –
Riachtanais agus 
Mianta

L&T	–	“Ceist	an	Airgid”	
–	“Gan	Bhriseadh”
Scríbhneoireacht – 
Rudaí Nach Féidir a 
Cheannach le hAirgead
FPCT – Gníomhaíocht 
Riachtanais/Mianta
–  Aonad Téamach 

Bliain 4
– Cúrsaí Airgid
– Díospóireacht – Cad 

é a shíleann tú?

M&U – Taibhrigh agus 
Caith – an teach ba 
mhaith leo a fhearastú 
ag úsáid catalóg
–	a	fhad	le	£1000
Ealaín – Colláis ó Irisí 
le Riachtanais/Mianta 
a léiriú
Ceol/CO – Money, 
Money, Money – ABBA

M&U – Lón Folláin 
á roghnú – Luaigh 
Airgead, Déan Réitigh
lch 19
Airgead agus Mise
Leathán saothair don 
obair bhaile – Aonad 
Téamach Bliain 7 – 
Cliste le hAirgead

M&U/FPCT – Fadhb 
Airgead Póca – 
má iarrann tú ar 
thuismitheoirí 
airgead póca 1p a 
thabhairt in aghaidh 
na sceachtaine ach 
é a dhúbailt gach 
seachtain, cá huair a 
STOPFAIDH	siad?

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla
M&U –
Gníomhaíocht Rian 
na bPinginí
– SEELB Fad a 
fhiosrú
A bheith ina lucht 
féachana do 
Chraobh Uaimh an 
Dragain

Bliain 7
Téama –
Uaimh an Dragain

L&T	–“Ceist	an	Airgid”
Séarlaí Gasta agus an 
tUachtar Gleoite”
Plé ina dhiaidh sin.
L&T /M&U – Gearrthóg 
ón fhíseán Uaimh an 
Dragain a bhreathnú 
agus a phlé agus 
gnéithe den phróiseas 
a phlé. Téarmaí amhail 
brabús, costáil, plean 
gnó, margaíocht srl a 
úsáid.
Obair Bhaile – 
Smaointe ar earra 
le cur isteach i 
gcomórtas na scoile.

SS&ÁP –Tonnadóir 
na smaointe a úsáid 
le smaointe ó ransú 
smaointe a scagadh.
Roghnaigh na 
smaointe is fóirsteanaí 
le samhail a 
dhéanamh ar scoil nó 
sa bhaile.
DTO – Cuairteoir 
– Comhairleoir 
Airgeadais le ról 
an iasachtóra i 
ngnólachtaí nua a 
phlé.
TFC – 
www.moneyville.org
An ghné de chostas 
agus brabús a fhorbairt 
– Cluiche Stainnín 
Líomanáide.  

M&U – Uaimh an 
Dragain a chostáil
Grúpobair le saothar, 
am, ábhair, brabús 
agus CBL a chostáil.
L&T – Léiriúcháin a 
dhéanamh le luach na 
n-earraí	a	chur	ina	luí	
ar spriocghrúpa.

L&T – 
Scríbhneoireacht 
– Rudaí Nach Féidir a 
Cheannach le hAirgead
Uaimh an Dragain 
– an leathchraobh – 
Caitheann	daltaí	vóta	
dóibh siúd a bheidh ag 
dul isteach sa chraobh 
Dé hAoine.

Rian na bPinginí a 
leagan amach sa 
halla.
Craobh Uaimh 
an Dragain – An 
Príomhoide agus 
aoi ag tabhairt 
breithiúnais.

Cás-staidéar 3 Ar leanúint…
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Tá CCEA fíorbhuíoch as cead a fháil an áis seo a chur in oiriúint,
arna forbairt an chéad uair ag Personal Finance Education Group [pfeg].
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Ceapadh na hábhair seo le cuidiú le Bunscoileanna Ábaltacht Airgeadais a 
bhunú go daingean trasna an churaclaim. Cuireadh na hábhair in oiriúint ón 
áis ‘Seachtain Airgid’ arna fhoilsiú ag pfeg, le riar ar riachtanais Churaclam 
Thuaisceart Éireann. Taispeánann siad cad é mar is féidir aird a dhíriú ar 
ábaltacht airgeadais mar chuid d’ócáid théamach.

Tá ábhair thacaíochta le húsáid i gcomhar le Leabhar na Múinteoirí ar fáil 
ar shuíomh gréasáin Ábaltacht Airgeadais www.nicurriculum.org.uk/fc ar a 
n-áirítear cóip de Leabhar na Múinteoirí agus Leatháin Áiseanna Ócáid Airgid, 
chomh maith le háiseanna eile a bheidh ina gcuidiú ag bainisteoirí sinsearacha 
agus comhordaitheoirí le hábaltacht airgeadais a fhorbairt roimh, le linn agus i 
ndiaidh na hÓcáide Airgid.

Cuireadh ábaltacht airgeadais ar Churaclam Thuaisceart Éireann ag am nuair 
a bhíonn ar dhaoine óga cinntí is casta airgeadais a dhéanamh, mar atá, réimse 
is leithne d’íocaíochtaí neamhairgid; creidmheas a bheith ar fáil go héasca agus 
an costas maireachtála a bheith ag ardú. Is scil riachtanach saoil é ábaltacht 
airgeadais a chuireann le cumas duine roghanna éifeachtúla a dhéanamh agus 
a bheith níos freagraí maidir le cúrsaí airgeadais. 

Tá sé mar aidhm ag oideachas ábaltacht airgeadais daoine óga a chumasú 
leis an eolas, an tuiscint, na scileanna agus an mhuinín a fhorbairt le páirt 
éifeachtach a bheith acu i gcinnteoireacht airgeadais.

Le heolas agus háiseanna breise a fháil nó le seisiún oiliúna a chur in áirithe do 
do scoil, téigh ar www.nicurriculum.org.uk/fc 

Is carthanas oideachais é pfeg a bhfuil mar mhisean aige a chinntiú go 
bhfágfaidh gach duine óg scoil leis an mhuinín, leis na scileanna agus leis 
an eolas a bheidh de dhíth orthu i dtaca le cúrsaí airgeadais de, sa dóigh go 
mbeidh siad ábalta páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí. Faigheann sé tacaíocht 
ó eagraíochtaí oideachais, ó ghnólachtaí agus ón rialtas agus tá sé ag obair 
i scoileanna ar fud na RA ag leibhéal straitéiseach le forbairt ábaltacht 
airgeadais a chur chun cinn.

Le heolas agus háiseanna breise a fháil téigh ar www.pfeg.org

Ócáid Airgid
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