Ceistneoir Tuismitheoirí
Ná scríobh d’ainm ar an gceistneoir seo. I roinnt de na ceisteanna cuir ciorcal timpeall do fhreagra. I roinnt eile tabhair
do bharúil nó déan moltaí. Go raibh maith agat as do chuid ama a chaitheamh ar chríochnú an cheistneora seo. Tá
d’aiseolas an-tábhachtach dár scoil.
1. An mbaineann do pháiste sult as an rang corpoideachais?
2. Cad í an chuid den chlár corpoideachais is fearr le
do pháistí?
3. An bhfaigheann tú go leor eolais faoi dhul chun cinn do
pháiste i gcorpoideachas?

4. An mbíonn obair bhaile corpoideachais ag do pháiste?
Má tá, cad é do bharúil faoin obair bhaile chorpoideachais?

5. Conas a d’fhéadfadh muid ár gclár corpoideachais
a dhéanamh níos fearr?

Baineann/Ní bhaineann/Uaireanta/Níl mé cinnte
Luthchleasaíocht/Damhsa/Cluichí/Gleacaíocht/Snámh/
Gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta
Faighim/Ní fhaighim
Scríobh freagra

Bíonn/Ní bhíonn
Scríobh freagra

Scríobh freagra

6. An síleann tú gur bhain do pháiste leas as tionscnamh reatha
(bhí do pháiste ag rith) na scoile?

Sílim/Ní shílim/Níl mé cinnte
Scríobh freagra

7. An ndéanann sosanna gníomhaíocht choirp maith sa seomra
ranga (10@10, Go Noodle, etc.) maith do do pháiste?

Déanann/Ní dhéanann/Níl mé cinnte
Scríobh freagra

8. An mbaineann do pháiste sult as am sosa sa chlós súgartha?
9. An síleann tú go gcuireann ár scoil timpeallacht clós súgartha ar fáil
a spreagrann do pháiste le bheith gníomhach le linn am sosa?
10. Conas a d’fheadfadh muid feabhas a chur ar am sosa sa
chlós súgartha?

11. An mbaineann do pháiste sult as Seachtain Scoil Ghníomhach?
12. Conas a d’fhéadfadh muid feabhas a chur ar ár gclár do
Sheachtain Scoil Ghníomhach?

Baineann/Ní bhaineann/Uaireanta/Níl mé cinnte
Sílim/Ní shílim/Níl mé cinnte
Scríobh freagra

Baineann/Ní bhaineann/Uaireanta/Níl mé cinnte
Scríobh freagra

13. An bhfuil a fhios agat cé mhéad nóiméad corpoideachais ba chóir
do pháistí a dhéanamh gach lá le bheith sláintiúil?

15/30/60/90 nóiméad/Níl a fhios agam

14. Ar fhéach tú ar rannóg Bhrat na Scoile Gníomhaí (ASF) ar shuíomh
gréasáin ár scoile? Má d’fhéach, cad é do bharúil faoi?

D’fhéach/Níor fhéach
Scríobh freagra

15. I mbliana táimid ag obair i dtreo athnuachan a dhéanamh ar Bhrat
Scoil Gníomhach ár Scoile. An bhfuil aon aiseolas agat maidir le
páirteachas na scoile i bpróiseas BSG (ASF)?

Scríobh freagra

16. An mbeadh suim agat bheith ar choiste na scoile gníomhaí?
Dá mbeadh, tabhair d’ainm agus do shonraí teagmhála do
mhúinteoir ranga do pháiste nó do rúnaí na scoile agus beimid
i dteagmháil leat.

Bheadh/Ní bheadh

