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Fáilte go dtí an tArd-Mhúsaem

Ceist ort … An mó réad atá ar taispeáint san Ard-Mhúsaem, Dún
Uí Choileáin?

1100 beagnach 550 go díreach                   16 nach mór

timpeall 18,500          tuairim is 1 mhilliún          breis is 40

Leis an uimhir cheart a fheiceáil, iompaigh an leathanach
bunoscionn!

Fáilte go dtí an tArd-Mhúsaem

Ceist ort … An mó réad atá ar taispeáint san Ard-Mhúsaem, Dún
Uí Choileáin?

Leis an uimhir cheart a fheiceáil, iompaigh an leathanach
bunoscionn!

timpeall 18,500 (Tá tuairim is 3,500 déantán ar taispeáint sna taispeántais
agus breis is 15,000 in ‘Cád atá i dtaisce?’)

Caith tuairim 
… an bhfuil do dhéantán trom nó éadrom? 
… an bhfuil sé níos mó nó níos lú ná do lámh?   
... nó an bhfuil sé ar an méid céanna nó geall leis? 

Déan cur síos ar do rogha réad... seo liosta focal a chabhróidh
leat. An bhfuil sé…

Mór Beag Sean Caite

Réidh Gleoite Pléineáilte Úsáideach

Nua Dathach Nádúrtha Niamhrach

Garbh Crua Deilgneach Fada

Gearr Bog Gruaigeach Lonrach

Maith thú! Tá ‘Mo Rogha Réad’ críochnaithe agat..

Ar mhaith leat níos mó a fháil amach? 
Do bhreis eolais ar thaispeántais agus ar chláir oideachais, teagmhaigh an Rannóg
Oideachais agus For-rochtana ag Ard-Mhúsaem na hÉireann
Teil: 01-6486 453 
453 Faics: 01-6791024
ríomhphost: bookings@museum.ie
Web: www.museum.ie

An Rannóg Oideachais agus For-rochtana, 
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Baile Átha Cliath

MO ROGHA RÉAD

Ealaíona Maisiúla agus Stair

Dearadh an bhileog oibre seo do

thaiscéalaithe d’aois 6-8 (ach bain

triail as, is cuma cén aois thú!) Ar

aghaidh linn go bhfeicimid céard

atá sa Mhúsaem!

 



Conas a bhfeicfidh tú do rogha déantán?

Le do rogha réad a fheiceáil beidh ort cuartú ar fud an Mhúsaeim, go hard
agus go híseal ... Féach ar go leor rudaí éagsúla sula roghnaíonn tú do
rogha réad!

Agus tú ag dul timpeall an Mhúsaeim, cuir tic le hais na n-áiteanna ina
raibh tú 

Rogha an Choimeádaí As Stóráil 

Airgead na hÉireann Troscán Tuaithe na hÉireann

Gléasanna Eolaíochta Troscán Seanré

Feisteas Fadó Fadó Eileen Gray 1878 - 1976

Troscán Tuaithe na hÉireann Cad atá i dTaisce?

Saighdiúirí agus Taoisigh Dánlann Sealadach Taispeántais

Bailiúchán Bhaile Átha Neilí Mulcahy
Cliathaigh d’Ealaín na hÁise

Ca bhfuair tú do rogha réad? 

Scríobh ainm an ghailearaí anseo

Cad a thugtar ar do rogha réad?  

Scríobh anseo é?

Cad as a rinneadh do rogha réad? 

Cuir tic le hais an ábhair nó na n-ábhar as a rinneadh do rogha réad

Cliath Ór Airgead Gruaig

Iarann Adhmad Leathar Sliogán

Gloine Tuí Plaisteach Cleití

Prás Síoda Veilbhit Cré

An ndearnadh de rud éigin eile é?

Scríobh do fhreagra anseo

Tarraing pictiúr de do rogha déantán sa bhosca thíos


