
Sgrìobhadh mac-meanmnach

Amas ionnsachaidh: a bhith comasach air teacsa a chruthachadh a’ cleachdadh 
stimulus/ a bhith comasach air cunntas inntinneach a chruthachadh. 

Dè nì sinn?
Cleachdaidh sinn na dealbhan a chunnaic thu air an làraich gus pìos sgrìobhaidh mac-meanmnach a 
bhrosnachadh.  Cleachdaidh tu diofar dhòighean-sgrìobhaidh gus am bi an sgrìobhadh agad inntinneach 
agus èifeachdach.  ’S urrainn dhut taghadh bho na roghainnean a leanas:

Bho chladach gu cladach gnìomh 3 

Sgilean airson 
ionnsachadh, beatha agus 
obair
• A’ leughadh

• Ag obair leam fhèin

• Conaltradh sgrìobhte

• A’ dèanamh cho-dhùnaidhean

• A’ cruthachadh cunntas 
inntinneach

• A’ dearbhadh is a’ deasachadh

1. Pìos ann an leabhar-latha air a sgrìobhadh bhon 
t-sealladh aig cuideigin anns an dealbh. 

2. Toiseach sgeulachd a’ cleachdadh an àite san 
dealbh mar an t-àite far a bheil an sgeulachd agad 
suidhichte.

3. Sgriobt dràmadach a bheir tachartasan an deilbh 
beò, a’ gabhail a-steach còmhradh agus stiùiridhean 
àrd-ùrlair. 



GNÌOMH 3 
SGRÌOBHADH MAC-MEANMNACH

Bho chladach gu cladach  

2

2

Slatan-tomhais airson gnìomh 3

Pìos ann an leabhar-latha

Airson nan trì roghainnean uile - dèan cinnteach gu bheil an litreachadh, puingeachadh 
agus gràmar uile ceart agus deasaich iad ma bhios seo a dhìth.

Toiseach sgeulachd Sgriobt dràma

Airson a bhith soirbheachail, 
bidh mi air na rudan a leanas a 
dhèanamh:

1. Air dealbh bhon 
chruinneachadh a 
chleachdadh gus 
pìos leabhair-latha a 
bhrosnachadh.

2. Air a sgrìobhadh sa 1d 
phearsa bho shealladh 
neach anns an dealbh. 

3. Air cunntas inntinneach a 
chruthachadh a’ cleachdadh 
ìomhaigheachd, roghainn 
fhaclan measgaichte agus 
structairean seantans 
measgaichte. 

4. Air beachdachadh air na 
còig ciad-fhàthan anns 
an tuairisgeul agam air 
àiteachan/tachartasan/
daoine. 

5. Air an structar ceart a 
chleachdadh airson a bhith 
a’ sgrìobhadh le paragrafan 
agus le ceann-latha/latha 
mar an ceann. 

6. Air co-dhiù 300 facal a 
sgrìobhadh 

Airson a bhith soirbheachail, 
bidh mi air na rudan a leanas a 
dhèanamh:

1. Air dealbh bhon 
chruinneachadh a 
chleachdadh gus toiseach 
sgeulachd a bhrosnachadh.

2. Air sgrìobhadh san 3s 
pearsa agus san tràth 
chaithte. 

3. Air cunntas inntinneach a 
chruthachadh a’ cleachdadh 
ìomhaigheachd, roghainn 
fhaclan measgaichte agus 
structairean seantans 
measgaichte. 

4. Air beachdachadh air na 
còig ciad-fhàthan anns 
an tuairisgeul agam air 
àiteachan/tachartasan/
daoine. 

5. Air an structar ceart a 
chleachdadh airson a bhith 
a’ sgrìobhadh le paragrafan 
agus le tiotal air an 
sgeulachd. 

6. Air co-dhiù 300 facal a 
sgrìobhadh 

Airson a bhith soirbheachail, 
bidh mi air na rudan a leanas a 
dhèanamh:

1. Air dealbhan bhon 
chruinneachadh a 
chleachdadh gus sgriobt 
dràma a bhrosnachadh.

2. Air stiùireadh àrd-ùrlair 
a chruthachadh gus 
an suidheachadh a 
thaisbeanadh aig toiseach 
an sgriobt agam, a’ 
cleachdadh tuairisgeul 
inntinneach air àite.

3. Air gnìomhan agus 
an suidheachadh a 
mhìneachadh ann an 
stiùireadh àrd-ùrlar tron 
sgriobt air fad. 

4. Air an structar ceart a 
chleachdadh airson a bhith 
a’ sgrìobhadh sgriobt - tha 
ainmean charactaran a’ 
comharrachadh còmhradh. 

5. Air co-dhiù 300 facal a 
sgrìobhadh 


