Bileog

An Plean

Gníomhaíochta

Gn íom ha ío chta

05

Ar fhéach tú ar cá háit a n-úsáidtear an t-uisce sa scoil?
Ar fhéach tú ar na gníomhaíochtaí sin ina n-úsáidtear an t-uisce is mó?
An bhfuil a fhios agat cá mhéad uisce atá tú a úsáid gach lá?
Ar fhéach tú ar bhearta coigilte uisce?
Mar sin, níl le déanamh agat anois ach plean a cheapadh chun uisce a choigilt ar scoil.

Plea n Gniom haioc hta a Fhorbairt
Nuair atá tú ag cur plean gníomhaíochta i dtoll a chéile don chlár caomhantas uisce, tá sé tábhachtach an obair a leagan
amach de réir tosaíochtaí. Cuir isteach ann na tascanna ba mhaith leat a chur i gcrích, cá huair ba mhaith leat iad a
bheith curtha i gcrích agus cé atá freagrach as iad a chur i gcrích (féach an sampla thíos). Déan athbhreithniú ar an
bplean gníomhaíochta seo i gcomhar leis na daoine cuí ar bhonn rialta. Ar an gcaoi sin, cinnteoidh tú go mbeidh na
tascanna á gcur i gcrích mar is cóir.
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Feasac ht a Mheadu
Déan amach roinnt póstaer agus bileog agus abair leis na daltaí eile faoin obair atá tú a dhéanamh. Tá sé tábhachtach
gach duine a chur ar an eolas faoi na nithe sin a raibh rath orthu mar aon leis na dúshláin atá amach romhat.
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