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An cuimhin leat an 
samhradh seo caite, 
nuair a bhí laethanta 
saoire scoile agat? 
Ní raibh an aimsir go 
hiontach – bhí sé fuar, 
fl iuch agus gaofar 
ar fud na tíre. Ba í 
mí Iúil an mhí Iúil ab 
fhuaire le 50 bliain i 
gCaisleán an Bharraigh, 
Co. Mhaigh Eo! Ach 
a mhalairt de scéal 
a bhí acu in áiteanna 
eile ar domhan – ba 
í Iúil an mhí ba theo 
(hottest) ar domhan, ó 
thosaigh eolaithe ag 
taifeadadh teochtaí; 
sháraigh Bealtaine 

agus Meitheamh 
curiarrachtaí teasa in 
áiteanna ar domhan 
freisin. 

I Mí Bealtaine, bhuail 
tonn teasa an India – 
fuair 2,500 duine bás 
den teas. Ní raibh ach 
tonn teasa amháin 
eile san India a bhí 
níos measa ná í; ní 
raibh ach ceithre cinn 
i stair an domhain a 
bhí níos measa ná í. 
Mharaigh tonn teasa sa 
Phacastáin 224 duine 
i mí an Mheithimh.  
Ar an taobh eile den 
chruinneog, in Alasca, 
bhí an Bealtaine ba theo 

acu ó thosaigh siad 
ag coimeád taifead.  
Ach ní hiad míonna an 
tsamhraidh amháin 
atá ag éirí níos teo. Ón 
mbliain 2000 anuas, 
bhí naoi gcinn de na 
deich mbliain is teo ar 
taifi d againn; ba í 2014 
an bhliain ba theo ar 
domhan ó thosaigh 
eolaithe ag coimeád 
taifead.  

Cad is cúis leis an 
teas seo?  Bhuel, tá an 
domhan iomlán, idir 
(both) thalamh agus 
uisce, ag éirí níos teo. 
Tugaimid an t-ainm 
téamh domhanda 

air seo. De réir mar 
a ardaíonn teocht an 
domhain, athraíonn 
an aeráid (climate). 
Seans go dtiocfaidh 
athrú ar an méid báistí 
a thitfi dh má éiríonn 
an domhan níos teo; 
seans go n-ardóidh 
leibhéal na farraige.  
Beidh dainséar ann 
go mbuailfi dh tuilte 
(fl oods) cathracha cois 
farraige. Ach ag an 
am céanna, seans go 
n-éireoidh áiteanna 
tirime níos tirime 
arís. Mar shampla, le 
ceithre bliana anuas 
tá triomach (drought) 

uafásach in California 
agus tá gaineamhlaigh 
(deserts) ar fud an 
domhain ag méadú 
cheana féin. 

An phríomhchúis 
atá leis an ardú seo i 
dteocht an domhain 
ná go bhfuil daoine 
ag cur an iomarca 
gás ceaptha teasa 
(heat–trapping gasses) 
isteach san atmaisféar. 
Is é ‘greenhouse gases’ 
an leagan coitianta 
Béarla ar ‘gáis cheaptha 
teasa’. Deir eolaithe 
go gcaithfi mid cosc a 
chur ar aon ardú breise 
sa teocht agus go 

gcaithfi mid, thar gach 
rud eile, a chinntiú nach 
n-ardóidh sé níos mó 
ná 2°C eile. Faoi láthair 
i bPáras, tá eolaithe 
agus ceannairí an 
domhain ag cruinniú 
mór tábhachtach. Tá 
níos mó ná 750 duine 
as 196 tír ag teacht le 
chéile chun comhaontú 
(agreement) a shíniú ar 
athrú aeráide.  Tá siad 
ag iarraidh ar thíortha ar 
fud an domhain bheith 
ag obair le chéile chun 
athrú aeráide a stopadh. 
Lean ort ag léamh go 
bhfeicfi dh tú conas is 
féidir leatsa cabhrú.

Heating up

Tá sé ag éirí te!

Cá as a dtagann an bháisteach?
1. Bíonn an ghrian ag taitneamh ar uisce m.sh. ar an bhfarraige. 
2. Galaíonn roinnt den uisce seo nuair a bhíonn sé te. 
3. Athraíonn sé go galuisce. 
4. Éiríonn an galuisce suas san aer. 
5. Fuaraíonn sé agus athraíonn sé ar ais go braonáin uisce, a thagann le 

chéile chun scamaill a dhéanamh. 
6. Éiríonn na scamaill níos troime agus titeann na braonáin i bhfoirm báistí. 

Breis eolais
Tá breis eolais ar athrú aeráide le fáil ag
http://www3.epa.gov/climatechange/kids/      nó
http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/primary-students/
5th-+-6th-class
Nuair a shroicheann tú an clár, cliceáil ar ‘Environment’ agus ansin 
ar ‘Climate Change’.  Tá eolas ar fáil freisin do Ranganna 3 agus 4.

Laoch an 
domhain! 

Fíricí Fónta
•	 Tá	125	loch	mór	imithe	as	radharc	(vanished)	san	Artach	mar	

gur ardaigh teochtaí le fi che bliain anuas. Tá lochanna eile tar éis 
éirí níos lú. Bhíodh na lochanna ar bharr talaimh a bhí i gcónaí 
reoite.  Talamh síorshioctha (permafrost) an t-ainm a thugaimid 
ar an sórt seo talaimh. Ach de réir mar a leánn an téamh 
domhanda é, imíonn na lochanna as radharc.

•	 Deir	daoine	go	bhfuil	na	hAlpa	agus	sliabhraonta	eile	níos	airde	
ná a bhí siad céad bliain ó shin. Leáigh na hoighearshruthanna 
(glaciers) ar na sléibhte agus chaill na sléibhte an meáchan mór 
a bhí orthu. Ceapann eolaithe gur thosaigh na sléibhte ag ardú 
dá bharr seo.

•	 Tá	súil	ag	roinnt	eolaithe	téamh	domhanda	a	chruthú	ar	Mhars	
sa chaoi go bhféadfadh daoine ón domhan seo maireachtáil ar 
Mhars. 

•	 Rachaidh	oileáin	áirithe	as	radharc	freisin	mar	go	n-ardóidh	
leibhéil na farraige de réir mar a leánn na hoighearshruthanna. 
Seans go dtarlóidh tuilte i gcathracha áirithe freisin, Londain, an 
Veinéis agus Nua-Eabhrac mar shampla.

Léigh tú san eagrán seo faoi gháis cheaptha teasa agus faoi 
théamh domhanda. Bhain tú triail as gníomhaíochtaí éagsula. 
Tá sé in am duit anois do scíth a ligean agus cluiche cláir a imirt. 
Tabhair cuireadh do dhaoine eile an cluiche cláir seo a imirt leat 
– foghlaimeoidh siad conas cabhrú leis an bpláinéad!

BunáBhair: 
•	 Dísle
•	 Licíní	(counters)	

TrEOraCha: 
1. Cuir licíní na n-imreoirí ar an mbosca ‘Tosaigh anseo’. 
2. Iarr ar gach duine an dísle a chaitheamh. Tosaíonn an duine a 
 fuair an uimhir is airde. 
3.  Caith an dísle, duine ar dhuine. Má thuirlingíonn tú ar chéim ar a 
 bhfuil treoracha, lean iad. 
5.  Beidh an bua ag an gcéad duine a shroicheann céim 25. 

Dúshlán BrEisE: Dear do chluiche féin. Cuir isteach bealaí eile ina 
sábhálann daoine fuinneamh nó ina gcuireann siad fuinneamh amú. Nó 
d’fhéadfá Tráth na gCeist a dhearadh in ionad clár cluiche. 

Dhún tú na 
cuirtíní chun an 

teas a choinneáil 
istigh. Ar aghaidh 

3 chéim. 

TOSAIGH ANSEO D’fhág tú soilse 
ar lasadh i 

seomra folamh. 
Siar 1 chéim.

Shiúil tú ar 
scoil gach lá 
le seachtain 

anuas. Ar 
aghaidh 5 

chéim.

Déanann 
tú iarracht 

seanpháipéar a 
athúsáid sa 

rang. Ar aghaidh 
4 chéim. 

Páipéar

D’fhág tú an 
ríomhaire ar 
fuireachas. 
Caill seans. 

Sa bhaile, 
úsáideann sibh 

bolgáin solais atá 
tíosach ar fhuinneamh 

(energy effi cient). 
Ar aghaidh 5 chéim. 

D’fhág tú an 
teilifís ar siúl 
nuair a bhí tú 
thuas staighre 
ag spraoi. Siar 

4 chéim.  

D’athúsáid tú 
ábhair chun 
bréagán nua 
a dhéanamh. 
Ar aghaidh 
2 chéim. 

D’oscail tú na 
fuinneoga nuair 

a bhí an teas 
ar siúl. Siar 6 

chéim. 

COMHGHAIRDEAS! 
Is laoch 

imshaoil tú! 



BunáBhair:
•	 Próca	mór	gloine	ar	a	bhfuil	claibín	miotail	
•	 Marla	
•	 Uisce	bogthe	(warm)	(ón	mbuacaire)	
•	 Crúsca
•	 Cuisneoir	(bloic	oighir	ón	reoiteoir	más	mian	leat	éifeacht	níos	fuaire	 
 arís a fheiceáil)

TrEOraCha: 
1. Cuir claibín an phróca sa chuisneoir ar feadh uaire (ar a laghad) chun 

é a fhuarú.
2.  Greamaigh liathróid bheag mharla ar bhonn an phróca. Níor cheart 

go gclúdódh sé níos mó ná an cheathrú chuid den bhonn. Is é seo ‘an 
talamh’. D’fhéadfá é a dhéanamh i gcruth na hÉireann! 

3.  Úsáid an crúiscín chun uisce bogthe a dhoirteadh isteach sa phróca. 
Is í seo ‘an fharraige’ atá á téamh ag an ngrian. Ná steall (splash) 
aon uisce ar an ‘talamh’. Bíodh cuid den ‘talamh’ ag gobadh aníos os 
cionn leibhéal na farraige (féach ar an léaráid). 

4.  Tóg an claibín fuar as an gcuisneoir. Is í seo an chuid fhuar uachtarach 
den ‘spéir’. 

5.  Cuir an claibín go dlúth ar an bpróca. D’fhéadfá roinnt bloc oighir a 
chur ar a bharr chun an spéir a dhéanamh níos fuaire arís.

6.  Breathnaigh cad a tharlaíonn de réir mar a ghalaíonn (evaporates) 
an t-uisce agus mar a éiríonn galuisce ón bhfarraige. Taobh istigh 
d’uair an chloig nó mar sin, feicfidh tú ‘scamaill’ ag teacht. Ansin 
silfidh braonta ‘báistí’ anuas le taobhanna an phróca, anuas ar an 
‘talamh’ (agus ar ais isteach san ‘fharraige’). Chruthaigh tú báisteach!

Dúshlán BrEisE
Mar aon le talamh an domhain, tá aigéin an domhain ag éirí níos teo. 
Dear imscrúdú chun a fháil amach an ndéanann teocht an aigéin 
difríocht don méid galuisce a dhéantar. Beidh dhá phróca le claibíní uait. 
Bíodh aigéan fuar i bpróca amháin agus aigéan te sa phróca eile. An 
bhfuil difríocht idir an méid ‘báistí’ a thiteann? An dtarlaíonn an galú níos 
tapúla sa phróca ‘te’?

arBh EOl DuiT?
De réir mar a théann (heat up) na haigéin, galaíonn breis uisce isteach 
san aer. An gcruthaíonn breis galuisce breis teasa? An gcruthaíonn breis 
teasa breis galuisce? Agus an leanfaidh an ciorcal sin ar aghaidh agus ar 
aghaidh? Tá eolaithe ar fud an domhain ag lorg fhreagra na ceiste seo.

Gáis cheaptha teasa

Bíonn gá le roinnt gás ceaptha teasa san atmaisféar chun teocht an domhain a 
choimeád faoi smacht – gan é a bheith róthe, ná rófhuar. Ach tá fadhb againn 
mar go bhfuil méideanna roinnt de na gáis seo ag ardú róthapa, agus mar 
sin, go bhfuil an pláinéad ag éirí róthe. Go hiondúil, smaoinímid ar dhé-ocsaíd 
charbóin (CO2) nuair a bhíonn na gáis cheaptha teasa á bplé againn. Nuair a 
dhóimid breoslaí iontaise (fossil fuels), cruthaíonn siad dé-ocsaíd charbóin. Is 
gás ceaptha teasa é meatán (methane) freisin – nuair a dhéanann ba brúcht 
(burp), scaoileann siad meatán amach. Ar chuala tú trácht ar ocsaíd nítriúil 
(nitrous oxide) riamh? Is gás ceaptha teasa é freisin. Agus cinnte, beidh trácht 
cloiste agat ar an ngás ceaptha teasa, galuisce (water vapour) – uisce athraithe 
ina ghás. Tá an gás sin i scamaill - uisce atá fuaraithe agus é comhdhlúite 
(condensed) ar ais ina bhraonáin (droplets) bhídeacha d’uisce leachtach.  

Conas a dhéantar galuisce? Feicfidh tú sa ghníomhaíocht thall.

Déan scamall báistí

Uisce	bogthe	
(an fharraige) Marla  

(an talamh)

Próca

Claibín 
miotail

Cá as a dtagann an 
bháisteach?

Tá do bháisteach féin déanta agat anois. An féidir leat cabhrú le Maidhc 
agus le Mollaí? Tá siad ag léamh faoi thimthriall (cycle) an uisce agus 
faoin gcaoi a ndéantar báisteach ach tá na sé abairt measctha agus níl 
ciall leis an ord seo.  Cuir san ord ceart iad. 
Éiríonn an galuisce suas san aer. Galaíonn roinnt den uisce seo nuair a 
bhíonn sé te. Éiríonn na scamaill níos troime agus titeann na braonáin i 
bhfoirm báistí. Athraíonn sé go galuisce. Fuaraíonn sé agus athraíonn sé 
ar ais go braonáin uisce, a thagann le chéile chun scamaill a dhéanamh. 
Bíonn an ghrian ag taitneamh ar uisce m.sh. ar an bhfarraige. 

1.________________________________________________

2.________________________________________________

3. ________________________________________________

4.________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

Ocras, galar agus easpa uisce atá i ndán do (in store for) thart ar 11 mhilliún 
páiste san Afraic Thoir agus Theas. Is í an Aetóip an tír is mó faoi bhrú 
(pressure) faoi láthair.  Tá sé seo ag tarlú mar go bhfuil El Niño níos láidre i 
mbliana ná mar a bhí sé le fada an lá. 
Gar don Mheánchiorcal, san Aigéan Ciúin, i mbliain nuair a bhíonn El Niño 
láidir, éiríonn an t-uisce níos teo ná mar is gnáth. Ba iad iascairí Mheicsiceo 
a thug é seo faoi deara den chéad uair, sa bhliain 1795.  Thug siad faoi deara 
gur tharla an téamh seo um Nollaig, agus mar sin, chuir siad an t-ainm El Niño 
ar an tarlúint aimsire seo. An Leanbh Íosa an míniú atá ar na focail El Niño.
Téann El Niño i bhfeidhm ar (affects) an atmaisféar agus ar an aimsir ar fud an 
domhain. Iompraíonn sé breis báistí agus teochtaí arda go háiteanna áirithe, 
Meiriceá Theas mar shampla. Ach ag an am céanna, tugann sé triomaigh leis 
go dtí an Indinéis, an Afraic agus an Astráil.  Ní hé an téamh domhanda is cúis 
leis, ach déanann an téamh domhanda níos measa é.

El Niño
Aigéin aigéadacha

Súnn na haigéin isteach CO2 ón aer. Nuair a dhóimid breoslaí iontaise 
(ola, gual agus gás nádúrtha), cruthaíonn muidne, pobal an domhain, 
CO2 agus súnn na haigéin thart ar cheathrú den CO2 sin isteach. Ach 
mar thoradh air seo, tá na haigéin ag éirí níos aigéadaí (acidic). Má tá 
an t-uisce ró-aigéadach, beidh deacrachtaí ag ainmhithe a bhfuil blaosc 
orthu agus a mhaireann (live) sna haigéin. Seans nach mbeidh siad in 
ann blaoscanna láidre a dhéanamh.  Seans go mbeidh tionchar ag an 
uisce aigéadach ar choiréil (corals) freisin. Tá an ceimiceán (chemical) 
céanna ina gcreatlach (skeleton) agus atá i mblaosc. Tugaimid carbónáit 
chailciam (calcium carbonate) mar ainm ar an gceimiceán seo. 
Tá an ceimiceán seo i mblaosc uibhe. Féach cad a tharlaíonn nuair a 
mheascaimid aigéad (m.sh. fínéagar) le carbónáit chailciam.

BunáBhair:
•	 Blaosc	uibhe
•	 Fínéagar
•	 Babhlaí	nó	prócaí
•	 Scannán	cumhdaithe	(clingfilm)

TrEOraCha:
1. Cuir píosa den bhlaosc uibhe sa dá bhabhla. 
2. Clúdaigh an bhlaosc le fínéagar i mbabhla amháin.
3. Clúdaigh an dá bhabhla le scannán cumhdaithe. 
4. Tuar cad a tharlóidh don bhlaosc thar chúpla lá.
5. Bain triail as. An raibh an ceart agat?

sMaOiniGh air sEO:
Má éiríonn na haigéin an-aigéadach, cad a tharlóidh, dar leat, d’ainmhithe 
ar a bhfuil blaosc – oisrí (oysters), diúilicíní (mussels) agus cuachmaí 
(whelks)?  
Ainmnigh roinnt aigéad eile atá sa bhaile nó ar fáil in ollmhargadh. An 
oibreodh siad chomh maith céanna le fínéagar i do chuid imscrúduithe ar 
aigéid? Déan imscrúdú le fáil amach.

Cad is féidir linn a dhéanamh?

Is féidir linn ar fad rudaí beaga a dhéanamh. An fuinneamh a úsáidimid 
gach lá, cuireann sé amach dé-ocsaíd charbóin. Dá n-úsáidfimis níos lú 
fuinnimh, b’fhéidir go laghdóimis an téamh domhanda. Cad faoi phóstaer 
a dhearadh a spreagfadh daoine chun níos lú fuinnimh a úsáid? Seo 
cúpla leid duit: 

sa BhailE
•		 Múch	na	soilse	nuair	a	fhágfaidh	tú	seomra.
•		 Múch	an	teilifís	–	ná	fág	í ar fuireachas (on standby).
•		 Dún	na	cuirtíní	san	oíche	chun	an	teas	a	choinneáil	istigh.
•		 Athúsáid	rudaí	nuair	is	féidir.
 
ar sCOil
•		 Más	féidir,	siúil	nó	rothaigh	ar	scoil.	
•		 Athúsáid	páipéar	nuair	is	féidir.
•		 Múch	na	soilse	nuair	a	fhágfaidh	tú	seomra.
•		 Mura	bhfuil	an	Bhratach	Ghlas	ag	an	scoil	cheana	féin,	tosaigh		
 ort ag obair chun í a thuilleamh.




