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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Potaireacht (pottery) an t-ainm atá ar 
earraí cré. Is ceann de na ceirdeanna is 
sine é déanamh potaireachta. Thosaigh 
daoine ar an gceird in oirthear na hÁise 
idir 12,000 agus 20,000 bliain ó shin ach 
ní fi os go díreach cathain, cá háit, ná cén 
fáth. Is í an photaireacht (pottery) is sine 
an photaireacht ón tSín agus ón tSeapáin 
– chomh fada siar le Ré an Oighir. Ní raibh 
daoine tosaithe ag feirmeoireacht ag an 
am sin; is dócha, mar sin, go mbaineann 
an photaireacht sin le fi agaithe 
cnuasaitheoirí (hunter-gatherers). 
Chonaic eolaithe go raibh ábhar dubh ar an 
gcuid istigh den photaireacht sin, agus mar 

sin, ceapann siad go ndearna na daoine 
cócaireacht inti.

Ní féidir potadóireacht a dhéanamh 
gan chré. Tá cré le fáil ar fud an domhain. 
Mar sin, d’fhorbair nós na potadóireachta 
ina lán tíortha, ar ilchríocha (continents) 
éagsúla. D’éirigh an nós níos tábhachtaí 
tar éis dheireadh Ré an Oighir, thart ar 
12,000 bliain ó shin. Thosaigh daoine ag 
feirmeoireacht thart ar 9,000 R.Ch., thart 
ar thús na hAoise Neoilití. Thosaigh daoine 
ag fás grán – is dócha gur theastaigh 
potaí uathu chun na gráin a choimeád go 
sábháilte.

D’úsáid beagnach gach sibhialtacht 

(civilization) cré de shórt éigin chun rudaí a 
dhéanamh – brící, potaireacht, taibléid ar 
ar thaifead siad cuntais (accounts) ghnó, 
agus mar sin de. Is dócha gur bhrúigh 
daoine poll i meall cré chun na potaí is 
luaithe a dhéanamh, é sin nó go ndearna 
siad nathair fhada chré agus gur chorn 
(coiled) siad í i gcruth pota. Faoi 3000 R.Ch, 
nó mar sin, bhí roth potaire á úsáid ag 
daoine.  Ar roth tapa, d’fhéadfadh potairí 
maithe pota a dhéanamh gach nóiméad nó 
thart air sin; bheadh an chuma chéanna, 
beagnach, ar na potaí uile. Is tapúla pota a 
dhéanamh ar roth ná é a chornadh.

Tochlaíonn (dig) daoine an chré as 

claiseanna (pits) nó as mianaigh. Is féidir í 
a fháisceadh nó a bhrú chun í a dhéanamh 
mín agus sínteach (stretchy) roimh cruth 
pota, cruth cupáin, cruth deilbhe nó cruth 
eile a chur uirthi. Is féidir an chré a fhágáil 
le triomú ach, go minic, cuireann potairí 
an chré in oigheann ar theocht an-ard. Ag 
teocht atá thart ar 540°C, athraíonn an 
chré ina potaireacht. Bíonn sí an-chrua 
ansin. Go minic, péinteálann daoine glónrú 
(glaze) ar photaireacht. Déanann an glónrú 
níos crua arís í. Déanann sé uiscedhíonach 
(waterproof) í freisin.  

San eagrán seo d’Eureka, foghlaimeoidh 
tú faoin gceird ársa seo.

Pots and Pans

Potaí agus potadóireachtPots and Pans

Potaí agus potadóireacht



Cré

Siolta (silt)

Gaineamh

Gairbhéal (gravel)

Nuair a bhíonn carraig á briseadh 
ina píosaí beaga bídeacha, tagann 
na píosaí sin le chéile chun cré 
a dhéanamh. Tugann eolaithe 
síonchaitheamh (weathering) mar 
ainm ar an bpróiséas seo. Tógann sé 
a lán ama – idir na céadta agus na 
mílte bliain. Uaireanta, iompraíonn 
uisce cré ó áit amháin go háit eile 
– is minic a gheobhaidh tú cré ag 
taobh abhann nó locha. Uaireanta 
bíonn cré le fáil i gclaiseanna nó i 
mianaigh móra agus tógann (build) 
daoine monarchana brící in aice leo. 
Cén fáth, dar leat?

Sa chéad ghníomhaíocht eile, faigh amach an bhfuil cré san ithir i 
ngairdín na scoile nó sa ghairdín sa bhaile.

Cad is cré ann?

Bunábhair:
•	 Lián	(trowel)	nó	spúnóg	mhór
•	 Ithir
•	 Próca	nó	buidéal	plaisteach	trédhearcach	ar	a	bhfuil	claibín
•	 Uisce
•	 Ceirt,	ar	eagla	go	ndoirtfidh	tú	uisce
•	 Lionsa	láimhe	(roghnach)
Treoracha:
1. Cuir an ithir sa phróca / sa bhuidéal. Ba chóir go mbeadh an próca 

1/3 lán le hithir.
2. Cuir isteach an t-uisce - thart ar dhá oiread an méid ithreach.
3. Cuir an claibín ar an bpróca agus croith an próca.
4. Fág an próca, agus an meascán ann, ar leataobh thar oíche.
5. Scrúdaigh an próca an lá dár gcionn. Tabharfaidh tú faoi deara go 

bhfuil an ithir roinnte ina sraitheanna (layers) éagsúla. 
6.	 Scrúdaigh	go	mion	í	go	bhfeicfidh	tú	an	bhfuil	sraith	thanaí	d’ábhar	

an-mhín	ina	suí	ar	barr.	Is	í	sin	an	chré.
Smaoinigh air seo:
Cén fáth a bhfuil an tsraith chré ar barr, seachas ag bun, an phróca?

____________________________________________________

Cén fáth a bhfuil píosaí móra ag bun an phróca? 

____________________________________________________

Úsáideann potairí cré agus is féidir leat an chré chéanna a cheannach 
i	siopaí	a	dhíolann	ábhair	ealaíne	do	scoileanna.		B’fhéidir	go	bhfuil	
roinnt di agat cheana féin sa scoil. Ach is féidir leat do chré mhúnlaithe 
féin a dhéanamh le hábhair atá sa chistin sa bhaile agat. Tugann roinnt 
daoine	‘taos	salainn’	nó	taos	súgartha	(playdough)	mar	ainm	air	seo.	
Má dhéanann tú do chuid cré mhúnlaithe féin, beidh tú ag obair mar a 
dhéanann	ceimiceoir	(chemist).	Is	sórt	speisialta	eolaí	é	ceimiceoir.	Beidh	
tú ag déanamh ceimice  
(chemistry). Staidéar ar  
dhamhna (matter) nó ar  
ábhair is ea ceimic.  
Déanann ceimic staidéar
ar na hathruithe a
tharlaíonn in ábhair.

Déan do chré féin

Bunábhair:
•	 Plúr	bán
•	 Salann
•	 1	chupán	d’uisce	teolaí
•	 1	spúnóg	bhoird	d’ola	chócaireachta
•	 Babhla	ina	meascfaidh	tú	na	hábhair
•	 Cupáin	agus	spúnóga	chun	na	hábhair	a	thomhas
•	 Dath	bia	(do	rogha	féin	–	bí	cruthaíoch!);	roghnach
•	 Páipéar	chun	an	dromchla	ar	a	mbeidh	tú	ag	obair	a	chlúdach
Treoracha:
1. Tomhais dhá chupán chothroma plúir. Cuir isteach sa bhabhla iad.
2. Tomhais cupán cothrom salainn. Cuir isteach sa bhabhla é freisin.
3. Measc an plúr agus an salann le chéile.
4.	 Líon	cupán	le	huisce	teolaí	agus	cuir	an	t-uisce	isteach	sa	bhabhla.
5.	 Cuir	1	spúnóg	bhoird	d’ola	chócaireachta	sa	bhabhla	agus	measc	

gach rud le chéile.
Smaoinigh air seo:
Mheasc tú ceithre ábhar ar leith (separate) chun ábhar iomlán nua a 
dhéanamh.	Cad	iad	na	hathruithe	a	tharla?	Líon	isteach	an	tábla	thíos.

Fadhb le réiteach
Bíonn cáithníní cré bídeach, agus mar sin, bíonn na spásanna idir na cáithníní bídeach freisin. Nuair 
a thiteann an bháisteach, bíonn an t-uisce ceaptha (trapped) sna spásanna bídeacha.  Mar gheall 
air sin, má tá a lán cré in ithir, éireoidh an ithir sin fliuch. Bíonn cáithníní gainimh mór agus mar sin, 
bíonn na spásanna idir na cáithníní mór freisin. Nuair a thiteann an bháisteach, ritheann an t-uisce trí 
na spásanna. Mar gheall air sin, má tá a lán gainimh in ithir, beidh an ithir sin tirim.  

Ábhar Solad Leacht Dath Cén chuma atá air? Conas a 
bhraitheann sé?

Plúr

Salann

Uisce

Ola

Cré mhúnlaithe

An bhfuil na hathruithe seo inchúlaithe (reversible)? An féidir leat an 
chré mhúnlaithe a athrú ar ais ina ceithre ábhar ar leith?  Nó an bhfuil na 
hathruithe seo dochúlaithe (irreversible)? 

____________________________________________________
Má theastaíonn uait dath a chur ar do chuid cré, cuir dath bia san uisce  
ag Céim 4.

Mura dteastaíonn uait do chuid cré a úsáid láithreach agus má theastaíonn 
uait í a choimeád ar feadh cúpla lá nó cúpla seachtain, is féidir leat í a 
choimeád sa chuisneoir nó in áit fhuar. Cuir scannán cumhdaithe (cling 
film)	timpeall	uirthi.

Conas an chré a choimeád

Ola

Pl
úr Salann



Cad is cré ann? Seans maith go bhfuil beagán cré in ithir gach gairdín in Éirinn.  Beidh sraith 
na cré ar barr mar go bhfuil na píosaí cré bídeach éadrom. Na píosaí atá níos 
mó, beidh siad níos faide thíos san ithir mar go bhfuil siad níos troime. Is iad na 
píosaí gairbhéil is troime agus is mó a bheidh ag bun an phróca.

Athruithe eile
Feiceann tú go dtarlaíonn athruithe d’ábhair nuair a mheascann 
tú iad le chéile. Athróidh ábhair freisin má chuireann tú teas 
leo.   Fuair potairí amach fadó gur éirigh a gcuid potaí agus plátaí 
níos crua má théigh (heated) nó má bhácáil (fired) siad iad. 
Díbríonn (drives out) an teas an t-uisce as an gcré. Úsáideann 
potairí teochtaí ó 982 0C go 1,316 0C sna háitheanna (kilns) chun 
potaireacht ghlónraithe agus brící an lae inniu a bhácáil.  Chun 
leithris an lae inniu a bhácáil, úsáideann monarchana teocht  
1,316 0C nó thart air sin.  
Faigh amach cad a tharlaíonn má théann tú do chuid cré agus 
bain úsáid as modh ársa chun babhlaí agus crúscaí a dhéanamh.  
Bunábhair:
•	 Cré	mhúnlaithe	(taos	salainn)	a	rinne	tú
•	 Sorn,	cófra	te	nó	seomra	teolaí
•	 Duine	fásta	le	cabhrú	leat
Treoracha:
1. Déan dhá chiorcal bheaga le beagán cré. Leathaigh (flatten) 

iad.
2. Roll píosaí eile cré agus déan cruthanna nathrach nó peann 

luaidhe astu. 
3. Fill iad seo thart ar chiumhais na gciorcal. 
4. Lean ort ag cur rollaí eile cré leo go mbeidh dhá phota bheaga 

déanta agat.
5. Cuir ceann de na potaí in áit theolaí shábháilte nó i gcófra te sa 

bhaile ar feadh cúpla lá.
6. Iarr ar mhúinteoir nó ar dhuine fásta an pota eile a théamh go 

tapa. Iarr orthu é a théamh in oigheann ar theocht 1500 C ar 
feadh uair / dhá uair an chloig. Pléigh:

Scrúdaigh an pota a chuir an duine fásta san oigheann. Cad iad na hathruithe a fheiceann tú? Scríobh síos cad a thugann tú faoi  deara. 
__________________________________________________________________________________________________
Tar éis cúpla lá, scrúdaigh an pota nach raibh in oigheann. An bhfuil an chuma chéanna air agus atá ar an gceann a bhí san oigheann?  
__________________________________________________________________________________________________
Cé acu modh is fearr chun potaí a dhéanamh, dar leat? Cén fáth? 
__________________________________________________________________________________________________

Fadhb le 
réiteach

Má tá a lán cré in ithir, deir eolaithe go mbíonn an ithir sin an-fhliuch. Ní fhásann 
plandaí go héasca in ithir mar seo. Má tá a lán cré in ithir, cén fáth a bhfuil an ithir 
sin fliuch, dar leat?
Sa phictiúr, feicfidh tú an chaoi a léireodh eolaí cáithníní cré agus caithníní gainimh 
in ithir.  Má thiteann báisteach ar ithir mar seo, cad a tharlóidh sa dá chás?

Crosfhocal Trasna 1. ROTH POTAIRE, 3. LEITHRIS, 4. TAOS, 7. CEIMIC,  
8. POBLACHT NA SEICE, 9. QIN SHI HUANG, 10. FIAGAITHE 
Síos 2. BOGHA AGUS SAIGHEAD , 5. UISCE, 6. THAIFEAD

Cáithníní gainimh 
Báisteach 

Cáithníní cré 
Báisteach
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Ionad Oideachas Eolaíochta

Airm chré Daichead bliain ó shin, sa bhliain 1974, bhí 
cúpla feirmeoir sa tSín ag tochailt (digging) 
chun tobar a dhéanamh. Bhí ionadh orthu nuair 
a tháinig siad ar níos mó ná 6,000 dealbh cré 
de shaighdiúirí, iad chomh mór le daoine. Bhí 
na dealbha ar fad le chéile faoin talamh. An 
tArm Cré Bhruite (Terracotta Army) an t-ainm 
a thugann daoine orthu anois. (Is sórt áirithe 
cré í cré bhruite). Bhí na saighdiúirí mar chuid 
de thuama mór millteach a thóg na Sínigh don 
Impire Qin Shi Huang, céad Impire na Síne, a 
fuair bás níos mó ná 2,000 bliain ó shin. 
Tá saighdiúirí an Airm Chré Bhruite thart ar 1.8 
méadar ar airde, ar an meán; tá roinnt díobh 
chomh hard le 2 mhéadar. Cé go bhfuil líon 
ollmhór dealbh ann, níl aon dá cheann díreach 
mar an gcéanna. Tá saighdiúirí ann ar aoiseanna 
éagsúla agus ar chéimeanna (ranks) éagsúla; 
aghaidh dhifriúil orthu; stíleanna difriúla gruaige 
orthu; croiméal (moustache) ar roinnt acu; cuma 
shéimh ar roinnt acu, agus cuma fheargach 
bhagrach ar roinnt eile.
 Tá dealbha áirithe ar a nglúine ach tá dealbha 
eile ina seasamh, amhail is go bhfuil siad réidh 
chun troda. Tá éide   éagsúil orthu agus airm 
éagsúla acu. Tá bogha cré agus saighead cré 
ag roinnt acu, agus tá na hairm rite (drawn) 
agus réidh chun úsáide. Tá carbaid (chariots), 
gathanna (spears), sceana agus airm de gach 
sórt acu, iad ar fad déanta as cré bhruite. 

•	 Cad	é	an	píosa	potaireachta	is	daoire	riamh?	
Cuach poircealláin (porcelain vase) Sínigh, cosúil 
leis an gceann seo, atá 40.6 cm ar airde! D’íoc 
an ceannaitheoir níos mó ná €64 milliún air! 
Ní raibh a fhios ag an duine ar leis é go raibh 
sé luachmhar – bhí an cuach ina sheasamh 
ar leabhragán corrach (wobbly) ar feadh na 
mblianta!

•	 Is	dealbh	chré	í	ceann	de	na	dealbha	is	sine.	
Fuair seandálaithe (archaeologists) í i bPoblacht 
na Seice.  Ceapann siad go ndearna duine í idir 
29,000–25,000 R.Ch! 

•	 Cad	é	an	píosa	potaireachta	is	mó	ar	domhan?	Is	teach	é	atá	
501 méadar cearnach, agus é déanta go hiomlán as cré. Tá sé i 
gColombia. 

•	 Ceann	de	na	ceisteanna	is	tábhachtaí	a	bhíonn	á	phlé	ag	eolaithe	
ná conas a thosaigh an domhan. Ceapann a lán eolaithe gur 
thosaigh sé ar chré.

Fíricí fóntaCrosfhocal

Trasna
1. Faoi 3000 R.Ch, nó mar sin, bhí ________á úsáid ag daoine. (4,7)
3. Bácálann monarchana iad ar teocht 1,316 0C. (8)
4. Is féidir ___súgartha a dhéanamh le hábhair atá sa chistin agat. (4)
7. Staidéar ar dhamhna (matter) nó ar ábhair is ea ________. (6)
8. Is sa tír seo a fuair seandálaithe an dealbh chré is sine  

ar domhan. (8,2,5)
9. Céad Impire na Síne. (3,3,5)
10. Baineann an photaireacht is luaithe dá bhfuil againn  

le_____ cnuasaitheoirí. (9)
Síos
2. Airm atá ag roinnt de na saighdiúirí. (5,4,8)
5. Díbríonn teas ard é seo as an gcré. (5)
6. ____ daoine cuntais ghnó fadó ar thaibléid chré. (8)


