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Oileán cuíosach beag is ea Éire; tá
uisce ar gach taobh di. Fiú muna
bhfuil cónaí ort i  gcontae atá ar an

gcósta, ní bhíonn tú riamh rófhada ó abhainn,
ó loch ná ó chanáil. Is gné thábhachtach de
shaol na nÉireannach iad báid. Úsáidimid iad
chun taistil, ag iascaireacht, agus le haghaidh
seoltóireachta. Beimid ag féachaint ar bháid
sa leagan seo d'Eureka. Féachfaimid ar stair
na mbád agus ar stíleanna éagsúla bád. Ar
ndóigh, beidh tú in ann triail a bhaint as
gníomhaíochtaí eolaíochta freisin.

Seans maith nach raibh sna chéad bháid
ach crainn mharbha ag gluaiseacht le sruth.
Thuig na daoine luatha (early man) go
bhfanfadh píosaí móra adhmaid ar snámh,

fiú dá mbeadh duine nó beirt ina suí orthu.
Thart ar 8000 bliain ó shin, thosaigh daoine
ag úsáid uirlisí (tools) chun stoc (trunk) na
gcrann a tholladh (to hollow). Sa chaoi seo,
bhí siad in ann sórt canú (canoe) a
dhéanamh.

Ní fada go bhfuair saoir bhád (boatbuilders)
amach go mbeadh siad in ann báid a bhí
níos éadroime a dhéanamh, nuair a shín
siad  seithí (hides / skins) ainmhithe thar
fhráma adhmaid. Dá bharr sin, bhí sé níos
éasca an bád a thógáil amach as an uisce
agus é a bhreith leo. Is curach (coracle) é
an sórt sin báid. Níl mórán difríochtaí idir an
curach ársa agus curach nó naomhóg an
lae inniu. Bíonn curaí nó naomhóga fós in

úsáid ar chósta thiar na hÉireann ach ní
bhíonn seithí ainmhithe orthu a thuilleadh.
Úsáideann tógálaithe bád canbhás (canvas)
ar fhormhór na gcurach anois, agus
clúdaíonn siad an canbhás le tarra (tar).
Scraith uiscedhíonach (waterproof) is ea an
tarra.

Ó thaobh báid a dhearadh, bhí an-tábhacht
fadó leis na hÉigiptigh. Thart ar 6000 bliain
ó shin, thosaigh siad ag déanamh bád as
giolcacha (reeds). Bhíodh na giolcacha seo
ag fás in aice le habhainn na Níle. Cheangail
siad bearta (bundles) giolcach le chéile.
Rinne na hÉigiptigh báid eile as cláir
(planks) adhmaid a cheangail siad le chéile
le rópaí. Is cosúil gur adhlaic (buried) siad

na báid seo in éineacht leis na Farónna
(Pharaohs) sa chaoi go mbeadh siad in ann
iad a úsáid sa saol a bhí le teacht.

Ba shaoir bhád iontacha iad na
Lochlannaigh freisin. Rinne siad a gcuid long
(ships) as adhmad. Bhí na longa fada
éadrom, tapa agus instiúrtha (easy to steer).
D'ardaigh siad seolta móra dronuilleogacha
nuair a bhí siad amuigh ar an bhfarraige.
D'úsáid siad maidí rámha nuair a bhí siad ag
taisteal ar aibhneacha agus cois cósta.
B'iontach an smaoineamh é seo agus
chabhraigh sé go mór leo. Thaistil na
Lochlannaigh ar fud an réigiúin Atlantaigh
(Atlantic region). Sheol siad go hÉirinn thart
ar 1300 bliain ó shin.

Long Lochlannach

Fíricí: Snámh
agus Dul Faoi

• Samhlaigh bád déanta as páipéar!  Sa bhliain 1867, dhear agus rinne Elisha
Waters agus a mhac Seoirse bád rámhaíochta (rowing) as páipéar. Ghliúáil siad an
páipéar ar an bhfráma adhmaid agus chuir siad vearnais (varnish) air. Bhí an-tóir
(demand) ar an dearadh báid seo i gcúrsaí spóirt. Inniu, úsáideann daoine dearadh na
beirte seo nuair a dhéanann siad báid shnáthghloine (fibreglass). Tabhair faoi deara
sloinne na ndaoine seo - ní haon ionadh é go raibh suim acu i gcursaí seoltóireachta!

• Ar smaoinigh tú riamh ar fhomhuireáin (submarines) agus conas is féidir leo
fanacht ar snámh agus dul faoi freisin? Bhuel, seo duit an freagra. Bíonn umair
shnámhachta (floatation tanks) iontu. Is féidir na humair seo a líonadh le haer nó le
huisce. Nuair a bhíonn aer sna humair, fanann an fomhuireán ar snámh. Má líonann
siad na humair le huisce, rachaidh an fomhuireán faoi.

• Ar chuala tú trácht riamh ar Viking Splash Tours? Má tá cónaí ort i mBaile Átha
Cliath, seans go bhfaca tú feithicil (vehicle) ait ag gluaiseacht go mall ar shráideanna
na cathrach nó sa Chanál Mór. Captaen na loinge?  Lochlannach fiáin!  Paisinéirí?
Turasóirí glóracha (noisy)!  Toisc gur feithicil débheathach (amphibious) atá ann, is
féidir leis taisteal ar thalamh agus ar uisce. Tá na feithiclí seo os cionn 50 bliain d'aois
agus rinne daoine iad den chéad uair i rith an Dara Cogadh Domhanda. Bhí siad
úsáideach mar bhí siad ábalta taisteal ar thránna agus san fharraige. Bhí spás le
haghaidh tríocha saighdiúr nó mar sin i ngach feithicil.

Fíricí Fónta

TRASNA   
1. Ní fhanann sféar _____ (5) ar snámh.
5. D'úsáid na Lochlannaigh maidí rámha  

nuair a bhí siad ar  __________ (10)
6. Úsáideann daoine ar chósta thiar na 

hÉireann ______ (6) nó naomhóg.
7. Cabhraíonn _____ (5) an ruda 

leis fanacht ar snámh.
9. D'úsáid na Lochlannaigh _______ (6) 

nuair a bhí siad amuigh ar an bhfarraige.

SÍOS
2. Bíonn troitheáin agus liáin ar 

bhád _____  (5)  
3. Tugaimid _____ (5) ar bhád le seolta.
4. Cheangail na hÉigiptigh bearta ______ 

le chéile chun bád a dhéanamh (8) 
8. Má dhoirteann tú _____ (5) as an 

mbáisín, glan suas é! 
10. _______ (4) a thugaimid ar 

bhád mór.

Crosfhocal

• Nuair a bhrúigh tú an balún isteach sa bháisín uisce, mhothaigh tú an t-uisce ag brú aníos
ar an mbalún. Tugtar barrsá (upthrust) ar an mbrúfhórsa (push force) seo. Cabhraíonn an 
barrsá le rudaí chun fanacht ar snámh.

• Fanann rudaí ar snámh; téann rudaí eile faoi - braitheann an cumas (ability) 
sin ar chruth an ruda.

• Fanann rudaí adhmaid ar snámh, go hiondúil.
• Fanann rudaí ar snámh atá éadrom i gcomparáid lena dtomhas (corc, mar shampla). Téann

rudaí faoi atá trom i gcomparáid lena dtomhas (púróg, mar shampla).
• Má théann rud faoi agus má athraíonn tú a chruth, is féidir leat é a chur ar snámh.

(Smaoinigh ar an mbád déanta as marla.)
• Go hiondúil, fanann rudaí ar snámh má tá a lán aeir iontu.
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Cén fáth a bhfanann báid agus rudaí áirithe ar snámh? Ar smaoinigh tú ar an
gceist seo riamh? Cabhróidh na gníomhaíochtaí ar an leathanach seo leat
imscrúdú a dhéanamh ar na fáthanna a bhfanann rudaí ar snámh.

BUNÁBHAIR:
• Báisín mór uisce   • Píosa adhmaid  • Corc   • Púróg (pebble) bheag nó mirlín (marble)  

• Píosa marla     • Oráiste  • Aon ábhair eile ar mhaith leat tástáil a dhéanamh air

TREORACHA:
1. Tuar cé acu ábhar a fhanfaidh ar snámh, dar leat, agus cé acu a rachaidh faoi.

2. Taifead do chuid tuartha.

3. Cuir gach ábhar, ceann ar cheann, sa bháisín uisce. An bhfanann sé ar snámh?  

An dtéann sé faoi?

• An raibh do chuid tuartha ar fad i gceart?

DÚSHLÁIN BHREISE
1. Ar fhan an t-oráiste ar snámh nó an ndeachaigh sé faoi?

2. Cad a tharlóidh, dar leat, má bhaineann tú an craiceann den oráiste? Bain triail as.

Bí cinnte go mbaineann tú an fochraiceann (pith) bán ar fad de.

• Cad a tharlaíonn? Cen fáth a dtarlaíonn sé seo, dar leat?

• Thug na gníomhaíochtaí seo eolas duit  ar rudaí a fhanann ar snámh agus rudaí a 

théann faoi. Déan liosta de na 'rialacha' a bhaineann le bheith ar snámh nó dul faoi.

Cuir an liosta a dhéanann tú i gcomparáid le liosta do charad.

BUNÁBHAIR:
•  Cartáin bhainne nó dí (drinks containers)    •  Coirc     •  Éadach

•  Pacáistíocht pholaistíréin (polystyrene packaging)    •  Soipeanna / cairtchlár righin

•  Gliú   •  Téad     •  Siosúr

TREORACHA:
1. Dear do bhád seoil ar leathanach.

2. Déan é. Is féidir leat oibriú leat féin nó i ngrúpa.

3. Lainseáil (launch) do bhád. An bhfanann sí ar snámh? An dtiteann sí as a chéile?

4. Séid trí shop nó gaothraigh (fan) an t-aer le cárta righin. Seo í an ghaoth!

PLÉIGH:
• Cé acu ábhar is fearr don seol?

• Cén cruth atá ar do sheol?

• An mbeadh cruth éagsúil níos fearr, dar leat?

Dear agus Déan Bád SeoilBreis eolais ar ábhair a fhanann ar
snámh agus ábhair a théann faoi Mar a léigh tú ar an gcéad leathanach, bhí daoine ag seoladh i mbáid leis na mílte

bliain anuas. Bíonn seolta ar chuid mhaith de na báid a bhíonn le feiceáil na laethanta
seo. Bailigh pictiúir de luaimh (yachts) agus de bháidíní (dinghies) éagsúla.
Cabhróidh siad leat chun an ghníomhaíocht seo a dhéanamh.

Dear agus déan bád seoil duit féin. Is féidir na hábhair thíosluaite (mentioned below)
a úsáid. B'fhéidir go bhfuil ábhair oiriúnacha agat féin - má tá, bain úsáid astu!

BUNÁBHAIR:

•  Balún      •   Coimeadán mór uisce / doirteal 

•  Páipéar nuachta (más gá uisce a ghlanadh suas!)

Ar Snámh (Floating)

BUNÁBHAIR:
•  Píosa marla         •  Báisín uisce         •  Piseanna triomaithe (dried peas)
•  Scálaí tomhais (weighing scales) don dúshlán breise

TREORACHA:
1. Cuir píosa marla i mbáisín uisce. Cad a tharlaíonn?
2. Athraigh cruth an mharla agus féach an féidir leat é a chur ar snámh anois.

Leid: Cén cruth a bhíonn ar bhád?

PLÉIGH:
• Ar éirigh leat an píosa marla a chur ar snámh?
• An gcabhraíonn cruth an ruda leis fanacht ar snámh, dar leat?

DÚSHLÁN BREISE:
1. Nuair a éiríonn le gach duine sa rang a p(h)íosa marla féin a chur ar snámh, déan 

imscrúdú. Féach cén cruth is fearr chun paisinéirí (na piseanna!) a iompar.
Cuimhnigh: bíodh an tástáil cothrom!

2. Smaoinigh ar mheáchan an mharla i ngach cás.
• Cén cruth is fearr chun piseanna a iompar?
• An féidir leat an cruth a fheabhsú sa chaoi go n-iompróidh sé níos mó piseanna?

Ag cur marla ar snámh

TREORACHA:
1. Séid an balún agus ceangail é. Cuir isteach san uisce é.

2. Cad a tharlaíonn don bhalún?

3. Cen fáth a dtarlaíonn sé seo, dar leat?

4. An gceapann tú go bhfanann gach rud, a bhfuil aer ann, ar snámh?

5. Bain triail as rudaí eile a bhfuil aer iontu. Féach an bhfanann siad ar snámh nó 

an dtéann siad faoi (sink) in uisce.

DÚSHLÁIN BHREISE:
Déan iarracht an balún a bhrú faoin uisce. Bí cúramach.

• An bhfuil sé éasca an balún a bhrú?

• Cad a mhothaíonn tú nuair a bhrúnn tú an balún faoin uisce?

• Cad atá ag brú in aghaidh an bhalúin, dar leat?

• Scaoil uait an balún. Cad a tharlaíonn?

• Cén fáth a dtarlaíonn sé seo, dar leat?

Cén fáth a bhfanann rudaí áirithe ar snámh agus
a dtéann rudaí eile faoi?

Tá na páistí seo ag plé cén fáth a bhfanann rudaí áirithe ar snámh agus a dtéann rudaí eile faoi. Léigh cad atá á rá acu.
Cé leis a n-aontaíonn tú?   Pléigh le do chairde gach rud atá á rá ag na páistí.

Dear agus Déan Bád Rotha

BUNÁBHAIR:
• Buidéilín plaisteach dí le claibín (lid)    • Coimeadán plaisteach (m.sh. bosca ime)  • Siosúr
• Banda ruibéir   • Seilitéip   • Dhá sheanpheann    • Báisín mór uisce

TREORACHA:
1. Greamaigh na pinn le taobh an bhuidéilín le seilitéip. Bíodh leath an dá pheann ag gobadh 

amach thar bhun an bhuidéilín.
2. Gearr píosa plaisteach ón gcoimeadán. Bíodh sé in ann bogadh idir an dá pheann.
3. Cuir an banda ruibéir thart ar cheann na bpeann. Cuir an píosa plaisteach isteach sa bhanda.
4. Cas an banda arís agus arís eile go bhfuil sé teann (tight).

Cuir san uisce é agus féach cad a tharlaíonn.

DÚSHLÁIN BHREISE:
• Conas a mhéadófá (increase) luas do bháid?   
• Conas a bheifeá in ann do bhád a chur ag cúlú (reverse)?
• Faigh eolas ar bháid rotha agus conas a oibríonn siad.

An raibh tú riamh ar bhád rotha (paddleboat)? De réir mar a chasann tú na troitheáin (pedals), casann tú na liáin (paddles) atá istigh
faoin mbád. Cuireann siad seo an bád ag gluaiseacht. Braitheann luas (speed) an bháid ar chomh tapa agus a oibríonn tú na troitheáin.

Déan iarracht do bhád rotha féin a dhéanamh. Cas banda ruibéir go teann thart ar phíosa plaisteach. In áit do chos, bain úsáid as an
bhfuinneamh atá stóráilte sa bhanda.

Sílim go bhfanann
gach rud beag ar snámh
agus go dtéann gach rud

mór faoi.

Sílim go bhfanann
gach rud adhmaid

ar snámh.

Sílim go mbraitheann 
sé ar chruth an ruda. 

Is cuma cad as a
bhfuil sé déanta.

Braitheann sé 
ar an méid uisce 

atá i gceist.

SDxxx/Eureka 2.13 irish  26/1/06 2:57 pm  Page 2


