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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig  - Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

Ní fada uainn an Nollaig. Go luath, 
beidh ceoltóirí ag dul ó áit go háit ag 
canadh carúl. Beidh amhráin na Nollag 
le cloisteáil i ngach siopa. Tá Jingle 
Bells ar cheann de na hamhráin Nollag 
is cáiliúla. Ach ar smaoinigh tú riamh 
cad a tharlódh mura ndéanfadh na 
cloig cling?

Déanfaidh clog fuaim má bhuaileann 
tú é. I gcloig áirithe, tá crothal (clapper) 
taobh istigh den chlog agus buailfidh 
sé sin taobh an chloig. Is féidir cloig 

eile a bhualadh ar an taobh amuigh 
den chlog. Má bhuaileann tú clog, 
tosóidh sé ag creathadh (vibrating) 
agus sroichfidh an fhuaim do chluasa.  
Má thosaíonn rud ag creathadh, 
bogfaidh sé siar agus aniar agus 
cruthóidh sé fuaim. Ansin tosóidh an    
t-aer thart air ag creathadh freisin. 
Tugaimid fuaimthonnta mar ainm ar 
na creathanna aeir seo.  Leathann siad 
amach, ag fáscadh (squeezing) agus 
ag síneadh an aeir de réir mar atá siad 

ag leathadh.
 Nuair a shroichfidh na fuaimthonnta 

do chluas, athróidh siad go comhartha 
a ghluaisfidh go dtí d’inchinn. 
Bainfidh d’inchinn ciall fhuaime as an 
gcomhartha. Bíonn fuaimeanna áirithe 
glórach ciapach; bíonn fuaimeanna 
eile ceolmhar suairc. Uaireanta bíonn 
siad ard, uaireanta eile bíonn siad íseal. 
San eagrán seo d’Eureka, féachfaimid 
conas fuaimeanna arda agus ísle a 
chruthú.

Amhrán cáiliúil eile a bhaineann 
leis an Nollaig is ea an t-amhrán 
faoin réinfhia Rudolph. Nuair a 
smaoinímid ar an Nollaig, smaoinímid 
ar réinfhianna. Tá breis eolais againn 
daoibh ar réinfhianna ar an leathanach 
cúil. Tá ainm na scoile a bhuaigh 
Comórtas Atlantaquaria againn daoibh 
freisin ar an leathanach cúil.  Beidh 
Eureka ar ais libh mí Eanáir – idir seo 
agus sin, bainigí sult as saoire na 
Nollag. 
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Clingchloig na Nollag
Ellie O’Connell agus Nicole Hughes a bhí i gcór Rathdown School a bhí ag canadh carúl ag oscailt 

Mhargadh na Nollag i gCearnóg Mhic Liam i mBaile Átha Cliath an bhliain seo caite.



De réir mhiotais agus scéalta na Gréige, thit an dia, Pan, i ngrá leis an tsíog 
Syrinx. Bhí crúba gabhair ar Phan in áit cos. Mo léan, d’éalaigh Syrinx, agus 
as go brách léi go bruach na habhann. Chuir sí cruth giolcaí (reed) uirthi féin 
chun í féin a cheilt ar Phan. Ní raibh Pan ábalta í a fháil agus bhí an-díomá 
air. Ghearr sé na giolcacha chun uirlis cheoil a dhéanamh. Ba í seo an 
chéad phainphíoba ... de réir an scéil.

Scéal na bPainphíob

Rialóir ag déanamh ceoil
Airde Álainn

Tá dhá chineál fuaime ann: íseal, ar nós 

leoin ag drantán (growling); nó ard, ar 

nós luiche ag ligean gíog (squeak) aisti. 

Úsáidimid an focal airde (pitch) chun cur 

síos a dhéanamh ar leibhéal na fuaime. 

Braitheann airde na fuaime ar a lán rudaí 

éagsúla. Braitheann sé ar luas (speed) 

an chreathaidh. Tá airde ard (nóta ard) 

ag rudaí atá ag creathadh go tapa 

agus tá airde níos ísle (nóta íseal) 

ag rudaí atá ag creathadh 

níos moille. Braitheann an 

airde freisin ar fhad an 

ruda atá ag creathadh – 

cruthóidh rud fada nóta 

íseal agus cruthóidh 

rud gearr nóta ard.

Freagraí ar Nod don Eolach
Dasher; Dancer; Prancer; Vixen; Comet; Cupid; Donner; Blitzen.

Treoracha:

1.  Cuir an rialóir ar an mbord. Fág formhór an rialóra (thart ar 25 cm de) 

ag gobadh amach thar chiumhais an bhoird. Brúigh go teann ar bhun 

an rialóra.

2.  Tabhair smeach (fl ick) do bharr an rialóra (an chuid atá ag gobadh 

amach) leis an lámh eile. Éist leis an bhfuaim atá an rialóir a dhéanamh 

agus é ag creathadh.  An bhfaca tú an rialóir ag creathadh?

3.  Sleamhnaigh píosa eile den rialóir isteach ar an mbord sa chaoi nach 

bhfuil ach 15 cm ag gobadh amach.

4.  Má thugann tú smeach dó anois, an mbeidh an fhuaim níos airde nó 

níos ísle ná an chéad uair? Tuar.

5.  Tabhair smeach (fl ick) dó leis an lámh eile. Éist le hairde na fuaime. An 

bhfuil sé níos airde nó níos ísle ná an chéad cheann? An bhfaca tú an 

rialóir ag creathadh an uair seo?

6.  Lean ort ag sleamhnú an rialóra isteach, píosa ar phíosa, ar an mbord 

chun fad an phíosa atá ag creathadh a ghiorrú. Taifead airde na fuaime 

gach uair a ghiorraíonn tú an fad.

7.  Cad a tharlaíonn d’airde na fuaime gach uair a ghiorraíonn tú fad an 

phíosa atá ag creathadh? An bhfuil sí níos airde nó níos ísle?

Pléigh:

•  An raibh sé níos fusa an rialóir a fheiceáil ag creathadh nuair a thug tú 

smeach do phíosa fada den rialóir nó do phíosa gairid de?

•  An raibh an creathadh níos moille nuair a thug tú smeach do phíosa 

fada den rialóir nó do phíosa gairid de?

AIRE: Bí cúramach – ná tabhair smeach róthréan don rialóir nó 

seans go mbrisfi dh tú é.



Bunábhair:
•  2 pheann luaidhe

•  Banda rubair

•  Bosca nó coimeádán

•  Rialóir

•  Cairt chun na torthaí a thaifeadadh uirthi

Treoracha:
1.  Sínigh an banda rubair thar an mbosca.

2.  Cuir an dá pheann luaidhe faoin mbanda (féach ar an léaráid).

3.  Ba cheart go mbeadh 10 cm idir an dá pheann luaidhe.

4.  Pioc (pluck) an banda idir na pinn luaidhe. Éist – an bhfuil an fhuaim ard 

nó íseal? Taifead an toradh.

5.  Bog ceann de na pinn luaidhe sa chaoi go mbeidh 9 cm eatarthu. An 

mbeidh an fhuaim níos airde nó níos ísle má phiocann tú an banda 

anois? Taifead do thuar.
6.  Lean ort ag bogadh ceann de na pinn luaidhe 1 cm gach uair. Cad a 

tharlóidh don fhuaim de réir mar a éireoidh an spás idir na pinn luaidhe 

níos lú? Taifead do thuar.
7.  Cén fad a bhí idir na pinn luaidhe nuair a fuair tú an fhuaim ab airde?

Pléigh:
Féach ar thábla na dtorthaí. An bhfeiceann tú patrún sna torthaí?

Dúshlán breise:
Faigh dhá bhanda rubair – iad ar aon fhad ach go bhfuil ceann amháin níos 

tibhe ná an ceann eile. Cé acu banda a thabharfadh an fhuaim is ísle duit 

dá gcuirfeá an dá ceann ar an mbosca agus iad a phiocadh? 

Arbh eol duit?
D’íoc duine gan ainm (anonymous) €11.5 milliún ar veidhlín ag ceant 

(auction) i Londain le déanaí. Cabhróidh an t-airgead le híospartaigh 

(victims) an tsúnámaí sa tSeapáin. 

Bunábhair:

•  Soip óil

•  Siosúr

•  Seilitéip

•  Rialóir

Treoracha:

1.  Faigh 6 shop óil agus gearr iad ar fhaid éagsúla le siosúr.

2.  Tomhais fad gach píosa sula ngearrfaidh tú é. B’fhéidir go ngearrfá 

píoba 12, 11, 10, 9, 8 agus 7 cm ar fad.

3.  Cuir na píoba ina luí in aice le chéile, in ord faid, ar an mbord. Cuir an 

ceann is faide ar chlé. Cuir barr na bpíob cothrom le chéile. Beidh bun 

na bpíob ag éirí níos giorra agus tú ag féachaint ó chlé go deas.

4.  Greamaigh na píoba le chéile le seilitéip (féach ar an bpictiúr).

5. Má shéideann tú  thar bharr na bpíob, cé acu píb a thabharfaidh an nóta 

is airde? Cé acu píb a thabharfaidh an nóta is ísle? Tuar.

6.  Bain triail as. Éist le hairde na fuaime. An raibh an ceart agat?

Dúshláin bhreise:

Má chuireann tú sop eile 14 cm leis na painphíoba, an dtabharfaidh an sop 

nua seo nóta níos airde nó níos ísle duit?

Bain triail as painphíoba a dhéanamh as feadáin eile. An bhfuil an toradh 

céanna ann?

Dear agus déan 
veidhlín bandaí rubair 

duit féin

Dear agus déan  
painphíoba pearsanta



Maireann réinfhianna in áiteanna 
ar nós Cheanada, sna críocha 
Lochlannacha, sa Rúis agus in Alasca. 
Úsáid d’atlas chun fáil amach cá bhfuil 
na háiteanna seo. Tá an-tábhacht 
ag baint leis na réinfhianna i saol na 
ndaoine Sami, a chónaíonn i roinnt de 
na háiteanna seo. Faigheann na daoine 
bainne, feoil, éadaí agus modh taistil ó 
na réinfhianna. Fadó, rinne na daoine 
pubaill as craicne réinfhianna.
Tá corp an réinfhia in oiriúint (suited) 
don saol san Artach fuar. Tá crúba leathana cothroma orthu a leathann 
(spread) amach óna chéile; cabhraíonn sé seo leo siúl i sneachta an 
gheimhridh. Sa gheimhreadh, itheann réinfhianna léicin (lichens) agus 
plandaí eile. Bíonn orthu tochailt (dig) sa sneachta chun an bia seo a 
fháil. Bíonn an sneachta suas le méadar ar doimhneacht (deep).
Is cosúil nach gcuireann an fhuacht isteach ar réinfhianna. Bíonn siad 
compordach fiú nuair a bhíonn an teocht chomh híseal le -40° C. 
B’fhéidir gurb é cóta fionnaidh na réinfhianna a chabhraíonn leo. Tá 
dhá shraith (layer) ann – ceann clúmhach (woolly) tiubh in aice leis an 
gcraiceann agus cóta mór le ribí fada tolla (hollow) fionnaidh ar bharr. Tá 
na ribí tolla seo lán le haer. Mar sin de, is féidir leo luí sa sneachta gan 
bheith fuar.

Nod don eolach!
Deir daoine gurb é an Réinfhia Rudolph an 9ú réinfhia i dtréad 
Shan Nioclás. Cad is ainm to do na hocht réinfhia eile?

Rugadh Benjamin Franklin i Meiriceá Thuaidh 
sa bhliain 1706. B’eolaí é, b’aireagóir (inventor) 
é, ba chlódóir (printer) é, b’fhealsúnaí 
(philosopher) é, ba cheoltóir é agus b’eacnamaí 
(economist) é.  
Sheinn Benjamin roinnt mhaith uirlisí ceoil 
– ina measc, an veidhlín, an chruit agus an 
giotár. D’airg sé an armonica - uirlis déanta de 
ghloine. Rinne an uirlis shimplí seo ceol nuair 
a rinne méar an cheoltóra teagmháil (contact) 
le ciumhais ghloine a bhí ag casadh. Shíl a lán 
cumadóirí, Beethoven agus Mozart ina measc, 
go raibh ceol an armonica go haoibhinn. Ba é 
an t-armonica gloine an t-aireagán ab ansa 
(favourite) le Franklin.
Fiú sa lá atá inniu ann, seinneann daoine uirlisí 

gloine cosúil leis 
an gceann sa 
phictiúr.  
Sa chéad 
ghníomhaíocht 
eile, is féidir leat 
tabhairt faoi 
uirlis cheoil a 
dhéanamh tú féin.  

Ceol Cliste

Benjamin Franklin 

Réinfhianna

Comórtas Uisceadán 
Náisiúnta na hÉireann

Go raibh míle maith agaibh as na hiontrálacha uile a sheol sibh isteach ar 
an gcomórtas a bhain le hAtlantaquaria, Uisceadán Náisiúnta na hÉireann. 
Má thugann sibh cuairt ar an uisceadán, beidh sibh in ann éisc bheo, m.sh. 
portáin agus crosóga mara, a láimhseáil.
Tá 170 speiceas éisc le feiceáil, mar a bheadh amuigh san fharraige 
dhomhain - eascann choncair (conger eel), roc (ray), agus gliomach (lobster) 
ina measc. Feicfidh sibh an rud a fheiceann iasc trína shúil agus é ag snámh 
faoi eas! Agus beidh seans agaibh ligean oraibh go bhfuil sibh i bhfeithicil go 
domhain faoin bhfarraige.
Cén rang a raibh an t-ádh air? Bhí an-chuid iontrálacha againn agus bhí an 
freagra ceart ar gach ceann, beagnach. Chuireamar na freagraí cearta uile 
i hata agus bhí ar dhuine amháin iontráil an bhuaiteora a tharraingt amach. 
Tá an bua ag Rang a 6, Scoil Eoin Naofa, Baile Easa Dara, Co. Shligigh. 
Comhghairdeas libh! Seolfaidh Eureka breis eolais chugaibh.

Bunábhair:
• Próca
• Spúnóg mhiotail
• Crúiscín uisce
• 3 leacht eile (roghnach) 

mar shampla, bainne, sú, 
deoch shúilíneach

AIRE: Bí an-chúramach 
i gcónaí nuair a bhíonn 
gloine in úsáid agat.

Treoracha:
1. Cuir beagáinín uisce 

isteach sa phróca.
2. Cnag go réidh ar thaobh an phróca leis an spúnóg. Éist go cúramach 

leis an bhfuaim.
3. Cad a tharlóidh don fhuaim má chuireann tú breis uisce sa phróca? 

An mbeidh an fhuaim níos ísle nó níos airde nuair a chnagfaidh tú 
air? Tuar.

4. An raibh an ceart agat?
5. Déan an turgnamh arís, ach an uair seo, séid trasna bharr an phróca 

seachas bualadh air. 
6. An bhfuil tú an toradh céanna ann?
Smaoinigh air seo:
An mbeadh an toradh céanna ann dá n-úsáidfeá leachtanna eile 
seachas uisce?  
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