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Deir a lán daoine gurb é an chéad 
lá den earrach é inniu. Deir daoine eile 
nach dtosóidh an t-earrach go dtí an 
21 Márta. Ach cibé data ar a dtosóidh 
an t-earrach, is ag an am seo den 
bhliain a chuirfidh éin agus ainmhithe 
eile tús le tógáil neadacha agus mar 
sin de, sa chaoi go mbeidh áit theolaí 
uiscedhíonach ag na báibíní nua a 
bhéarfar (will be born) go luath.  

Tá tithe agus áiteanna cónaithe ag 

teastáil ó dhaoine freisin. Is gnó casta é 
gnó na tógála - tá a lán ábhar éagsúil i 
gceist.  Ní dócha go gcaitheann tú mórán 
ama ag smaoineamh ar na hábhair 
uile atá i bhfoirgneamh na scoile, 
ach roghnaigh an tógálaí iad ar chúis 
speisialta. Mar shampla, tá gloine nó 
plaisteach i bhfuinneog. Tá an t-ábhar 
trédhearcach (transparent) sa chaoi 
gur féidir le solas gabháil tríd agus gur 
féidir leatsa feiceáil tríd. Ach ní féidir le 

huisce ná le gaoth teacht tríd, isteach sa 
seomra.   

Tá foirgnimh aisteacha le feiceáil in 
áiteanna éagsúla. In Florida, tá óstán 
ann faoi uisce. Caithfidh tú tumadh 
6 mhéadar síos chun teacht ar an 
mbealach isteach. Sa tSualainn déanann 
daoine óstán go hiomlán as oighear gach 
geimhreadh. I Mali, tá an foirgneamh 
láibe (mud) is mó ar domhan. Tá sé i 
ngaineamhlach an tSahára, áit atá tirim 

te formhór na bliana.  Tá an foirgneamh 
láibe ann le 105 bliain. Ní dóigh linn go 
mbeadh sé fós ina sheasamh dá mba in 
Éirinn a bhí sé!  

In Éirinn, is iad brící, adhmad, 
coincréit, slinnte, tíleanna agus gloine na 
gnáthábhair a úsáidimid i bhfoirgnimh. 
Tá níos mó eolais le fáil ar roinnt de na 
hábhair seo san eagrán seo d’Eureka.  
Gheobhaidh tú amach freisin an rud 
éasca é nead a dhéanamh.
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Anois teacht an Earraigh 



Coinnigh amach 
an Taise

Ábhair do chúrsa 
taisdíonach

Cad a fheiceann tú sa phictiúr seo?
Tarlóidh sé seo i dteach tais. Fásfaidh caonach liath (mould) ar na ballaí 
agus tosóidh an phéint, an plástar agus an páipéar balla ag titim anuas. 
Nuair nach mbeidh cúrsa taisdíonach (damp course) i seanteach, 
go minic beidh na fadhbanna seo ann. Tá brící súiteach (absorbent). 
Ciallaíonn sé sin go súfaidh siad isteach uisce. Gan chúrsa taisdíonach, 
súfaidh na brící isteach uisce as an talamh agus rachaidh an t-uisce 
isteach sa phlástar. Go hiondúil tá sraith phlaisteach / pholaitéin 
(polythene) sa chúrsa taisdíonach. Ní féidir le huisce dul trí pholaitéin, 
mar sin stopfaidh an tsraith thaisdhíonach uisce as an talamh ag 
teacht aníos trí na ballaí. I bhfoirgneamh nua inniu, cuirfidh siad sraith 
pholaitéin idir dhá shraith bhrící, mar a bheadh ceapaire ann, in aice le 
bun an fhoirgnimh. Ansin, ní féidir le huisce teacht níos faide aníos.

Samhlaigh nach raibh aon pholaitéin ar fáil chun cúrsa taisdíonach a 
dhéanamh.  Cén t-ábhar eile a bheadh oiriúnach?  Dear imscrúdú le 
fáil amach ábhar a bheadh go maith chun uisce a stopadh ag teacht 
tríd. In áit brící, úsáidfimid díslí (cubes) siúcra!

Bunábhair
•	 Díslí	siúcra	

•	 Uisce	

•	 Dath	bia	(food	colouring)

•	 Bosca	beag	plaisteach	(m.sh.	boiscín	ime)

•	 Stopuaireadóir	nó	uaineadóir	(timer)

•	 Ábhair	chun	cúrsa	taisdíonach	a	thástáil		-	páipéar,	páipéar	
gréiscdhíonach (greaseproof), cairtchlár, plaisteach, adhmad, 
scragall (foil) cistine, tuáille cistine.

Treoracha
1. Cé acu ábhar is fearr a stopfaidh an t-uisce? Tuar.

2. Cuir dísle amháin sa bhosca. Cuir an t-ábhar le tástáil ar bharr an 
dísle sin. Cuir dísle eile ar bharr an ábhair. Déanfaidh tú gach tástáil 
ar na hábhair mar seo.

3. Cuir dath bia isteach in uisce. Go cúramach, doirt beagán den 
uisce daite seo isteach sa bhosca go dtí go mbeidh sé 0.5cm ar 
doimhneacht.

4. Bain úsáid as an uaineadóir chun an t-am a thógfaidh sé ar an 
uisce daite teacht aníos go dtí an dara dísle a thomhas. Déan é seo 
leis na hábhair uile. Taifead na hamanna.

Pléigh
•		 Cé	acu	ábhar	is	fearr	mar	chúrsa	taisdíonach?	Cé	acu	ábhar	is	

measa?
•		 Cad	a	tharla	don	dísle	siúcra	ar	bharr	nuair	nár	oibrigh	an	cúrsa	

taisdíonach?
•		 An	raibh	an	ceart	agat	nuair	a	rinne	tú	an	tuar?
•		 Féach	go	cúramach	ar	an	ábhar	is	fearr	agus	ar	an	ábhar	is	measa.	

An féidir leat na torthaí a mhíniú?

Déan suirbhé ar 
fhoirgneamh na scoile

Is fiú am a chaitheamh taobh 
amuigh freisin - ag iniúchadh na 
n-ábhar a d’úsáid tógálaithe chun 
foirgneamh na scoile a thógáil. 
An féidir leat na ceisteanna seo a 
fhreagairt:
•		 Cén	t-ábhar	atá	sna	doirse?
•		 An	bhfuil	fuinneoga	na	scoile	

déghloinithe (double-glazed)?
•	 An	bhfuil	sóirt	dhifriúla	 

gloine in úsáid san 
fhoirgneamh? Cá háit?

•		 Cén	t-ábhar	atá	sna	hanlaí	
(handles) dorais?

•		 Cén	t-ábhar	atá	sa	díon?
•		 Cén	t-ábhar	atá	i	bhfrámaí	na	bhfuinneog?
•		 Cén	clúdach	atá	ar	na	hurláir?
•		 An	bhfuil	bosca	litreach	ag	an	scoil?	Cén	t-ábhar	atá	sa	bhosca?
•		 Cén	sórt	gáitéar	(gutters)	atá	ar	an	scoil?
•		 Cén	t-ábhar	atá	sna	cláir	sciorta	(skirting	boards)?
Pléigh: 
An bhfuil na hábhair seo oiriúnach, dar leat?  Pléigh do chuid tuairimí le do 
mhúinteoir.
Arbh eol duit?
Tá ábhair nua forbartha (developed) ag eolaithe. Glanfaidh na hábhair seo 
iad féin agus an t-aer thart orthu. Tá cumhdach (coating) ar ghloine, ar 
thíleanna agus ar choincréit a mhillfidh salachar. Ansin nífidh an bháisteach 
agus an ghaoth an salachar díobh.



Dear agus déan  
do nead féin

Adhmad agus uisce

Bunábhair:

•	 Láib

•	 Tuí

•	 Féar

•	 Craobhóga

•	 Sreang

•	 Bataí

•	 Uibheacha	(is	féidir	cinn	chruabhruite	a	úsáid)

•	 3	rialóir	nó	3	shlat	mhéadair

•	 Téip

Treoracha:

1. Inis do dhuine fásta cad atá ar siúl agat ar dtús.

2. Déan iarracht nead a dhéanamh – an ceann is láidre is féidir leat.

3. Tástáil do nead: cuir ar ghéag íseal ar chrann í, nó ceangail 3 rialóir le 

chéile i bhfoirm thriantáin mar ghéag crainn. Cuir 3 ubh chruabhruite 

sa nead. Cé mhéad ubh is féidir a chur inti? 

Dúshlan breise:

Conas a d’fhéadfá an nead a dhéanamh níos láidre? Cad iad na hábhair 

eile a d’fhéadfá a úsáid chun nead a dhéanamh? 

Smaoinigh air seo:

Samhlaigh go mbeadh ort an obair seo ar fad a dhéanamh le do ghob! 

Bunábhair:

•	 2	phíosa	bheaga	adhmaid	nach	bhfuil	péint	ná	vearnais	orthu

•	 Uisce

•	 Báisín	don	adhmad

•	 Meá	luamháin	(level	balance)	déanta	as	slat	mhéadair,	sreang	agus	2	

chupán pholaistiréine (nó 2 mhála sreinge bheaga)

•	 Seilitéip

Treoracha:

1. Ceangail an píosa sreinge ar lár na slaite. Croch an meá le seilitéip ó 

imeall boird.

2. Déan cluas sreinge ar an dá chupán (féach ar an léaráid).  

3. Cuir píosa adhmaid sna cupáin. Cothromaigh iad ar an tslat.

4. Marcáil go cúramach suíomh na gcupán ar an tslat mhéadair.

5. Maothaigh (soak) ceann de na píosaí adhmaid i mbáisín uisce ar 

feadh 2 lá.  

6. Cuir ar ais sa chupán é. Bí cinnte go bhfuil an cupán ar crochadh sa 

suíomh céanna. An bhfuil na cupáin fós cothrom le chéile? 

7. Labhair le do mhúinteoir faoi na torthaí.

Smaoinigh air seo::

Cén fáth a gcuirfidh daoine péint ar longa adhmaid, agus péint agus 

vearnais ar adhmad a bheidh amuigh faoin aer?

Úsáidimid adhmad ina lán foirgneamh chun doirse, frámaí fuinneog 

agus rudaí eile a dhéanamh.  Ach bíonn tionchar (effect) ag 

uisce ar adhmad. Smaoinigh ar na doirse taobh amuigh i ndiaidh 

báistí; ar thug tú faoi deara uaireanta nach raibh sé éasca iad a 

oscailt ná a dhúnadh?   Ar tharla rud éigin don adhmad?  Déan an 

ghníomhaíocht seo go bhfeicfidh tú.  

De ghnáth i gcás éan, bíonn obair cúpla lá i gceist chun áit chónaithe 
a dhéanamh. I gcás éan eile, caitheann siad níos mó ama ar an obair. 
An gceapann tú gur achar fada é sin? An bhfuil sé éasca nead a 
dhéanamh? Bain triail as an gcéad ghníomhaíocht eile go bhfeicfidh tú.



Ní dhéanann gach sórt éin a nead ar chrann.  Déanann puifíní uachais 
(burrow) agus tá seomra (nead) ag bun na huachaise. Scaoileann (loosen) 
siad an ithir lena ngob agus ciceálann siad amach an ithir lena gcosa (mar 
a dhéanfadh madra). Tá na huachaisí thart ar aon mhéadar ar doimhneacht, 
ach tá roinnt acu chomh fada le 2.75 méadar.  Tá an uachais línithe (lined) 
le hábhair ar nós duilleog, féir agus cleití go hiondúil.  Is minic a bhíonn an 
leathéan (mate) ceanna ag puifín ar feadh a shaoil; bliain i ndiaidh bliana, 
fi lleann siad ar a chéile tar éis bheith ar thurais bheathaithe (feeding). 
Uaireanta fi lleann an péire puifíní ar an uachais chéanna ina raibh siad an 
bhliain roimhe sin – mar sin, is gá gur láidir an déanmhas (structure) é. 
Beireann an puifín baineann ubh amháin agus tugann an péire puifíní aire 
don ubh. Tagann an t-éan amach as an ubh tar éis 42 lá.

In Éirinn, tá puifíní le feiceáil in áiteanna éagsúla ar fud an chósta. Fuair 
eolaithe amach go n-eitlíonn puifíní na mílte ciliméadar ó oileáin na Sceilge 
go Ceanada, S.A.M. agus an Ghraonlainn gach fómhar; fi lleann siad ar 
Chiarraí an t-earrach dár gcionn. Is dócha gur turas ar thóir bia atá ann.  

Itheann puifíní éisc bheaga – déanann siad seilg faoi uisce.  Deir eolaithe go 
n- ‘eitlíonn’ siad tríd an uisce, ag úsáid a sciathán mar chéaslaí (paddles). 
Agus iad ag snámh, úsáideann siad a gcosa lapacha (webbed) chun iad féin 
a stiúradh, ar an mbealach ceanna a n-úsáideann bád stiúir (rudder). Is féidir 
leo eitilt freisin – buaileann siad a sciatháin suas le 400 uair sa nóiméad, ag 
gluaiseacht ar luas 88 ciliméadar san uair – chomh tapa le carr. (Cé mhéad 
uair sa nóiméad is féidir leatsa do ghéaga láimhe a bhualadh?)

•	 Is	maith	le	daoine	ceiliúr	éan	a	chloisteáil	–	is	fuaim	dheas	é.		Ach	
déanann puifíní torann gnúsachta doimhne (deep grunting) nuair a 
bhíonn siad san uachais. Faigh amach faoi na fuaimeanna a dhéanann 
éin eile.

•	 Ní	hiad	na	héin	amháin	a	dhéanann	nead.	Déanann	iora	rua	nead	freisin.

Sa Bhéarla, tá an focal ‘bird-brained’ in úsáid mar mhasla. Ach is 
masla d’éin é seachas do dhaoine mar tá roinnt éan an-chliste ar fad.
I gceann d’fhabhalscéalta Aesop, tá scéal ann faoi phréachán a raibh 
tart air. Bhí roinnt uisce ag bun crúsca agus líon an préachán an 
crúsca le clocha, go dtí gur éirigh leibhéal an uisce ard go leor chun 
an t-uisce a ól. Cé nach raibh ansin ach scéal, thaispeáin eolaithe 
gur féidir le rúcaigh é seo a dhéanamh.  Tá a lán éan, préacháin ina 
measc, an-mhaith ag réiteach fadhbanna. Mar shampla, sa tSeapáin, 
má theastaíonn ó phréacháin  cnónna a oscailt,  ligfi dh siad do na 
cnónna titim ag crosbhóthar gnóthach agus fanfaidh siad go mbrisfi dh 
carr na blaoscanna crua nuair a thiomáinfi dh siad tharstu!
Is cainteoirí iontacha iad éin eile, pearóid, mar shampla.  Is féidir leis 
an míona cnoic (hill myna) aithris a dhéanamh ar an nguth daonna. 
Aithneoidh an snag breac é féin i scáthán. 
Is cosúil go bhfuil éin go maith ag an mata freisin. Tá colúir (pigeons) in 
ann rudaí a chur in ord méide, ón rud is lú go dtí an rud is mó. Bhí eolaí 
amháin ag obair le pearóid darbh ainm Alex agus léirigh an t-eolaí go 
raibh an phearóid ábalta comhaireamh agus a rá cé acu ceann de dhá 
uimhir ba mhó!

Is deacair a rá i ndiaidh 
d’éin dul ar imirce 
cén t-am go díreach a 
bhfi llfi dh siad ar Éirinn. 
Deir eolaithe áirithe 
go n-athróidh téamh 
domhanda pátrún 
na himirce agus go 
mb’fhéidir go bhfi llfi dh 
roinnt éan ar Éirinn níos 
luaithe ná mar ba ghnáth 
(usual) dóibh. Tá seans 
agat páirt a ghlacadh i 

dturgnamh (experiment) mór a chabhróidh le heolaithe breis eolais 
a fháil ar imirce éan.

Chun bheith páirteach sa tionscadal ‘Spring Alive’, cláraigh ar 
líne an t-am agus an áit a bhfeicfi dh tú Fáinleog, Cuach, Gabhlán 
Gaoithe agus Storc Bán den chéad uair gach bliain (cé nach 
mbeimid ag súil le storc bán a fheiceáil in Éirinn!). Faigh breis 
eolais ar an tionscadal ag www.springalive.net agus ansin beidh tú 
ullamh chun páirt a ghlacadh ann.

 

Spring Alive

Chomh héirimiúil 
le héan
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