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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Fáilte romhat ar ais tar éis 
bhriseadh an lár téarma. Tá sé fós 
fuar ach cinnte, ‘tá an lá ag dul 
chun síneadh’ (mar a scríobh an 
file, Raifteirí, fadó). Tá súil againn 
go bhfuil laethanta gruama an 
gheimhridh thart. Tá an t-earrach 
linn. Leis na mílte bliain anuas, chuir 
daoine fáilte roimh an athrú sa séasur 
agus bhíodh féilte agus ceiliúradh ag 
daoine ar fud an domhain ag tús an 
earraigh.  

Rinne muintir na hÉireann 
ceiliúradh ar an bhféile thábhachtach 
‘Imbolc’ ag tús mhí Feabhra, nuair 

a bhí comharthaí an earraigh le 
feiceáil den chéad uair. Ceapann 
roinnt daoine go raibh nasc fadó 
idir féile Imbolc agus an t-am nuair 
a bhí caoirigh ar tí (about to) uain 
nua a bhreith. Níos déanaí i stair na 
hÉireann, rinne daoine ceiliúradh ar 
Fhéile Bríde (1ú Feabhra) seachas 
(rather than) Imbolc.  

Sa tSín, sa tSeapáin agus i dtíortha 
eile san Áis, bíonn féilte eitleog 
(kite) ar siúl chun teacht an earraigh  
a cheiliúradh. I Meiriceá agus i 
gCeanada, déanann daoine ceiliúradh 
ar Groundhog Day, an 2ú Feabhra. Is 

ainmhí faiteach é an marmat coiteann 
(groundhog) agus tá faitíos air roimh 
a scáth féin. De réir traidisiúin, má 
bhíonn an 2ú Feabhra grianmhar 
nuair a thiocfaidh an marmat coiteann 
amach as a pholl tar éis chodladh 
an gheimhridh, agus má fheiceann 
sé a scáth, rithfidh sé ar ais isteach 
sa pholl agus leanfaidh aimsir an 
gheimhridh go ceann sé seachtaine 
eile. Ach má bhíonn an lá scamallach 
agus nach féidir leis a scáth a 
fheiceáil mar sin, beidh deireadh 
go luath leis an ngeimhreadh.  An 
gceapann tú gur maith an bealach é 

seo chun an aimsir a thuar?
Déanann daoine ceiliúradh mar go 

bhfuil beocht agus fás ag tosú arís. 
Tá a fhios ag daoine go dtiocfaidh 
barra (crops) ó na síolta a chuireann 
siad agus go mbeidh feirmeoirí in ann 
an fómhar (harvest) a bhaint agus go 
mbeidh bia ar fáil. Tagann a lán de 
bhia laethúil an domhain ó shíolta. Is 
mar shíolta a thosaigh do ghránach 
(cereal) bricfeasta agus do thósta, do 
phasta, do phíotsa agus do rís – mar 
shíolta ó fhéir éagsúla. Féachfaimid 
san eagrán seo ar na síolta beaga 
iontacha seo. 

A Spring In Your Step 
Tar éis na Féile Bríde 



    

    

Eolaíocht shíolta
Ba mhaith le Maidhc agus le Mollaí biolar a fhás agus ansin, ceapairí biolair 
a ithe. Cuireann siad na síolta agus roinnt uisce ar dhá fhochupán. Cuireann 
Mollaí fochupán amháin i gcófra dorcha ach deir Maidhc nach bpéacfaidh na 
síolta mar nach mbeidh solas acu. Cuireann sé an fochupán eile ar leac na 
fuinneoige, áit a bhfuil a lán solais. Deir Mollaí go bpéacfaidh na síolta ar an dá 
bhfochupán. Déan imscrúdú le fáil amach cad a tharlóidh.  Bí cinnte gur tástáil 
chothrom í.  (Leid: an bhfuil an méid céanna uisce ar na fochupáin?). Cuir tic i 
mbosca thíos chun an toradh a thuar. Má dhéanann tú an t-imscrúdú, taifead 
na torthaí ar an tabla thíos.

Scéalta  
síolta

Tá cruthanna éagsúla ar shíolta; tá méideanna éagsúla orthu; is iomaí cineál síl atá ann. Tá 
roinnt acu beag, m.sh. biolar (cress), tá roinnt eile ar mheánmhéid, m.sh. buíán (marigold) 
agus tá roinnt acu mór, m.sh. lus na gréine (sunflower). Is é an cnó cócó dúbailte an síol is mó 
ar domhan. Tá tomhas suas le 50 cm thart ar lár an tsíl. Tá níos mó ná 19 kilo meáchain ann. 
Taobh istigh de shíol, tá planda an-óg ann agus tá dóthain bia ann chun tosú ag fás. Fanfaidh 
síol suanach (dormant) go dtí go bhfaighidh sé uisce. Ansin, tosóidh an síol ag péacadh 
(germinating) – is é sin go dtosóidh sé ag fás.  Go hiondúil, beidh teas ag teastáil sula dtosóidh 
an síol ag péacadh ach braithfidh sé seo ar an sórt síl.

Maothú (soaking) maith

Conas a fhásann plandaí?
Ceapann a lán daoine go bhfaigheann plandaí a gcuid bia ón ithir agus 

gurb í sin an chúis a bhfásann siad. Ní fíor é seo. Baineann planda úsáid 
as uisce agus aer i bhfótaisintéis chun cealla (cells) nua a dhéanamh.  
Tagann dé-ocsaíd charbóin (ón aer) agus uisce (ón ithir) le chéile sa 

phlanda chun glúcós (siúcra) a dhéanamh. Tá páirt ag solas na gréine sa 
phróiséas seo freisin. Is próiseas iontach ar fad í fótaisintéis!

Cén tábhacht atá ag ithir do na plandaí?  Tugann an ithir taca (support) do 
phlandaí agus tá uisce inti a shúnn na plandaí isteach. 

Na síolta sa  
chófra dorcha

Na síolta amuigh  
faoin solas

Déanaim tuar go  
bpéacfaidh siad

Déanaim tuar nach 
bpéacfaidh siad

Torthaí

SÍOLTA  

BIOLAIR

Léigh tú cheana féin go bhfuil uisce ó shíolta le fás (péacadh). Ach cé mhéad 
uisce a théann isteach agus conas a athraíonn sé an síol? Bain triail as an 
ngníomhaíocht seo le fáil amach.
Bunábhair:
• Síolta pónairí leathana
• Crúiscín tomhais
• Uisce
• Rialóir
• Formhéadaitheoir (más mian leat)
• Áireamhán (más mian leat)
TREORACHA:
1. Breathnaigh go géar ar na síolta tirime. Is féidir iad a scrúdú go mion 

leis an bhformhéadaitheoir agus iad a thomhas leis an rialóir. Bain úsáid 
as céadfaí (senses) an radhairc, an bholaidh agus an tadhaill (touch) 
agus tú ag scrúdú na síolta. Ná blais de na síolta.

2. Taifead na torthaí. Tarraing pictiúir chun na torthaí a thaispeáint.
3. Tomhais 200ml uisce isteach sa chrúiscín tomhais.
4. Cuir 20 síol isteach san uisce.
5. Fág na síolta ar feadh 24 uair an chloig.
6. Tóg na síolta amach as an uisce. Breathnaigh go géar orthu arís. Cad 

iad na hathruithe a tháinig orthu? Smaoinigh ar mhéid, ar bholadh agus 
ar dhath na síolta. Taifead na torthaí.

7. Tomhais cé mhéad uisce atá fágtha sa chrúiscín. Oibrigh amach an 
méid uisce a chuaigh isteach sna síolta. Oibrigh amach an méid uisce 
a chuaigh isteach i ngach aon síol. Cuir do chuid torthaí i gcomparáid le 
torthaí carad. 

• Pléigh: Ar thaifead do chara na torthaí céanna?



Dear agus 
dean do photaí 

plandaí féin

Imscrúdú: An 
bhfásann síolta 

móra níos tapúla?
Beidh a lán potaí plandaí uaibh má tá gach duine sa rang le síolta a chur 
agus plandaí a fhás. In áit potaí plaisteacha a cheannach, sábhálfaimid ár 
gcuid airgid agus cuideoimid leis an timpeallacht má dhéanaimid potaí 
plandaí in-bhithmhillte (biodegradable).

Bunábhair:
• Páipéar nuachta
• Seilitéip
• Siosúr
• Buidéal plaisteach, próca nó crann fuinte (rolling pin) mar mhúnla

Treoracha:
1. Nuair a bheidh an Irish Independent léite, gearr stiallacha (strips) 

atá thart ar 30 cm ar fad as na leathanaigh.
2. Socraigh cén airde pota a theastaíonn uait. Má theastaíonn pota 

uait atá 10 cm ar airde, gearr na stiallacha 10 cm ar leithead.
3. Gearr thart ar 8 stiall páipéir.
4. Fill gach stiall thart ar an mbuidéal/próca. Tosaigh é leath bealaigh 

thart ar an stiall roimhe.
5. Nuair a bheidh tú críochnaithe, dún an sorcóir le seilitéip.  

Sleamhnaigh an pota den phróca/ den bhuidéal.
6. Fill an bun agus dún é le seilitéip sa chaoi go mbeidh sorcóir agat 

a mbeidh bun air.
7. Nuair a bheidh na potaí déanta agat, líon iad leath bealaigh le 

hithir nó le múirín (compost). Lean na treoracha ar an bpaicéad 
síolta agus cuir iad. Nuair a fhásfaidh na plandaí, ní bheidh ort iad a 
athphlandáil (transplant). Cruaigh (harden) iad sna potaí agus, ag 
an am ceart, déan poll plandála taobh amuigh agus cuir an planda 
agus an pota san ithir.

Smaoinigh air seo:
Chun plandaí a dhéanamh crua, cuireann tú amach faoin aer iad ar feadh 
cúpla uair an chloig gach lá sula gcuirfidh tú san ithir iad. Cén fáth ar 
smaoineamh maith é seo?

An bhfásann plandaí ó shíolta móra níos tapúla ná mar a fhásann cinn 
ó shíolta beaga? Pleanáil imscrúdú le fáil amach.

BUNÁBHAIR:
• Síolta éagsúla m.sh. pónaire leathan, biolar, lus na gréine, raidis agus mar 

sin de
• Potaí beaga inar féidir na síolta a chur
• Tráidire le haghaidh na bpotaí
• Leac fuinneoige
• Ithir nó múirín
• Uisce
• Siosúr
• Lipéid
• Rialóir

TREORACHA:
1.  Breathnaigh go géar ar na síolta éagsúla. Tomhais leis an rialóir cé 

chomh mór agus atá siad.
2.  Taifead na torthaí.
3.  Anois tuar. An gceapann tú go bhfásfaidh na síolta móra níos tapúla? 

Pléigh do chuid tuairimí agus smaoinigh ar na cúiseanna a rinne tú an 
tuar sin.

4.  Pleanáil imscrúdú chun a fháil amach cad a tharlaíonn. Conas a 
chinnteoidh tú go bhfuil an tástáil cothrom? Smaoinigh ar an méid 
uisce a úsáidfidh tú agus líon (number) na síolta a chuirfidh tú i  
ngach pota.

5.  Pléigh do chuid pleananna leis an múinteoir. Réitigh an t-imscrúdú. Cuir 
lipéid ar na potaí chun a chur i gcuimhne duit cad atá i ngach ceann.

6.  Tabhair uisce dóibh go rialta ar feadh cúpla seachtain.
7.  Breathnaigh cad a tharlaíonn. D’fhéadfá cairt nó dialann le pictiúir a 

úsáid chun na torthaí a thaifeadadh.
8.  Leid: Breac síos an dáta nuair a thiocfaidh na síolta éagsúla (m.sh. lus 

na gréine, biolar) aníos as an ithir. Ina dhiaidh sin, tomhais airde na 
síológ gach lá.

9.  Pléigh cad a fuair tú amach. Na síológa a thagann ó shíolta móra an 
bhfásann siad níos tapúla?

Eolaíocht shíolta Péacfaidh na síolta ar an dá fhochupán. Péacfaidh beagnach gach síol 
chomh maith céanna sa dorchadas agus faoin solas. Teastaíonn teas ó chuid 
mhaith síolta freisin (ní theastaíonn teas ó gach sórt síl). Teastaíonn ocsaigin 
san aer ó bheagnach gach síol. Ach teastaíonn uisce ó gach uile síol sula 
bpéacfaidh sé. 
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Fíricí Fónta

Conas a fhásann plandaí?

•	Is	toradh	ina	bhfuil	síol	é	gach	‘síol’	ar	an	taobh	amuigh	de	shú	talún.	 
De ghnáth, bíonn thart ar 200 síol ar an taobh amuigh.

•	In	Iosrael	chuir	(planted)	eolaithe	síol	a	bhí	2000	bliain	d’aois.	Tháinig	
an	síol	ó	chrann	palm	dátaí	(date	palm).	Creid	nó	ná	creid,	phéac	an	síol	
agus tá crann sláintiúil palm dátaí ag fás anois.

•	Is	féidir	le	gathán	gabhainn	(dandelion	head)	200	síol	a	ghiniúint.	Bíonn	
trí	mhilliún	síol	i	bhfaighneog	(seed	pod)	roinnt	de	na	magairlíní	(orchids).

•	Tháinig	eolaithe	ar	shíolta	reoite	sa	talamh	i	gCeanada.	Cheap	siad	go	
raibh	na	síolta	níos	mó	ná	10,000	bliain	d’aois.	Chuir	siad	na	síolta	agus	
d’fhás	na	bláthanna.

•	Tá	roinnt	síolta	atá	an-dainséarach,	m.sh.	na	cinn	a	thagann	ó	lus	na	
hoíche	(deadly	nightshade).	Mharódh	dhá	chaor	tú.	Tá	an	planda	ola	
ricne	(castor	oil)	níos	dainséaraí	arís	–	mharódh	pónaire	amháin	duine	
fásta.

•	Déanaimid	an	t-éadach,	cadás,	as	na	ribí	féir	a	bhíonn	ar	shíolta	an	
chadáis.  Tá fad gach ceann díobh 3,000 uair níos mó ná a leithead.

•	Rís,	grán	buí	(nó	arbhar)	agus	cruithneacht	-	beathaíonn	(feeds)	plandaí	
ó	na	3	shórt	síl	seo	níos	mó	ná	4	bhilliún	duine	–	formhór	dhaonra	an	
domhain.

  

Itheann daoine agus ainmhithe eile plandaí mar bhia. Mar shampla, ithimid 
duilleoga leitíse, gais	soilire	(celery	stalks)	agus	fréamhacha	(roots)	
cairéid. An ithimid síolta mar bhia blasta in am ar bith? An chéad uair eile a 
bheidh tú i siopa bia déan suirbhé ar shíolta. Seo cúpla leid le cabhrú leat. 
An féidir leat cur leis an liosta seo?
DÚSHLÁN BREISE:

Síolta mar bhia

Tosóidh síol ag péacadh chomh luath agus a thógfaidh sé uisce isteach. Ansin, scoiltfidh cóta an tsíl agus beidh 
an chéad fhréamh le feiceáil. Tosóidh an péacán	(shoot)	ag	fás.	Go	luath,	tiocfaidh	na	chéad	duilleoga	air.	I	
gceann cúpla lá, beidh an planda i bhfad níos mó agus níos troime ná an síol ónar tháinig sé.  Ach conas a tharla 
sé seo?
Chuir Mollaí, Maidhc agus cara leo síolta in ithir. Feiceann siad go bhfuil na plandaí ag fás, agus iad níos airde 
agus níos mó ná mar a bhí. Tá tuairimí éagsula acu ar an gcaoi a bhfuil sé seo ag tarlú.
“De réir mar atá na plandaí ag fás tá meáchan breise na bplandaí ag teacht ón ithir,” arsa Maidhc 
“Tá na plandaí ag sú uisce isteach trína bhfréamhacha agus tá an meáchan breise ag teacht ón uisce,” arsa 
Mollaí.
“Ceapaim gurb é an t-aer is cúis le fás na bplandaí,” arsa a gcara.
Cé leis a n-aontaíonn tú?

Síol Sa siopa bia

Pónairí	(beans) Pónairí	bácáilte	(in	anlann	trátaí),	pónairí	dearga	
duánacha	(kidney)

Rís Rís	choitianta,	rís	shéidte	(puffed),	maróg	ríse

Cruithneacht 
(wheat)

Meilte	(ground)	chun	plúr	a	dhéanamh	le	 
haghaidh aráin

Grán buí 
(maize)

Grán	rósta,	grán	milis	(corn	on	the	cob)


