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Bréagáin deasa

Dear agus
déan bréagán

TREORACHA:

1 Déan iarracht bréagán a dhearadh agus a dhéanamh. Socraigh cén sórt bréagáin 

ba mhaith leat a dhéanamh.

2. Smaoinigh ar:

• aois an pháiste a bheidh ag imirt leis an mbréagán.

• na bunábhair a bheidh ag teastáil uait.

3. Tarraing pictiúr de do bhréagán agus cuir lipéad le hainm ar na páirteanna éagsúla.

4. Déan liosta de na bunábhair a bheidh ag teastáil uait.

Bailigh le chéile iad agus déan do bhréagán.

5. B'fhéidir go gcabhróidh an liosta seo leat:

SEÁINÍN SA BHOSCA
(JACK-IN-THE-BOX)

BUNÁBHAIR:
Cárta, éadach,

gliú, péint,
sprionga (spring),

glantóirí píopa,
maidí reoiteoige 
(icepop sticks)

PARAISIÚT
BUNÁBHAIR:

Éadach nó 
páipéar síoda (tissue),

téad, seilitéip,
paisinéir bréige beag

CLÁRCHLUICHE
BUNÁBHAIR:
Cárta trom,
marcóirí feilte,
dísle,
maighnéid (magnets),
licíní (counters)

Fíricí
Fónta

Thóg sé os cionn 4200 uair an chloig oibre chun an staidiam LEGO seo a dhéanamh.

• Is í an fhicheall an clárchluiche is sine ar domhan.

• Ní raibh cruth ciúbe ar dhísle i gcónaí.

Bhí 10 dtaobh ar dhísle cloiche sa tSean-Éigipt!

• Rinneadh an chéad teach babóige idir 1550 agus 1579 do Albert,

Diúc Bavaria. Mionsamhail (miniature copy) dá theach féin ab ea é.

• Déanann comhlacht cáiliúil Gearmánach, darbh ainm Steiff, na béiríní is 

daoire ar domhan. Cosnaíonn siad thart ar €65,000. Tá béal óir acu.

Tá snáth óir ina gcuid fionnnaidh (fur) agus tá saifírí (sapphires) agus 

diamaint (diamonds) sna súile acu.

• Bhí ceann de na foirgnimh LEGO is mó riamh le feiceáil i Guenzberg na 

Gearmáine sa bhliain 2005. Samhail (model) den staidiam nua sacair 

i Munich ab ea é. Bhí os cionn milliún píosa LEGO ann.

B
réagáin atá mar ábhar againn

in eagrán na seachtaine seo

d'Eureka. Foghlaimeoidh tú faoi

bhréagáin de shaghasanna éagsúla

agus conas a oibríonn siad. Ceist

againn ort ar dtús: an bhfuil aon bhaint

ag eolaíocht le bréagáin?

Ar imir tú le bréagán clogoibritheach

(clockwork) riamh? Bíonn ort bréagán

mar seo a  thochras (wind up). Má

chasann tú an eochair cúpla uair, agus

ansin scaoileann tú uait an bréagán ar

dhromchla (surface) cothrom, cad a

tharlaíonn? Má oibríonn gach rud mar

is cóir, gluaiseann an bréagán. Cén fáth

a ngluaiseann sé?  Baineann an freagra

le fuinneamh (energy). Gan fuinneamh,

ní ghluaiseann bréagán. Bíonn foinse

(source) ag fuinneamh i gcónaí. I gcás

an bhréagáin chlogoibrithigh,

cruthaíonn tú an fuinneamh nuair a

chasann tú an eochair. Cá bhfaigheann

do chuid cluichí ríomhairí fuinneamh?

Maith thú, tá an ceart agat - oibríonn

cluichí ríomhairí ar fhuinneamh

leictreach (electrical). Faigheann siad

an fuinneamh ón sruth (mains)

leictreachais nó ó chadhnraí

(batteries).

Is féidir fuinneamh a stóráil freisin.

Stórálann cadhnraí fuinneamh go dtí

go gcuireann tú air (switch on) an

bréagán. San eagrán seo, gheobhaidh

tú amach conas a stórálann bréagán

clogoibritheach fuinneamh. Tá súil

againn go ndéanfaidh tú na

gníomhaíochtaí agus go mbainfidh tú

taitneamh astu. Ar mhaith leat

bréagán a dhearadh agus a dhéanamh

duit féin nó do pháiste eile?  B'fhéidir

gur mhaith leat bréagán

clogoibritheach a bhaint as a chéile

(take apart) go bhfeicfidh tú conas a

oibríonn sé. Cad faoi agallamh

(interview) a chur ar do mhamó nó ar

do dhaideo, nó ar sheandaoine a bhfuil

aithne agat orthu, faoi na bréagáin a

bhí acu nuair a bhí siad óg? Tá moltaí

(suggestions) maidir leis an agallamh

duit ar leathanach 3.
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Bréagáin Chlogoibritheacha

Tá bréagáin chlogoibritheacha le fáil le fada an lá. Ní bhíonn cadhnraí iontu agus ní
úsáideann siad sruth leictreachais. Conas a oibríonn siad? Bain triail as an
ngníomhaíocht seo go bhfaighidh tú amach.

BUNÁBHAIR:

• Bréagáin chlogoibritheacha   • Téip thomhais nó slat mhéadair  •  Uaineadóir (timer)

Nuair a bhí tú ag imirt leis na bréagáin chlogoibritheacha sa ghníomhaíocht roimhe seo,

ar thug tú faoi deara an raibh bréagáin áirithe in ann gluaiseacht níos faide ná bréagáin

eile? Dear agus déan imscrúdú le fáil amach 'cé acu bréagán is faide a ghluaiseann'.

Seo roinnt moltaí duit:

TREORACHA:

1 Bailigh le chéile roinnt bréagán clogoibritheach. Pléigh conas a dhéanfaidh do 

ghrúpa an t-imscrúdú seo. Pleígh conas a dhéanfaidh sibh tástáil chothrom.

2. Leid: Smaoinigh ar an líne thosaithe, ar líon na dtochras (number of winds), an 

dromchla (surface), an t-am.

3. Tuar cé acu bréagán is faide a ghluaisfidh, dar leat. Taifead do thuar.

4. Anois, déan an t-imscrúdú.

PLÉIGH:

• Cé acu bréagán is faide a ghluais?

• An ndearna líon na dtochras difríocht ar bith? Cén fáth, dar leat?

DÚSHLÁN BREISE:

Gluaiseann an bréagán ar dhromchla (surface). An mbíonn baint ag an dromchla leis

an achar (distance) a ghluaiseann an bréagán? Dear imscrúdú le fáil amach.

B'fhéidir gur mhaith leat triail a bhaint as na dromchlaí seo: Cairpéad, tíleanna, do bhord

scoile, clós na scoile, lionóil (lino), páipéar nuachta, scragall cistine, tuáille cistine,

cairtchlár roctha (corrugated cardboard). Cad iad na hábhair eile a d'fhéadfá a thástáil? 

Imscrúdaigh cá fhad 
is féidir le bréagán

clogoibritheach gluaiseacht

Bíonn fuinneamh ag teastáil ó bhréagán gluaiste (moving toy). Stórálann an bréagán seo fuinneamh nuair a
thochrasann (wind up) tú an banda leaisteach. Nuair a scaoileann tú uait an bréagán, gluaiseann an bréagán de réir
mar a bhíonn an banda leaisteach ag díthochras (unwinding).

Déan rollóir (roller) le banda leaisteach 

BUNÁBHAIR:
• Bréagáin chlogoibritheacha  (beidh tú ag baint cuid acu as a chéile)
• Scriúirí (screwdrivers) beaga
• Píosaí marla nó pota beag - chun na scriúanna (screws) beaga a choinneáil sábháilte

TREORACHA:
1. Imir le do chuid bréagán. Breathnaigh go géar orthu.

• Cén treo a dtochrasann (wind up) tú iad - deiseal (clockwise) nó 
tuathal (anticlockwise)?

• Cé acu páirteanna a bhogann?
• An bhfeiceann tú páirteanna ag bogadh taobh istigh de na bréagáin?

2. Tarraing pictiúr de na bréagáin. Cuireann na páirteanna atá taobh istigh na bréagáin 
ar siúl. Déan iarracht pictiúr de na rudaí atá taobh istigh a tharraingt.
• Pléigh conas a oibríonn na páirteanna leis na daoine eile sa rang.

3. Roghnaigh bréagán amháin le hoscailt go cúramach.
4. Coinnigh súil amach le haghaidh scriúanna a choinníonn cás (case) an bhréagáin le 

chéile. Osclóidh roinnt de na bréagáin gan scriúanna a bhogadh.
PLÉIGH:
• Cad a fheiceann tú taobh istigh?
• Cas an eochair - mínigh cad a tharlaíonn.
• Cá bhfaigheann do bhréagán fuinneamh, dar leat?
• Cad a tharlaíonn, dar leat, nuair a dhíthochrasann (unwinds) an eochair?
• Anois, cuir an bréagán ar ais le chéile - más féidir leat!

AIRE: Ná hoscail aon bhréagán leictreach.

BUNÁBHAIR:
• Spól (spool) plaisteach nó adhmaid  • Banda leaisteach gairid  

• Cipín solais ídithe  • Coirnín le poll mór ann 

• Cipín manglaim (cocktail stick) nó bior fiacla (toothpick)  • Marla nó blútac

TREORACHA:
1. Brúigh an banda leaisteach tríd an bpoll sa spól.

2. Bris an cipín solais ina dhá leath. Brúigh píosa amháin trí lúb an bhanda chun é a choinneáil socair (féach ar an léaráid).

Greamaigh an cipín leis an spól le marla.

3. Ag an taobh eile den spól, brúigh an banda tríd an gcoirnín. Cuir an cipín manglaim trí lúb an bhanda (féach ar an léaráid).

4. Cas an cipín manglaim chun an rollóir a thochras.

5. Imir le do bhréagán nua. Bain triail as na rudaí seo:

• Bain triail as an mbanda a chasadh sa treo eile. Cad a tharlaíonn don rollóir?

• Cad a tharlaíonn má chasann tú an banda arís agus arís eile sula scaoileann tú uait é?

AIRE: NÁ HÚSÁID
CIPÍN BEO 

A
n raibh 'playstation' ag páistí na

Clochaoise (Stone Age)? Ar ndóigh,

ní raibh - cén fáth? Samhlaigh tú

féin mar pháiste sa Chlochaois. Cén sórt

bréagán nó cluichí a bheadh agat? Bhí

bréagáin ag páistí ó thús ama. Is dócha go

mbíodh siad ag spraoi leis na rudaí a bhí

thart timpeall orthu, m.sh., clocha agus

bataí beaga. De réir mar a bhí ábhair agus

uirlisí nua ar fáil, bhí bréagáin nua éagsúla

ar fáil freisin.

Lean an amlíne seo go bhfeicfidh tú mar a

d'athraigh bréagáin thar na blianta:

RC-BLIAIN BRÉAGÁN

13ú ceád Rinne daoine saighdiúirí bréige (toy) as cré nó stán (tin)

14ú ceád Rinne daoine capaill bhréige (hobbyhorses). Bhí an-tóir  
(demand) ar chlárchluichí (boardgames)

17ú ceád  Bhí tithe babóige ar fáil den chéad uair.
Bhí an-tóir orthu sa Ghearmáin

19ú ceád Bhí brící tógála adhmaid ar díol den chéad uair

1830 Rinne daoine bréagáin chlogoibritheacha as stán

1843 Bhunaigh (founded) J.W. Spears comhlacht (company) a rinne
clárchluichí (tá cluichí Spears fós ar díol inniu!)

1878 Bhunaigh Frank Hornby comhlacht Meccano 

1950 Bhí bréagáin a d'oibrigh ar chumhacht chadhnra ar fáil

1951 Bhí Scrabble ar díol den chéad uair

1955 Rinne Ole Kirk Christiansen LEGO sa Danmhairg

AD-BLIAIN BRÉAGÁN

Fadó.....

Nuair a bhí mise óg ...

Cuir ceist ar dhaoine fásta nó ar sheandaoine, a bhfuil aithne mhaith agat orthu, faoi
na bréagáin a bhí acu nuair a bhí siad óg. Is féidir leat an t-agallamh a thaifead ar
théipthaifeadán nó na freagraí a scríobh síos. Seo cúpla ceist duit mar thús. Smaoinigh
ar cheisteanna oiriúnacha eile freisin.

• Cén bréagán ab fhearr leat nuair a bhí tú óg?
• Cad as a raibh sé déanta?
• Nuair a bhí tú óg, an ndeachaigh tú riamh ar cuairt chuig siopa bréagán?
• An bhfuair tú bréagán nua go minic?
• Ar mhair na bréagáin i bhfad?
• Má bhris siad, an bhfuair tú ceann nua nó ar dheisigh tú iad?

SMAOINIGH AIR SEO:
An mbeadh do chuid freagraí ar na ceisteanna seo éagsúil?  Conas?
Cad iad na difríochtaí atá idir do chuid bréagán agus na bréagáin fadó?

An bhfuil do chuid bréagán
sábháilte?

An bhfuil na boscaí nó na málaí fós agat a bhí ar do chuid bréagán? Tabhair isteach ar
scoil iad agus féach go cúramach orthu. Líon isteach an seicliosta seo:

• Tá siombal CE air. Tá  ❒ Níl  ❒

• An bhfuil aon fhógraí eile air a bhaineann 

le sábháilteacht nó le dainséar? Tá  ❒ Níl  ❒

• Pléigh cad is brí le cuid de na fógraí seo.

• An bhfuil an bréagán seo oiriúnach do pháiste atá 3 bliana d'aois? Tá  ❒ Níl  ❒

• Cá bhfios duit?  (Leid: féach an bhfuil fógra eile air!)

Déan seiceáil ar do chuid bréagán

cipín manglaim

coirnín

spól

leathchipín solais, greamaithe le marla

banda
leaisteach

8000 RC D'úsáid daoine sceana (knives) cloiche chun bréagáin shimplí 
adhmaid a shnoí (carve)

4000 RC Tháinig seandálaithe (archaeologists) ar ainmhithe beaga 
bréige (toy) cré (clay) ón am seo. Bhí rotha cré ar chuid de na 
bréagáin - ba iad sin na chéad bhréagáin ar iall (pull along),
go bhfios dúinn

3000 RC Rinne na hÉigiptigh Luatha cluichí pionnachláir (pegboard)

1400 RC Rinne na Gréigigh na chéad díslí (dice)

1300 RC Rinne na hÉigiptigh na chéad ainmhithe a raibh páirteanna 
gluaiste (moving) acu

Tagann na mílte bréagán nua isteach

sna siopaí ó mhonarchana in Éirinn

agus  thar lear (abroad) gach bliain. Cá

bhfios dúinn go bhfuil na bréagáin seo

sábháilte le himirt leo? Sa bhliain

1990, rinne an Rialtas dlí (law) nua: níl

cead bréagáin nach bhfuil sábháilte a

dhíol sna siopaí.

Ar thug tú faoi deara riamh an siombal

CE (féach ar an bpictiúr) ar do chuid bréagán? Seasann CE do na focail Fhraincíse

Conformité Européenne. Ciallaíonn sé seo go gcloíonn na bréagáin le caighdeáin

(standards) na hEorpa. Má tá an siombal seo ar bhréagán, tá an bréagán

sábháilte, má imrím tú leis mar is cóir.
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