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

An mbraitheann tú gur fada siar uait
anois spraoi agus spórt na Nollag?
Ní bheidh an Cháisc linn go ceann
cúpla mí. Ach ná bí gruama, mar is
am ceiliúrtha í mí Feabhra – leis na
mílte bliain anuas, bhíodh féilte
agus ceiliúradh ar siúl ag daoine ar
fud an domhain i rith mhí Feabhra.
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.
Bhí na daoine ag ceiliúradh
dheireadh an gheimhridh fhada

dhorcha agus thús an earraigh.
Ceapann roinnt daoine go raibh
nasc (link) fadó idir féile Imbolc
agus nuair a bhí caoirigh ar tí (about
to) uain nua a bhreith. Nuair a
bheirtear uan, beathaíonn (feeds) an
mháthair é lena bainne féin. Tá sé
an-tábhachtach go mbeidh dóthain
bainne ag na máithreacha ionas go
mbeidh dóthain bia ag na huain
agus nach bhfaighidh siad bás den
ocras. Nuair a chonaic na feirmeoirí
fadó go raibh dóthain bia ag na
caoirigh chun na huain a bheathú,
bhí áthas orthu agus rinne siad
ceiliúradh.

Níos déanaí i stair na hÉireann,
rinne daoine ceiliúradh ar fhéile
Bríde seachas (rather than) Imbolc.
Ceiliúraimid Lá Fhéile Bríde in Éirinn
ar an 1ú Feabhra agus is é seo an
chéad lá den earrach.
Bíonn ócáidí eile ceiliúrtha i mí
Feabhra freisin. Ar chuala tú trácht
ar Groundhog Day i Meiriceá agus i
gCeanada? Bíonn Lá Fhéile Vailintín
ar an 14ú Feabhra gach bliain.
Tugann daoine cártaí, bláthanna nó
boscaí seacláide mar chomhartha
grá do na daoine is tábhachtaí ina
saol. Má bhíonn tú i mBaile Átha

e a scó p

Imleabhar 5, Eagrán 14, 5ú Feabhra 2009

Cliath, b’fhéidir go mbeidh seans
agat iarsmaí (relics) Naomh Vailintín
a fheiceáil i Séipéal Shráid na
mBráithre Bána (Whitefriars St). Ar
an 14ú Feabhra, cuireann na sagairt
cisteog (casket) os comhair an
altóra agus tá iarsmaí an naoimh
inti.
Ar ndóigh, tá fáth eile againn le
ceiliúradh a dhéanamh i mí Feabhra
– beidh saoire meántéarma againn
go luath. Ach idir seo agus sin, bain
spraoi agus spórt as Eureka na
seachtaine seo.
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Mamaigh Iontacha
Léigh tú ar an gcéad leathanach go raibh nasc idir Imbolc agus an t-am sin
den bhliain nuair a bhí caoirigh ar tí uain nua a bhreith. Nuair a bheirtear uan,
faigheann sé a chuid bia mar bhainne óna mháthair. Tugaimid an t-ainm
mamaigh ar na hainmhithe ar fad a bheathaíonn a n-ainmhithe óga le
bainne ar an mbealach seo. Is mamaigh iad caoirigh agus is mamaigh iad
cait agus madraí. Ach ní mamaigh iad éin, péisteanna, éisc ná nathracha.
Uaireanta, is deacair bheith cinnte an mamach é ainmhí áirithe nó nach
mamach é. Tá 6 ainmhí éagsúla sa phictiúr seo – ní mamach é ceann acu.
Cé acu? Bain úsáid as do chuid scileanna imscrúdaithe agus taighde
(research) chun an freagra a oibriú amach. Tá an freagra ar leathanach eile.

Míol Mór

Eilifint

Tíogar

Laghairt

Platapas

Ialtóg

Síolta mar bhia

Ag cur síolta

Itheann daoine agus ainmhithe eile plandaí mar bhia. Uaireanta, ní ithimid ach cuid den
phlanda. Ithimid duilleoga leitíse, gais soilire (celery stalks) agus fréamhacha (roots) cairéid.
An ithimid síolta mar bhia blasta in am ar bith? Déan suirbhé ar shíolta an chéad uair eile go
mbeidh tú i siopa bia. Déan machnamh géar ar na comhábhair (ingredients) atá i mbia.
Seo cúpla leid le cabhrú leat. An féidir leat cur leis an liosta seo?

Síol

Sa siopa bia:

Pónairí (beans)

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

Rís

Rís choitianta, rís shéite (puffed), maróg ríse

Cruithneacht (wheat) Meilte (ground) chun plúr a dhéanamh le haghaidh aráin
Síolta trátaí

Taobh istigh de thrátaí úra (fresh) nó stánaithe (tinned)

DÚSHLÁN BREISE:
De ghnáth bíonn síolta sna torthaí a cheannaímid sna hollmhargaí. Go hiondúil, piocaimid
amach na síolta ach ní ithimid iad. Ainmnigh roinnt de na torthaí seo.

Ba chomhartha é Imbolc go raibh an t-earrach tagtha. Rinne na daoine ceiliúradh mar bhí a fhios
acu go dtiocfadh barra (crops) ó na síolta a chuir siad agus go mbeadh bia acu. Cuireann feirmeoirí
síolta san earrach. Bíonn an aimsir ag éirí níos teo agus cabhraíonn an teas seo leis na síolta fás
ina bplandaí. Conas a tharlaíonn na hathruithe seo sna síolta? Feicfidh tú sa chéad ghníomhaíocht
eile. Ba mhaith an smaoineamh é dialann a choimeád agus na rudaí a tharlaíonn a thaifead.
BUNÁBHAIR:
* Síolta ó phónairí leathana (thart ar chúig cinn le haghaidh gach grúpa)
* Páipéar nuachta nó tuáillí righne cistine
* Próca ghloine le barr leathan air
Uisce

*

AIRE: Ná hith síolta na bpónairí leathana. Nigh do lámha i ndiaidh síolta a láimhseáil.
TREORACHA:
1. Clúdaigh na síolta le huisce agus fág thar oíche iad. Cabhraíonn sé seo leis na síolta
tosú ag péacadh (germinating / ag fás) níos tapúla.
2 Déan liathróidí boga as an bpáipéar / tuáillí cistine agus brúigh isteach sa phróca iad.
Croith uisce isteach sa phróca. Bí cinnte go bhfuil an páipéar tais (damp) go maith.
3. Anois, scrúdaigh do chuid síolta. Cá hait a bhfuil an barr? Cá háit a bhfuil an bun?
4. Brúigh 3 shíol isteach sa phróca. Cuir iad idir an páipéar tais agus an gloine. Fág spás
os cionn agus faoi bhun gach síl - teastóidh an spás seo uathu le fás.
5. Cuir ‘barr’ cheann amháin acu in airde; cuir ‘bun’ cheann eile in airde.
Cuir ceann eile ina luí.
6. Fág an próca in áit gheal, m.sh. ar leac fuinneoige. Coinnigh an páipéar tais.
SMAOINIGH AIR SEO:
Cé acu a thagann amach ar dtús – an fhréamh (root) nó an péacán (shoot) .i. an gas (stem)
agus na duilleoga? Nó an dtagann an dá rud amach ag an am ceanna? Cad a tharlaíonn
do na síolta a chuir tú bun os cionn nó ina luí?
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Groundhog Day
Déanann daoine i Meiriceá agus i gCeanada ceiliúradh ar Groundhog Day, an 2ú lá
Feabhra. Is ainmhí faiteach é an marmat coiteann (groundhog) agus tá faitíos air roimh
a scáth féin. De réir traidisiúin, má bhíonn an 2ú lá Feabhra grianmhar nuair a thagann
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. Ní fios dúinn an
ndéanann méid an scátha difríocht ar bith don mharmat coiteann ach tá a fhios againn
gur féidir le scáthanna a méid a athrú. Feicfidh tú sa chéad ghníomhaíocht eile cén fáth
a dtarlaíonn sé seo.

Ag déanamh
scáthanna

BUNÁBHAIR:
* Tóirse * Gearr cruth as píosa cárta. Cruth atá 10cm ar airde.
* Rialóir nó miosúr * Siosúr
* Balla mín nó píosa mór cárta bháin – seo é an ‘scáileán’
Cairt cosúil leis an gceann sa phictiúr seo
Marla

*

Fíricí faoin
marmat coiteann
Is d’fhine (family) an iora (squirrel) iad marmait choiteanna ach ní bhíonn cónaí orthu in
Éirinn. Itheann siad ó mhaidin go hoíche i rith an tsamhraidh agus éiríonn siad ramhar.
Nuair a thagann an chéad sioc (frost), téann siad isteach faoi thalamh ina bpoll agus
codlaíonn siad ansin go dtagann an t-earrach. Beathaíonn raimhre (fat) a gcorp iad.
Nuair a bhíonn an marmat coiteann ina chodladh ar feadh an gheimhridh, íslíonn ráta a
chroí agus ní bhíonn teocht a choirp mórán níos airde ná teocht an phoill féin. San
earrach, beirtear na marmait óga. Bíonn thart ar 6 mharmat san ál agus fanann siad lena
máthair go ceann cúpla mí. Bíonn marmait choiteanna le
feiceáil ar an talamh go hiondúil, ach is féidir leo crainn a
dhreapadh freisin agus is snámhaithe maithe iad.
Itheann siad féir, plandaí eile, torthaí agus coirt (bark)
chrainn.

*

TREORACHA:
1. Gearr cibé cruth a theastaíonn uait as an gcárta. Bí cinnte go bhfuil sé 10 cm ar
airde. (B’fhéidir go ndéanfá cruth an mharmait choitinn). Is í seo an tsamhail.
2. Greamaigh an tsamhail ar an mbord le marla.
3. Cuir an carta mór suas mar scáileán (féach ar an léaráid).
4. Cuir an tóirse 20 cm ón tsamhail.
5. Las an tóirse – beidh scáth ar an scáileán.
6. Bog an scáileán go dtí go bhfuil an scáth dhá huaire níos mó ná an tsamhail.
Tomhais an fad idir an tóirse agus an scáileán leis an miosúr. Taifead é ar an gcairt.
7. Bog an scáileán go dtí go bhfuil an scáth trí huaire níos mó ná an tsamhail.
Tomhais an fad idir an tóirse agus an scáileán leis an miosúr. Taifead é ar an gcairt
PLÉIGH:
Cad a thugann tú faoi deara faoi na tomhais? An bhfuil siad ag éirí níos faide nó níos
giorra? An bhfuil an scáth níos mó nó níos lú nuair atá an tóirse i bhfad ón scáileán?
DÚSHLÁN BREISE:
Cén fad ón scáileán a bheidh an tóirse nuair atá an scáth ceithre huaire níos mó ná an
tsamhail? Pléigh an cheist seo le do mhúinteoir.
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Fíricí fónta

*
*
*

Ag obair le
heolaithe

Tháinig eolaithe ar shíolta reoite sa talamh i gCeanada. Ceapann siad go raibh siad níos mó ná
10,000 bliain d’aois. Phéac na síolta agus chuir siad bláthanna amach.
Is é an cnó cócó dúbailte an síol is mó ar domhan. Bíonn tomhais suas le 50 cm thart ar lár an
tsíl. Uaireanta, taistealaíonn cnónna cócó 2,000 km trasna na farraige sula dtagann siad i dtír (land).
Ní fhásann síolta ar fhormhór na gcrann darach go mbíonn siad 50 bliain d’aois, ar a laghad. Má
chuireann tú dearcán (acorn) i mbliana, cén aois a bheidh agat sular féidir leat dearcáin an chrainn
nua a chur?

Dear agus Dé an
Fear Bré ige
Nuair a chuireann (sow) feirmeoirí
síolta, déanann éin iarracht na síolta a
ithe. Ar ndóigh, ní bhíonn na
feirmeoirí sásta leis seo. Go minic,
úsáideann siad scanraitheoirí éan
(bird scarers) a dhéanann torainn
phléisce (bang). Sula raibh siad seo
le fáil, bhí bealaí difriúla acu chun
na héin a choinneáil amach ó na
síolta. Uaireanta, rinne siad Fear
Bréige - deilbh (figure) a bhí
chomh mór le duine agus é déanta as
giobail (rags) agus earraí fuíll (odds and ends).

Mí Dheireadh Fómhair seo caite, d’inis Eureka duit faoi thurgnamh (experiment) mór eolaíochta
darbh ainm ‘Spring Alive’. Dúramar leat go gcuirfeadh Eureka i gcuimhne duit arís faoin
tionscadal nuair a bheadh an t-earrach ag druidim linn. Na heolaithe atá ag obair ar an tionscadal
seo, tá siad ag iarraidh breis eolais a bhailiú ar phátrún imirce (migration) éan agus fáil amach
an athraíonn téamh domhanda pátrún na himirce. Formhór na n-éan a chuaigh ar imirce ó Éirinn
mí Dheireadh Fómhair seo caite, beidh siad ag filleadh go luath – bí ag faire amach dóibh.
Chun a bheith páirteach sa tionscadal ‘Spring Alive’, cláraigh (register) ar líne cén uair agus cá
bhfeiceann tú Fáinleog, Cuach, Gabhlán Gaoithe (swift) agus Storc Bán den chéad uair. Tá breis
eolais ar an tionscadal le fáil ag www.springalive.net.

An freagra ar Mhamaigh Iontacha
Ní mamach í an laghairt (lizard). Is reiptíl í .

Dear agus déan d’fhear bréige – nó do bhean bhréige - féin. Is féidir deilbh bheag nó ceann chomh
mór leat féin a dhéanamh.
BUNÁBHAIR:
(straw) nó seanpháipéar nuachta mar líonadh (stuffing)
* Tuí
Cosa scuaibe nó bataí duail (dowel)
* Crochadáin chótaí (coathangers) (más mian leat)
* Téad Seilitéip
* Seanéadaí
*
(cóta, hata, treabhsair agus mar sin de)
* Tornapa nóglana
puimcín don chloigeann; úll más deilbh bheag í

*

*

Siosúr

TREORACHA:
1. Féach ar phictiúir nó ar líníochtaí d’fhir bhréige. Níos fearr ná sin, b’fhéidir go bhfuil fear bréige in
aice leis an scoil.
2. Bailigh le chéile na hábhair a bheidh ag teastáil uait.
3. Tarraing plean den fhear bréige. Cuir lipéid ar an bplean chun na hábhair éagsúla a thaispeáint.
4. Déan d’fhear bréige. (Leid: B’fhéidir go mbeadh ort an dá chos / bhata a cheangal le chéile i bhfoirm
croise. Nó d’fhéadfá crochadóir a chur ar bhata amháin).
5. Bain triail as! An gcuireann sé scanradh ar na héin?
SMAOINIGH AIR SEO:
An athrófá aon rud dá mbeifeá á dhéanamh arís?

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas
Eolaíochta ag Coláiste Phádraig, Droim
Conrach, BÁC 9, le tacaíocht ón
gComhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta..
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