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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Bhuaircín
Deir mamó Mhollaí agus Mhaidhc go bhfuil buaircín (fir cone) aici a insíonn di faoin
aimsir. Deir mamó go mbeidh aimsir mhaith thirim ag teacht má tá an buaircín ar
oscailt ach go mbeidh sé fliuch má ta sé dúnta. Ceapann Maidhc go bhfuil an tuairim
seo seafóideach. Cad a cheapann tú féin?
Mairnéalaigh, aoirí agus daoine eile a raibh a slí beatha ag brath ar an aimsir, d’úsáid
siad béaloideas na haimsire leis na cianta chun réamhaisnéis a dhéanamh ar an
aimsir. Bhí rannta agus seanfhocail spraíúla sa bhéaloideas, ach bhí roinnt mhaith den
bhéaloideas bunaithe ar bhreathnóireacht (observation) chúramach. Ba mhór an
chabhair iad chun an aimsir a thuar.
Léigh roinnt de na cinn thíos agus labhair le do mhúinteoir faoi na cinn atá fíor, dar
leat.
Comharthaí báistí:
• Tosach ceatha ceo
• Súil chirce ar an ré nó Fáinne ar an ngealach
• Faoileáin ag teacht i bhfad i dtír
• Fáinleoga ag eitilt go híseal
• Cat ina shuí agus a dhroim leis an tine
Comhartha stoirme:
• Cosa aníos as an ngrian (nuair a bhíonn an ghrian ag dul faoi, agus nach
bhfuil le feiceáil, taobh thiar de na scamaill, ach gathanna gréine ag éirí in
airde ón ngrian)
Comhartha drochaimsire
• An crotach a chloisteáil
B’fhéidir go mbeadh roinnt eile ag gaolta leat atá níos sine ná thú. Iarr orthu an bhfuil
nathanna nó seanfhocail acu a bhaineann le tuar na haimsire. Déan iarracht ansin na
nathanna agus na seanfhocail a thástáil.

BUNÁBHAIR:
* Sreangán
* Buaircíní
* Áit éigin chun iad a chrochadh
TREORACHA:
1. Croch cúpla buaircín in áit shábháilte. Bí cinnte nach mbeidh siad fliuch báite má
thosaíonn sé ag cur báistí.
2. Bí cinnte go bhfuil an tástáil cothrom. Leid: An bhfuil na buaircíní uile chomh mór
le chéile? Nuair a chrochann tú iad, an bhfaigheann siad uile an méid céanna solais
agus teasa?
3. Taifead cad a dhéanann an aimsir agus na buaircíní.
4. An aontaíonn tú le mamó Mhollaí agus Mhaidhc? Pléigh an cheist le do mhúinteoir.
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Bhí an aimsir mar ábhar comhrá ag a
lán daoine ó thús na bliana. Ba é an
geimhreadh ab fhuaire é le fada an lá.
Bhí an samhradh go maith, ach bhí
samhradh na Rúise róthe; tharla tinte
uafásacha agus triomach toisc go
raibh sé chomh te sin. Ach sa
Phacastáin agus san India, bhí an
oiread sin báistí acu go raibh ceantair
ollmhóra faoi thuile (flooded).

ag daoine cén sórt aimsire a bheidh ag
teacht, sna laethanta, sna seachtainí
agus sna míonna atá rompu. Braitheann
feirmeoirí agus iascairí ar réamhaisnéis
na haimsire go mór. Meitéareolaíocht
(meteorology) an t-ainm atá ar an
eolaíocht a bhaineann le tuar na
haimsire, agus is meitéareolaithe
(meteorologists) iad na heolaithe a
dhéanann tuar ar an aimsir.

Tá sé tábhachtach go mbeidh a fhios

Tá stáisiúin aimsire suite ar fud na

hÉireann agus déanann eolaithe
staidéar iontu ar chúrsaí aimsire. An
bhfuil ceann gar don áit ina bhfuil tusa
i do chónaí? Ba i nDairbhre (Valentia
Island) i gCo. Chiarraí a thosaigh
meitéareolaíocht na hÉireann - ar 8
Deireadh Fómhair 1860. Sheol na
hoibrithe an chéad fhaisnéis aimsire ó
Réadlann (Observatory) Dhairbhre an
lá sin. Mar sin, tá obair 150 bliain
d’fhaisnéis aimsire á ceiliúradh i
nDairbhre i mbliana.

Bíonn bealaí éagsúla ag stáisiúin
aimsire chun staidéar a dhéanamh
ar an aimsir. Úsáideann siad radar,
satailítí agus samhailtí (models) ar
ríomhairí. Ach úsáideann siad bealaí
simplí freisin. Tá tábhacht ag
baint leis na seanfhocail agus leis
an mbéaloideas a bhaineann leis
an aimsir. Léigh leat faoin
meitéareolaíocht agus beidh seans
agat roinnt den bhéaloideas a
thástáil.

EurekaIRISH_NEW_7.3

5/10/10

11:44

Page 3

Cad atá
ann?

Brúigh suas é
Tá sé éasca a shamhlú go mbrúnn aer anuas orainn. Chonaic tú sa ghníomhaíocht
dheireanach go mbrúnn sé isteach orainn freisin. An gceapann tú go mbrúnn aer aníos?

Brú agus
Balúin
An aontaíonn tú anois go mbrúnn aer? Go dtí seo, bhí tú ag obair le haer a bhí
socair (still). Nuair a thugaimid brú aeir faoi deara, bíonn an t-aer ag gluaiseacht,
de ghnáth. Mothaímid é mar ghaoth. An mbrúnn an t-aer gluaiste (moving) seo ar
an mbealach céanna? An gceapann tú go mbeadh sé níos láidre nó níos laige ná
aer socair?

Obair na
nEolaithe
Déanann eolaithe a gcuid torthaí a chinntiú arís agus arís eile. Bí i d’eolaí agus déan
an turgnamh arís. Úsáid cannaí folmha dí agus féach an bhfaighidh tú an toradh
céanna.

Bíonn ar eolaithe a lán rudaí a thomhas, nuair a bhíonn siad ag ullmhú fhaisnéis na
haimsire. Tomhaiseann siad méid na báistí, méid an tsneachta, méid na gaoithe agus
méid an bhrú aeir, chomh maith le rudaí eile. Cabhraíonn scamaill leis an eolaí aimsire
freisin. Is ceann de na tomhais is tábhachtaí é brú an atmaisféir, nó brú an aeir. Má
thiteann brú an aeir, beidh drochaimsir againn. Má ardaíonn an brú, beidh aimsir mhaith
againn. Úsáidimid baraiméadair chun an brú seo a thomhas. Is deacair a shamhlú go
mbrúnn aer orainn, ná go bhfuil brú ag baint leis, mar nach bhfeicimid aer, agus nach
mothaímid é de ghnáth. Ach tá an t-aer i gcónaí ag brú. Taispeánfaidh an chéad
ghníomhaíocht eile é seo duit.
BUNÁBHAIR:
* Próca gloine
* Uisce
* Báisín nó doirteal
* Páipéar nuachta (ar eagla go ndoirtfeá uisce)
* Píosa cairtchláir righin atá beagáinín níos mó ná barr an phróca

BUNÁBHAIR:
* Cartán dí (drink) folamh
* Sop óil
TREORACHA:
1. Ól an sú nó an bainne.
2. Smaoinigh ar an gcartán folamh. D’ól tú an sú uile ach an bhfuil an cartán folamh
dáiríre? Má smaoiníonn tú mar eolaí, beidh a fhios agat go bhfuil an cartán lán ...
le haer.
3. Tuar cad a tharlóidh má shúnn tú an t-aer uile amach as an gcartán leis an sop.
4. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
SMAOINIGH AIR SEO:
• Cén fáth ar thit taobhanna an chartáin isteach ar a chéile?
• An raibh rud éigin ag brú orthu?

TREORACHA:
1. Líon an próca le huisce.
2. Cuir an cairtchlár ar bharr an phróca. Cuir do lámh ar an gcairtchlár chun é a
choimeád san áit cheart.
3. Tuar cad a tharlóidh má thiontaíonn tú an próca bun os cionn gan do lámh a
choimeád ar an gcárta. Taifead do thuar.
4. Tiontaigh an próca bun os cionn go cúramach. Coimeád an cairtchlár ar bharr an
phróca (déan é seo os cionn an bháisín).
5. Bain do lámh den chairtchlár. Féach cad a tharlaíonn.
CÉN FÁTH A DTARLAÍONN SÉ SEO?
Fanann an t-uisce sa phróca mar go bhfuil an t-aer faoin gcairtchlár ag brú chomh láidir
sin ar an gcairtchlár go gcoimeádann sé an cairtchlár ar an bpróca.

BUNÁBHAIR:
* 2 channa fholmha ghlana dí
* Soip óil ( 12 nó mar sin)

BUNÁBHAIR:
* 2 bhalún
* 2 phíosa sreangáin
TREORACHA
1. Séid an dá bhalún.
2. Ceangail iad. Ceangail píosa sreangáin ar gach balún.
3. Iarr ar chara breith ar an dá bhalún – bíodh na balúin taobh le taobh.
4. Cad a tharlóidh má shéideann tú idir na balúin? Tuar.
5. Bain triail as. An raibh tú in ann iad a shéideadh óna chéile? An raibh an ceart agat?

SMAOINIGH AIR SEO:
Bíonn aer ag brú orainn de shíor ach ní thugaimid faoi deara é mar go bhfuil sé ag brú
anuas, aníos agus isteach orainn. Brúnn sé go cothrom orainn, de ghnáth.
Cén chuma a bheadh orainne agus ar gach rud ar domhan, dá mbeadh an t-aer ag brú
anuas orainn i gcónaí, gan bhrú ó aon treo eile?
ARBH EOL DUIT?
Ní mhothaíonn daoine brú an aeir orthu ach mothaíonn roinnt ainmhithe é. Bíonn ribí
gruaige ar sciatháin fhéileacáin a mhothaíonn athruithe i mbrú an aeir.

CAD A THARLA?
Ar thug tú faoi deara gur fhan na balúin le chéile, ba chuma cé chomh láidir agus
a shéid tú?
SMAOINIGH AIR SEO:
• Cá raibh an t-aer gluaiste i do thurgnamh (experiment)?
• Cá raibh an t-aer socair?
• Cé acu aeir a rinne an brú ba mhó, aer socair nó aer gluaiste?

TREORACHA:
1. Cuir na soip óil taobh le taobh ar bhord.
2. Roinn iad ina dhá charn chothroma.
3. Cuir canna amháin ar charn amháin sop agus an canna eile ar an gcarn eile.
4. Ba cheart go mbeadh thart ar 2 cm idir na cannaí.
5. Tuar cad a tharlóidh má shéideann tú go han-láidir idir na cannaí.
6. Bain triail as. An raibh an ceart agat?
Ná déan dearmad na cannaí dí a athchúrsáil.
DÚSHLÁN BREISE:
Ar cheap tú go scarfadh na cannaí óna chéile? Má
theastaíonn uait bheith cinnte de na torthaí, d’fhéadfá triail a
bhaint as séideadh idir dhá phíosa páipéir. Feicfidh tú sa
léaráid conas breith orthu i gceart. Cad a tharlóidh? Tuar.
SMAOINIGH AIR SEO:
Cad a d’fhoghlaim tú sna trí thurgnamh sin? Cá raibh an t-aer socair agus cá
raibh an t-aer gluaiste? An raibh brú an aeir ghluaiste níos mó nó níos lú ná
brú an aeir shocair?

