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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp

Ní fada uainn anois an tSamhain. Cad
a bheidh ar siúl agat i rith na saoire?
An mbeidh tú ag gléasadh i
mbréigéide agus ag dul amach ag
imirt ‘bob nó bia’? An ngléasfaidh tú
mar chnámharlach nó mar chailleach
nó mar rud éigin scanrúil eile?
B’fhéidir go mbeidh tú ag dul chuig
cóisir agus go mbeidh scéalta
scéiniúla á n-insint ann agus cluichí
cliste á n-imirt ann. Is dócha go
mbeidh tú ag ithe bhia na Samhna i
rith na saoire – bairín breac agus

puimcín, úlla agus cnónna.

Tá dea-scéal eile againn duit freisin
– beidh uair an chloig bhreise agat
sa leaba maidin Domhnaigh, 31
Deireadh Fómhair. Ar an Domhnach
deireanach de mhí Dheireadh
Fómhair, cuirimid snáthaidí an chloig
siar uair an chloig. Cuirimid siar na
cloig ag an am seo den bhliain toisc
go bhfuil na laethanta ag éirí níos
giorra. Mar sin, beidh na
maidineacha níos gile, ach beidh na

tráthnónta dorcha uair an chloig níos
luaithe. Déanaimid é seo chun
tairbhe (benefit) a bhaint as solas an
lae. Éirímid níos luaithe agus níos
giorra d’éirí na gréine!   Cuirimid
snáthaidí an chloig ar aghaidh uair
an chloig san Earrach.

Luamar in Eureka cúpla seachtain ó
shin go dtugann Meiriceánaigh an 
t-ainm ‘Fall’ ar an bhfómhar. Is leid
mhaith í sin má bhíonn deacracht
agat cuimhneamh an dtéann na cloig

siar nó ar aghaidh ag an am seo den
bhliain – deir na Meiriceánaigh
‘Spring forward, fall back’!   

Má théann tú amach sa dorchadas
nó amach ag imirt ‘bob nó bia’ Oíche
Shamhna, bí cinnte go mbeidh 
solas agat nó éadaí geala ort. Bí 
an-chúramach freisin má tá tú in
aice le tinte cnámh – tá dainséir ag
baint leo. Bí aireach, bí cúramach um
Shamhain – agus bain sult as saoire
na Samhna.
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Conas a oibríonn
luascadán?

An t-am ag gluaiseacht le luascadán
Fadó ní raibh daoine in ann fad uair an chloig a thomhas go cruinn.
Na cloig a bhí acu, ní raibh siad cruinn go leor. D’úsáid daoine cloig
choinnle, cloig uisce agus cloig ghréine ach bhí fadhbanna ag baint
leo uile.
Sa bhliain 1657, rinne duine an chéad chlog ina raibh luascadán
(pendulum). Ní raibh aon chlog eile chomh cruinn leis go dtí sin.

Taobh istigh den chlog seo, luascann luascadán ó thaobh go taobh le
buille (beat) buan cothrom. Casann an ghluaiseacht rialta seo rothaí
agus rialaíonn na rothaí sin snáthaidí (hands) an chloig. Ba é an t-eolaí
cáiliúil Galileo a fuair amach go luascann luascadán ó thaobh go taobh
le buille buan cothrom. Sa chéad ghníomhaíocht eile, beidh seans agat
fáil amach faoi luascadáin, díreach mar a rinne Galileo.

BUNÁBHAIR:
* Úll ar a bhfuil gas (stalk) 

* Corda/sreangán

* Siosúr

* Uaineadóir m.sh., clog nó uaireadóir le snáthaid na soicindí

* Áit éigin inar féidir an t-úll a chrochadh ar an sreangán

TREORACHA:
1. Ceangail bun an chorda le gas an úill. Is iad an t-úll agus an sreangán an luascadán.
2. Croch an luascadán in áit shábháilte.
3. Tarraing an luascadán siar thart ar 30 cm.
4. Cé chomh minic agus a luascfaidh sé i 10 soicind? Tuar.
5. Scaoil uait an luascadán agus comhair cé chomh minic agus a luascann sé.
6. Anois, tarraing an luascadán siar thart ar 10 cm.
7. Cé chomh minic agus a luascfaidh sé anois i 10 soicind? Tuar.
8. Scaoil uait an luascadán agus comhair cé chomh minic agus a luascann sé.

An raibh an ceart agat?
9. Déan an tástáil trí huaire. Cén tábhacht a bhaineann le tástáil a dhéanamh arís 

agus arís eile?

DÚSHLÁIN BHREISE
Cad a tharlódh dá mbeadh úll níos troime ar an sreangán?
Cad a tharlódh dá mbeadh an sreangán níos faide?

BAIN GREIM AS!
Bain úsáid anois as do luascadán úill chun ‘bain greim as’ a imirt – is seanchluiche é
seo a imríonn na mílte páiste Oíche Shamhna. Bain greim as an úll atá ag luascadh,
gan do lámha a chur air.

Bairín Breac
agus Rince na

Rísíní

Itheann a lán daoine bairín breac Oíche Shamhna. Uaireanta cuireann daoine fáinne i
bhfolach ann – deir an béaloideas go bpósfaidh tú laistigh de bhliain má fhaigheann tú
an slisne ina bhfuil an fáinne! Má fhaigheann tú airgead ann, deir an béaloideas go
mbeidh tú saibhir. Tá an bairín ‘breac’ (speckled) mar go bhfuil rísíní agus sabhdánaigh
(sultanas) ann. Is fíonchaora (grapes) triomaithe iad rísíní agus sabhdánaigh ach
déanann siad rudaí aisteacha freisin.

BUNÁBHAIR
* Coimeádán trédhearcach  (see-through container)

* Deoch súilíneach (sparkling / fizzy) trédhearcach 
– as buidéal nach raibh oscailte go dtí seo

* Glac (handful) rísíní

TREORACHA
1. Doirt roinnt den deoch súilíneach isteach sa choimeádán.
2. Tuar cad a tharlóidh do na rísíní nuair a chuireann tú iad sa deoch. Taifead do thuar.
3. Bain triail as. Breathnaigh cad a tharlaíonn. An raibh an ceart agat? 

CÉN FÁTH A DTARLAÍONN SÉ SEO?
Ar dtús, téann na rísíní go bun an choimeádáin mar go bhfuil siad trom, cé go bhfuil
siad beag. Cruthaíonn dé-ocsaíd charbóin (CO2 - carbon dioxide) an ghiosáil (fizz) i
ndeoch súilíneach. Na bolgáin (bubbles) sa dé-ocsaíd charbóin, tá siad cosúil le bandaí
snámha ar pháiste i linn snámha. Greamaíonn na bolgáin ar na rísíní; ansin, amhail is
go raibh na rísíní níos éadroime, éiríonn siad go barr an uisce. Nuair a shroicheann siad
barr an uisce, pléascann na bolgáin agus titeann na rísíní go bun arís. Ansin,
greamaíonn bolgáin eile ar na rísíní. Éiríonn siad go barr an uisce. Leanann an rince
seo ar aghaidh go mbíonn an ghiosáil uile imithe as an deoch.

DÚSHLÁN BREISE
Bain úsáid as uisce ón mbuacaire in áit an uisce shúilínigh. Cad a tharlaíonn do na rísíní
anois?
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Cuir crann
cnó capaill

An bhfaca tú an
scannán seo?

Bíonn Craobhchomórtais Cluiche Cnó Capaill (Conker) ar siúl gach bliain ar an
Domhnach deiridh de mhí Dheireadh Fómhair in Achadh Úr i gCo. Chill Chainnigh.
B’fhéidir go mbeidh tú i láthair má tá cónaí ort gar d’Achadh Úr. Tá cead ag aon duine
páirt a ghlacadh sa chomórtas ma tá siad 8 mbliana d’aois, nó níos mó. Mura bhfuil
tú réidh go fóill don chomórtas i mbliana, b’fhéidir gur mhaith leat cnó capaill a chur
(plant) agus i gceann roinnt blianta, beidh do chnónna capaill féin agat chun
cleachtadh a dhéanamh leo.

Má chuireann tú bonn airgid isteach i mbabhla uisce, an
dtitfidh sé go dtí an bun? Cad faoi fháiscín páipéir (paper
clip)? Nó snáthaid?  Bain triail astu. An ndeachaigh siad
go dtí an bun? Uaireanta, is féidir leat cosc (prevent) a
chur le rudaí ag dul go bun an uisce. Tá teannas
dromchla (surface tension) ar bharr an uisce agus tá sé
cosúil le sórt scannáin (film) nó craicinn ar dhromchla
(surface) an uisce. Foghlaim faoi theannas dromchla sa
chéad ghníomhaíocht eile..

BUNÁBHAIR:
* Snáthaid fhuála

* Tuáille cistine

* Babhla trédhearcach (transparent) m.sh. babhla gloine

* Uisce

* leacht níocháin

* talcphúdar

* Ceirt chun an tsnáthaid a thriomú ar eagla go ndoirteann tú uisce

TREORACHA:
1. Líon an babhla le huisce.
2. Cuir an tsnáthaid ar an uisce. Cad a tharlaíonn don tsnáthaid?
3. Tóg an tsnáthaid amach as an uisce agus triomaigh í.
4. Cuir an tsnáthaid ar phíosa tuáille. Cuir an dá rud go cúramach ar an uisce.
5. Tabhair dóthain ama don uisce sú isteach sa tuáille. Rachaidh an tuáille faoi

(sink). Fanfaidh an tsnáthaid ar bharr an uisce.
6. Breathnaigh go géar ar an tsnáthaid. An dtugann tú aon rud faoi deara faoin uisce?
7. An ndéanann an t-uisce sórt eitre (groove) san uisce ina suíonn an tsnáthaid?

PLÉIGH:
Nuair a bhreathnaíonn tú ar dhromchla an uisce, tá sé níos éasca an eitre a
fheiceáil má tá do shúile ar an leibhéal céanna le dromchla an uisce.

DÚSHLÁN BREISE
Bain amach an tsnáthaid. Fan nóiméad go mbeidh an t-uisce socair arís. Croith roinnt
talcphúdair ar leath den dromchla.
Cad a tharlóidh má chuireann tú cúpla braon
den leacht níocháin ar an uisce, in áit nach
bhfuil talcphúdar? Tuar.

MÍNIÚ
Laghdaíonn leacht níocháin (nó gallúnach) an
teannas ar an dromchla. Briseann sé an
‘scannán’ nó an ‘craiceann’ óna chéile agus
titeann an talcphúdar. Seo é an fáth a 
n-úsáidimid gallúnach nuair a nímid gréithe nó
éadaí salacha. Nuair a thagann laghdú ar
theannas an dromchla, meascann an t-uisce
níos fearr leis an salachar agus leis an ngréisc
(grease).

BUNÁBHAIR:
* Cnónna capaill atá tar éis titim de chrann cnó capaill. Ná lig dóibh triomú

* Pota (bláthanna) nó cartán do bhainne

* Múirín (compost) nó ithir (soil)

TREORACHA:
1. Líon an pota / an cartán le múirín maith nó le hithir mhaith.
2. Cuir cnó capaill amháin síos 10 cm san ithir.
3. Fág an cartán taobh amuigh in ait thais fhionnuar. Clúdaigh é le plaisteach

trédhearcach chun é a chosaint ar lucha.
4. Nuair a thosaíonn an cránn óg ag fas, fág ar leataobh é go ceann dhá bhliain.

Athphlandáil é i mí an Mhárta nó i mí Aibreáin.
5. Beidh a lán spáis ag teastáil uait don chrann. Pléigh é seo le do mhúinteoir.
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An bhfaca tú riamh damháin alla san fholcadán? Ní theastaíonn uathu bheith thíos
ansin mar níl aon bhia ann dóibh. Bíonn taobhanna an fholcadáin an-sleamhain agus ní
bhíonn siad in ann éalú. Déan an ghníomhaíocht seo agus cabhraigh leo éalú.

BUNÁBHAIR:
* Soip óil – is fearr na cinn leathana 

* Siosúr 

* Sreang nó téad thanaí

TREORACHA:
1. Pleanáil  conas a dhéanfaidh tú ‘dréimire rópa’ a chabhróidh le damhán alla

éalú as folcadán.
2. Déan dearadh den dréimire – conas a úsáidfidh tú na soip

agus an tsreang?
3. Cén t-achar (distance) idir na rungaí

(rungs) is oiriúnaí don damhán
alla? Cá gcrochfaidh tú an dréimire
sa chaoi gur féidir leis an 
damhán alla éalú?

4. Déan an ‘dréimire rópa’.
Taispeáin an dearadh don rang
agus inis dóibh conas 
a rinne tú an dréimire.

5. Bain triail as an dréimire
má fheiceann tú damhán alla san fholcadán.

Damháin
alla agus
a líontáin

Ceapann roinnt daoine go bhfuil damháin alla scanrúil. Bíonn damháin alla le
feiceáil go minic i bpictiúir a bhaineann le hOíche Shamhna. Tá siad úsáideach,
mar sin féin, mar itheann siad feithidí (insects) eile a chuireann isteach ar
dhaoine. Tá dhá chuid i gcorp an damháin alla. Tá ocht gcos tholla (hollow)
ceangailte leis an gcuid tosaigh. Tá ocht súil aige freisin! Nuair a bhaineann
damhán alla greim as creach (prey), insteallann sé nimh isteach sa chreach.
Ach níl dóthain nimhe i ndamháin alla na hÉireann chun dochar a dhéanamh
dúinn.

Is feoiliteoirí (carnivores) iad damháin alla. Snoíonn roinnt díobh líontán agus
fanann siad ann go dtí go dtéann creach i bhfostú sa líontán. Téann damháin
alla eile amach ag lorg creiche – go háirithe san oíche. Nuair a mharaíonn siad
an chreach, insteallann siad súnna isteach sa chorp marbh. Athraíonn na
súnna an corp go leacht (liquid) agus ansin súnn na damháin alla aníos a
ndinnéar!

Itheann  damháin alla damháin alla eile uaireanta; tarlaíonn sé seo nuair a
bhíonn cúpláil (mating) ar siúl. Uaireanta, itheann an damhán alla baineann
(female) an ceann fireann. B’fhéidir go dteastaíonn a lán bia uaithi mar go
mbeidh sí ag breith a lán uibheacha. Ansin déanann sí síoda agus filleann
(wraps) sí na damháin alla óga i nead síoda.

Damháin
alla san

fholcadán!
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