
Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

I Mí Dheireadh Fómhair seo 
caite, bhí seacht mbilliún duine ar 
domhan. Sin 7 agus naoi náid ina 
dhiaidh (7 000 000 000). Cén aois a 
bheidh agat sa bhliain 2050?  Faoin 
am sin, beidh 9 mbilliún duine ar 
domhan, dar le heolaithe. Cuir sin i 
gcomparáid le daonra an domhain na 
mílte bliain ó shin.

In áiteanna éagsúla ar fud an 
domhain thosaigh daoine ag 
feirmeoireacht chomh fada siar le 
8000 R.C. Bhí thart ar 5 mhilliún 

(5 000 000) duine ar domhan ag 
an am sin. I rith an 8000 bliain ina 
dhiaidh sin, suas go dtí 1 A.D., d’fhás 
an daonra go dtí 200 nó 300 milliún 
duine. Ina dhiaidh sin, tháinig méadú 
ar an daonra i dtréimhsí áirithe, agus 
tháinig laghdú uirthi i dtréimhsí eile 
nuair a mharaigh gortaí agus galair a 
lán daoine. Ach faoin mbliain 1400, 
bhí idir 350 agus 375 milliún duine 
ar domhan.  

Thart ar 300 bliain ó shin, in 
aimsir na réabhlóide tionsclaíche, 

thosaigh daonra an domhain ag 
méadú go han-tapa. Faoi dheireadh 
an 18ú haois, bhí beagnach 1 bhilliún 
duine ar domhan. Faoin mbliain 
1930, bhí 2 bhilliún duine ann; anois 
tá 7 mbilliún duine ar domhan. Tá an 
daonra ag fás ar ráta atá ag méadú 
an t-am go léir.  Is iomaí cúis atá 
leis seo.  Ceann de na cúiseanna 
ná go bhfuil a lán eolais ag daoine 
anois ar eolaíocht agus cabhraíonn 
sé seo go mór le cúrsaí talmhaíochta 
(agriculture), tionsclaíochta (industry) 

agus leighis (medicine). 
Is féidir linn an t-eolas seo uile a 

úsáid mar go bhfuil inchinn mhór 
againn.  Mar sin, ba cheart dúinn aire 
mhaith a thabhairt di.  An tseachtain 
seo caite, ar fud an domhain, bhí 
daoine ag plé bealaí chun aire 
mhaith a thabhairt don inchinn.  In 
eagrán na seachtaine seo d’Eureka, 
foghlaimeoidh tú faoi d’inchinn ach 
tá gníomhaíochtaí greannmhara 
againn duit a chuirfidh mearbhall ar 
d’inchinn!
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Ispín méire ar snámh

Míniú ar cheist na gcúlraí
Tá na trí íomhá chomh mór lena chéile ach mar gheall ar na línte 
cúlracha sa phictiúr ar dheis, cheapfá go raibh an íomhá sin níos 
mó ná na cinn eile. 

D’inchinn iontach

Sábháilteacht Inchinne

Tá an inchinn an-tábhachtach agus ba cheart duit 
aire mhaith a thabhairt di. Ba í Seachtain na hInchinne í 
an tseachtain seo caite – i rith seachtaine amháin gach bliain, 
dírímid aird daoine ar bhealaí chun aire a thabhairt dá n-inchinn.  
Seo cúpla bealach simplí inar féidir leat aire a thabhairt do d’inchinn:
• Caith crios sábhála i gcónaí agus tú i gcarr.
• Caith clogad i gcónaí agus tú ag rothaíocht nó ar chlár scátála.
• Déanann alcól agus drugaí dochar do d’inchinn. Fan amach uathu.
• Ith bia folláin, déan aclaíocht agus téigh a chodladh go luath. Beidh 

d’inchinn níos sláintiúla má dhéanann tú na rudaí seo.
Pléigh:
Conas a dhíreofá aird daoine ar an tábhacht a bhaineann leis an inchinn a 
chosaint? B’fhéidir go ndearfá póstaer le crochadh sa scoil.
An eol duit?
Is clúdach cnámhach í an bhlaosc (skull) agus cosnaíonn sí an inchinn. Tá 
an bhlaosc déanta as cnámha atá nasctha le chéile. Nuair a bhíonn páistí 
ina mbáibíní, ní bhíonn na cnámha uile nasctha le chéile sa bhlaosc. Sin an 
fáth a mbíonn níos mó cnámh ag báibíní ná mar a bhíonn ag daoine fásta.

Bunábhair:

• Do chuid súl

• Do chuid méar

Treoracha:

1.  Sín an chéad dá mhéar ar gach lámh i dtreo a chéile. Lig dóibh teacht 

le chéile.

2.  Cuir amach iad fad láimhe (arm’s length) os do chomhair, chomh hard 

le do shrón.

3.  Bíodh do shúile ar leathadh (wide open) agat. Stán (stare) ar spota atá 

méadar níos faide uait ná do mhéara.

4.  Cad a fheiceann tú? (Ba cheart go bhfeicfeá ispín beag i lár na méar.)

5.  Déan iarracht an t-ispín a mhéadú / a laghdú. An féidir leat é a chur 

ar snámh? Cad a tharlaíonn má chuireann tú níos mó méar amach os 

do chomhair?

Cén fáth a bhfeiceann tú é seo?

Cuireann an dá shúil teachtaireacht ar leith (separate) chuig an inchinn. 

Go hiondúil, bíonn an inchinn in ann ciall a bhaint as na teachtaireachtaí 

seo, ach nuair a dhéanfaidh tú an ghníomhaíocht thuas (ispín méire 

ar snámh), ní féidir le d’inchinn ciall a bhaint as na teachtaireachtaí a 

chuirfidh do dhá shúil chuici. Sin an fáth a bhfaca tú ‘ispín ar snámh’. 

 Tá dhá shúil agat agus dá  
bhrí sin feiceann tú dhá  

íomhá gach uair a fhéachann tú  
ar rud éigin. Is é seo an rud is  
cúis leis na rudaí suimiúla a 

tharlaíonn ó am go ham.

Teachtaireachtaí measctha
Seolann (send) líonra néaróg (network of nerves) teachtaireachtaí 
ó d’inchinn chuig gach cuid de do chorp. Ar an mbealach céanna, 
seolann na néaróga teachtaireachtaí ó chodanna éagsúla an choirp 
ar ais chuig an inchinn. Má shocraíonn tú ar pheann luaidhe a 
phiocadh suas, rachaidh teachtaireachtaí suas síos ó d’inchinn go 
dtí do lámh agus ar ais arís go han-tapa. Ach uaireanta, is cosúil go 
n-éiríonn na teachtaireachtaí measctha. Déan na gníomhaíochtaí 
thíos agus feicfidh tú conas a dhéileálann d’inchinn leis na 
teachtaireachtaí measctha seo. 

D’fhéadfá a rá go 
raibh d’inchinn 
beagán cosúil 
le hollríomhaire; 
réitíonn sí 
ceisteanna, 
cumann sí scéalta 
agus imríonn sí 
cluichí ríomhaire. 
Ach tá níos mó 
ná sin i gceist 
le d’inchinn.  
Cuireann sí i gcuimhne duit análú, fiú agus tú i do chodladh. Coinníonn 
sí do chroí ag bualadh. Insíonn sí do do chosa gur cheart dóibh rith agus 
siúl. Is í an inchinn lárionad rialaithe (control centre) an choirp. Rialaíonn 
sí conas a smaoiníonn tú. Bíonn thart ar 70,000 smaoineamh agat gach 
lá. Rialaíonn sí do chuid mothúchán, mar shampla, nuair a bhíonn áthas 
nó brón ort nó nuair a bhíonn fearg nó scanradh ort.  Cabhraíonn sí leat 
cuimhneamh ar rudaí  agus comhordaíonn (co-ordinates) sí beagnach 
gach rud a dhéanann do chorp, gach nóiméad de do shaol. Tá sí ag obair 
anois, ag cabhrú leat chun an leathanach seo a léamh.
Istigh i d’inchinn, tá na billiúin néarchill (nerve cells) ann. Tugaimid 
néaróin (neurons) mar ainm ar na néarchealla seo. Tá thart ar 
100,000,000,000 (100 billiún) néarón i d’inchinn. De réir mar a 
fhoghlaimíonn tú rudaí, déanann na néaróin cónaisc (connections).  Seans 
go raibh deacrachtaí agat nuair a thosaigh tú ag rothaíocht, nó ag scríobh, 
nó ag cur téacsteachtaireachtaí.  Ach éiríonn na gníomhaíochtaí seo níos 
éasca de réir mar a dhéanann na néaróin cónaisc. Éiríonn tú níos cliste de 
réir mar a dhéanann na néaróin cónaisc bhreise.



Poll sa lámh Puzal na ndathanna

Cuireann cúlraí muid trí chéile

Seo gníomhaíochtaí eile 
ina bhfuil mearbhall 
inchinne ann mar gheall ar 
theachtaireachtaí ó do shúile. 
Sa chás seo, sílfi dh tú go 
bhfuil poll i do lámh.
Bunábhair:
• Feadán cairtchláir nó  
 píosa páipéir rollta ina  
 fheadán
• Do lámh
Treoracha:
1. Cuir an feadán suas le do 
shúil dheas.
2. Cuir bos do láimhe clé ar 
bhun an fheadán.
3. Coimeád an dá shúil ar 
oscailt agus féach tríd an 
bhfeadán le do shúil dheas.
4. Tar éis cúpla nóiméad, 
feicfi dh tú go bhfuil ‘poll’ i 
mbos do láimhe.

An fáth a dtarlaíonn sé seo:
Feiceann do shúil dheas na rudaí atá taobh istigh den fheadán; feiceann 
do shúil chlé do lámh oscailte. Tá mearbhall ar an inchinn toisc go bhfuil 
teachtaireachtaí éagsúla ag teacht ón dá shúil. Cuireann d’inchinn na 
comharthaí agus na híomhánna (images) le chéile agus ceapann tú go 
bhfeiceann tú poll i do lámh.

Conas a chuireann focail isteach ar na rudaí a fheicimid nó ar na rudaí 
a deirimid a fheicimid? Níos mó ná 80 bliain ó shin, thug eolaí faoi 
deara nach raibh an cheist seo chomh simplí agus a cheapfá. Sa chéad 
ghníomhaíocht eile, beidh d’inchinn ag fáil teachtaireachtaí atá difriúil ó 
na dathanna a fheiceann do shúile agus ó na rudaí a deir na focail. 

Bunábhair:
• Peann luaidhe agus páipéar
• Cúpla cara chun d’am a thaifeadadh
Treoracha:
1. Abair dath na bhfocal chomh tapa agus is féidir leat. Mar shampla, 

ag féachaint ar an gcéad fhocal ‘gorm’, ná léigh litriú an fhocail, 
abair dath an fhocail “dearg”. 

2. Tá sé tábhachtach iad a rá os ard, seachas iad a léamh i do cheann.
3. Déan an ghníomhaíocht cúig huaire.
4. Iarr ar do chairde taifead a choimeád ar na háiteanna ina 

meascfaidh tú na focail agus na dathanna, nó ar na háiteanna ina 
mbeidh deacrachtaí agat na dathanna a léamh.

5. D’fhéadfá na torthaí a thaifeadadh ar thábla mar seo nó d’fhéadfá do 
thábla féin a dhearadh.

Dúshlán breise:
Freagair na ceisteanna seo chun anailís a dhéanamh ar na torthaí. Bain 
triail as do ceisteanna féin a chumadh.
• Cé acu focal a bhain tuisle asat?
• Arbh é an focal céanna i gcónaí é?
• An ndearna dath an fhocail difríocht?
• An raibh sé níos éasca nó níos deacra a dhéanamh an dara/ tríú/

ceathrú huair agus araile?

Poll sa lámh
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Féach go 

cúramach ar na 

trí phictiúr seo de 

Mhaidhc. An bhfuil 

siad ar fad chomh 

mór lena chéile? 

Pléigh do thuairimí 

le do mhúinteoir. 

Tá míniú ar 

leathanach eile. 

Freagraí ar cheist na 
mbratach

An India, an Cósta Eabhair, Éire, an Nígir

An t-iarracht An t-am a ghlac sé 

na dathanna a rá

Dathanna agus 

focail a bhí 

measctha

Deacrachtaí na 
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Féach ar ghréasán an damháin alla sa phictiúr. Dá mbeadh píosa 
snátha nó síoda agat, an bhféadfá gréasán mar seo a dhéanamh? 
Is gnó casta é gréasán a dhéanamh, mar is léir ón dearadh. Fiú má 
bhriseann snáth amháin, ní chuirfi dh sé isteach ar an gcuid eile 
den ghréasán. Go hiondúil, síoda damhán alla a bhíonn i ngréasán. 
B’fhéidir go gceapfá go mbeadh an gréasán sobhriste (fragile) ach tá 
síoda damhán alla an-láidir go deo. Deir daoine áirithe go bhfuil sé 
chomh láidir le cruach (steel) agus deir tuairiscí nach féidir le gaoth 
hairicín é a bhriseadh.  

Is baill den ghrúpa araicnidí iad damháin alla. Bíonn tomhais éagsúla 
orthu. Tá roinnt acu beag bídeach – níos lú ná milliméadar ó thaobh go 
taobh. Ach ní chuireann a méid isteach ar an gcumas (ability) atá iontu 
gréasáin a dhéanamh.  Tá damháin alla bhídeacha díreach chomh 
maith céanna ag déanamh gréasán agus a bhíonn araicnidí móra. A 
n-inchinn is cúis leis sin. Bíonn inchinn mhór mhillteach ag damháin 
alla beaga, i gcomparáid le méid an choirp. Tá a n-inchinn chomh 
mór sin nach bhfuil an cloigeann mór go leor di; leathann an inchinn 
isteach sa chuid eile de chorp an damháin alla.  I gcás damhán alla 
airithe, glacann an inchinn agus na néaróga beagnach 80% den spás 
ina gcorp agus uaireanta leathann siad isteach ina gcosa!

Damháin Alla 
Chliste

Fíricí Fónta

Lá Fhéile Pádraig

• Is uisce í (thart ar) 75% den inchinn.
• Níl aon ghlacadóir péine (pain receptors) san inchinn; mar sin ní 

bhraitheann an inchinn pian.
• Deir eolaithe go gcuireann méanfach níos mó ocsaigine chuig 

an inchinn; fuaraíonn an ocsaigin í agus dúisíonn sí í.
• Ní gan stró a dhéanann tú gáire nuair a chloisfi dh tú scéal 

grinn – bíonn cúig réigiún gníomhach san inchinn chun gáire a 
dhéanamh.

• Tá níos mó ná 160,000 km d’fhuileadáin (blood vessels) san 
inchinn. Dá mbeadh siad sínte amach, rachadh siad thart ar an 
domhan níos mó ná ceithre huaire.

Dé Sathairn tá Lá Fhéile Pádraig ann. Beidh daoine ar fud an domhain 
ag ceiliúradh lá speisialta na nÉireannach. Beidh an bhratach náisiúnta 
crochta lasmuigh d’fhoirgnimh ar fud na tíre.  Tá bratacha ag tíortha 
eile atá an-cosúil le bratach na hÉireann. Léiríonn an pictiúr ceithre 
bhratach éagsúla – úsáid d’inchinn chun fáil amach cé na tíortha lena 
mbaineann siad. Tá na freagraí ar leathanach eile in Eureka.
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