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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Christmas
An Nollaig
Tá sé deacair an saol a shamhlú
gan leictreachas. Is annamh (rarely)
a smaoinímid go domhain ar na rudaí
uile a úsáidimid gach lá, ach gan
chumhacht leictreach ní oibreoidh
a lán díobh. Mar shampla, gan
leictreachas, ní fhéadfaimis soilse,
teilifíseáin, ná ríomhairí a chur ar siúl.
Tá leictreachas in úsáid i gcuisneoirí
agus ina lán sorn. Úsáidimid
leictreachas ar mhórán bealaí sa
bhaile, ach úsáidimid é freisin ar

fheirmeacha, i monarchana agus
chun uisce glan a sholáthar (provide).
Ag an am seo den bhliain,
úsáidimid leictreachas breise. Má
tá cónaí ort in aice le baile mór nó
cathair, seans maith go bhfuil soilse
na Nollag lasta ar na sráideanna
cheana féin. Cuireann roinnt daoine
soilse agus maisiúcháin ar an teach
agus sa ghairdín. Ach is é an crann
Nollag faoi bhrat soilse sa teach an
nós is coitianta, is dócha, um Nollaig.

Leis na céadta bliain anuas, bhí sé
de nós ag daoine crann a mhaisiú
um Nollaig. Fadó, mhaisigh siad é
le cnónna, úlla nó rudaí eile le hithe.
Thart ar 200 bliain ó shin, thosaigh
daoine ag cur coinnle ar chrann. De
réir mar a tháinig leictreachas chun
cinn, chuir daoine soilse leictreacha
in áit na gcoinnle. Bhí na soilse sin
bán ar dtús agus níor thaitin siad
le daoine, ach nuair a bhí dathanna
geala ar na bolgáin (bulbs), theastaigh

ó gach duine iad a chur ar a gcrann!
San eagrán seo d’Eureka,
taispeánfaimid duit conas do bholgáin
féin a lasadh agus beidh tú ábalta
an scil seo a úsáid chun cluiche
a dhéanamh. Ar an leathanach
cúil, tá ainm bhuaiteoir chomórtas
Sheachtain na hEolaíochta againn.
Beidh Eureka, agus é lán le heolaíocht
mar is gnáth, ag filleadh san
Athbhliain. Idir an dá linn, bain sult as
saoire na Nollag.

Timpeall agus timpeall
Nuair a chuireann tú solas, ríomhaire, nó teilifíseán ar siúl, slánaíonn tú
ciorcad (complete circuit). Úsáideann na rudaí uile seo a lán leictreachais,
agus mar sin, plugálann tú iad isteach sa phríomhlíonra leictreachais. Nuair
nach mbíonn mórán leictreachais ag teastáil, úsáidfidh tú cadhnra chun
an leictreachas a sholáthar, ach fós, caithfidh tú an ciorcad a shlánú. Sa
ghníomhaíocht seo, feicfidh tú conas a oibreoidh ciorcad leictreach.
BUNÁBHAIR:
• Cadhnra (I.5V)
• Sreanga inslithe (insulated) agus iad gearrtha i bhfaid 10 cm
• Bolgán solais
• Cró bolgáin
• Seilitéip nó téip inslithe
• Siosúr
AIRE: Bí cinnte go n-úsáidfidh tú fearas ciorcaid sábháilte. Ná húsáid
leictreachas ón bpríomhlíonra.
TREORACHA:
1. Tóg ciorcad - úsáid 3 shreang, cadhnra, bolgán solais agus cró bolgáin
mar atá sa léaráid.
2. Cuir bun agus barr na sreang le chéile sa bhearna.
3. Cad atá ag tarlú? Inis do do mhúinteoir cad atá ag tarlú.
Smaoinigh air seo:
• Cad a tharlódh dá gcuirfeá snaidhm ar cheann de na sreanga?
• Dá n-úsáidfeá sreanga atá níos faide, an mbeadh an solas níos laige?
Pléigh do chuid tuairimí le do mhúinteoir. B’fhéidir go réiteofá imscrúdú
chun iad a thástáil. Tá tuairimí Eureka ar leathanach eile.

Dúshlán breise

Bí slán, bí sábháilte!
Sula dtosóidh tú ar aon cheann de na gníomhaíochtaí in Eureka an tseachtain
seo, cuimhnigh ar na rabhaidh (warnings) sábháilteachta seo:
• Ná himir riamh le leictreachas ón bpríomhlíonra. D’fhéadfadh timpiste
tú a mharú.
• Ná leag lámh fhliuch riamh ar lasc ná ar phluga.
• Ná bain fearas leictreach príomhlíonra óna chéile riamh.
• Bíonn ceimiceáin nimhneacha taobh istigh de chadhnraí. Ná cuir iad in aice
le do bhéal riamh.
• Má bhíonn cadhnra ag sileadh (leaking), cuir díot é ar bhealach slán.
• Ná húsáid cadhnraí in-athluchtaithe (rechargeable) do ghníomhaíochtaí ranga.

Seo duit cúpla ciorcad eile le tástáil. Tuar cad a tharlóidh don bholgán / do
na bolgáin nuair a dhéanfaidh tú na ciorcaid.
Cuir bolgán eile leis an gciorcad. An lasfaidh an dá bholgán chomh geal
céanna le bolgán amháin?
______________________________________________________
Cuir cadhnra eile leis an gciorcad. Cad a tharlóidh?
______________________________________________________

Conas leictreachas
a shábháil –
leideanna maithe
Le cabhair do chairde, scríobh amach liosta leideanna chun daoine a spreagadh (encourage)
chun leictreachas a shábháil. An féidir leatsa leictreachas a shábháil? Cad faoi dhaoine eile
sa bhaile agus ar scoil? Pléigh bealaí chun fógraíocht a dhéanamh ar leideanna maidir le
leictreachas a shábháil. B’fhéidir go mbeifeá in ann póstaer a dhearadh agus a dhéanamh.

Suirbhé ar fhearais
leictreacha

Úsáidimid leictreachas chun gnóthaí éagsúla a dhéanamh. Roinnt de na fearais
leictreacha, cuireann siad fuinneamh solais, fuinneamh teasa nó fuinneamh
fuaime amach. Úsáideann fearais eile leictreachas chun rudaí a chur ag
gluaiseacht. Faigh amach cé mhéad fearas leictreach atá in úsáid i do scoilse.

TREORACHA:
1. Siúil timpeall na scoile. Déan liosta den fhearas leictreach uile.
2. Nuair a bheidh an liosta scríofa agat, féach an féidir leat an fearas a shórtáil i ngrúpaí.
3. Déan tábla mar seo chun na torthaí a thaifeadadh: b’fhéidir go ndéanann cuid de na
fearais níos mó ná rud amháin.
Úsáideann na fearais seo leictreachas do
Fuaim
√
√

Gluaiseacht
√

Is gá fuinneamh (energy) a úsáid chun leictreachas a ghiniúint (generate). Tagann a lán den
fhuinneamh seo ó bhreoslaí (fuels) a dhóimid. Nuair a chuirimid leictreachas amú, cuirimid
fuinneamh agus breoslaí amú freisin agus deanann sé seo damáiste don phláinéad. Chomh maith
leis sin, beidh ár dtuismitheoirí agus ár múinteoirí ag clamhsán faoin mbille ard leictreachais.
• Má fhágann tú an teilifíseán sa mhód fuireachais (standby) nuair nach mbíonn tú ag féachaint
air, úsáidfidh sé leath an méid chumhachta a úsáideann sé nuair a bhíonn sé ar siúl.
• Má mhúchann tú do ríomhaire nuair nach mbíonn tú á úsáid, sábhálfaidh tú ceathrú den
leictreachas a úsáideann sé agus é ag obair.
• Úsáideann gnáthbholgan i bhfad níos mó leictreachais ná bolgáin dhlúthsholas fluaraiseacha
(compact fluorescent lightbulbs / CFLs) agus ní mhaireann siad chomh fada leo ach oiread.

Déan clár ceisteanna
Um Nollaig, is deas an rud é cluichí a imirt leis an teaghlach agus le do
chairde. Úsáid do chuid eolais ar leictreachas agus ar chiorcaid chun cluiche
clár ceisteanna a dhéanamh. Beidh an-spraoi agat á imirt. Bí cinnte go bhfuil
na sreanga ar fad ceangailte sa ghníomhaíocht seo – iarr ar chara cabhrú leat
an obair seo a dhéanamh.
AIRE: Úsáid fearas ciorcaid sábháilte.
BUNÁBHAIR:
• Cadhnra
• Sreanga inslithe
• Píosa tiubh cárta
• Fáiscíní páipéir
• Bolgán solais
• Cró bolgáin
• Siosúr
• Seilitéip
• Marcóirí, páipéar agus
araile mar mhaisiúchán
• Scamhaire sreinge (wire
stripper), más mian leat
• Ceisteanna agus freagraí

TREORACHA:
1. Déan ciorcad le bolgán solais, cró bolgáin, cadhnra agus sreanga (féach
ar an léaráid). Tástáil é. An bhfuil sé ag obair?
2. Cuir fáiscín páipéir ar bhun agus ar bharr na sreang scaoilte agus déan
cinnte de arís go bhfuil na sreanga ceangailte i gceart agus go bhfuil an
ciorcad ag obair.
3. Déan an clár. Cuir 8 bhfáiscín páipéir ar thaobhanna an chárta. Déan
sraith ar thaobh na láimhe clé do na ceisteanna agus sraith eile ar
thaobh na láimhe deise do na freagraí (féach ar an léaráid).
4. Cas an cárta agus ceangail na péirí fáiscíní le sreang, mar atá sa léaráid.
Bí cinnte go bhfuil na sreanga ceangailte i gceart. Ceanglóidh gach
sreang ceist lena freagra.
5. Tástáil an clár. Déan teagmháil idir dhá fháiscín páipéir ar an gciorcad
agus dhá fháiscín páipéir eile ar an gclár ceisteanna. Má tá an dá
cheann ar an gclár ceangailte le sreanga ar chúl an chárta, beidh an
ciorcad slánaithe. Lasfaidh an solas. Tástáil na péirí fáiscíní ar fad agus
bí cinnte go bhfuil siad ag obair.
6. Scríobh na ceisteanna agus na freagraí in aice na bhfáiscíní ar an gclár
(féach ar an léaráid). Bí cinnte go bhfuil na freagraí san áit cheart!
7. Iarr ar chara an clár a thriail. An féidir leis nó léi na freagraí cearta a
mheaitseáil leis na ceisteanna chun an bolgán solais a lasadh?

Freagraí ar ‘Timpeall
agus Timpeall’

Ná cuir
leictreachas amú

Teas
√

De ghnáth, ní féidir snaidhm a cheangal a bheadh teann (tight) go leor
chun sruth (flow) an leictreachais a laghdú. Tá na caithníní sa sruth
leictreachais i bhfad róbheag.

Ríomhaire
Gléas fótachóipeála

Solas
√
√

Beidh an solas ó dhá bholgán sa chiorcad níos laige ná an solas ó
bholgán amháin ach beidh an dá bholgán chomh lag lena chéile.
Cuirfidh an dara cadhnra breis leictreachais sa chiorcad. Mar sin,
beidh an bolgán / na bolgáin níos gile.

Freagraí ar an
dúshlán breise

An Nollaig sna hOileáin
Fhilipíneacha

An bhfuil tú ag súil go mór leis an Nollaig, leis an gcomhluadar, leis an gcraic, leis na cóisirí
agus mar sin de? Ná déan dearmad ar na daoine sna hOileáin Fhilipíneacha atá ag iarraidh
teacht chucu féin (recover) tar éis an olltíofúin, Haiyan. Úsáidimid leictreachas i ngach aon
chuid dár saol, fiú chun uisce glan óil a sholáthar. Nuair a theipeann ar an leictreachas, mar
a tharla i ndiaidh an tíofúin, tagann athrú mór ar an saol.
De ghnáth, is breá le muintir na nOileán Filipíneacha an Nollaig a cheiliúradh. Déanann
siad an Nollaig a cheiliúradh ar feadh cúpla mí – níos faide ná aon chine eile ar domhan.
Cuireann siad soilse daite ar an gcrann Nollag agus bíonn laindéir ar chruth réalta acu
freisin. Ach i mbliana, ní bheidh aon leictreachas i gcuid mhaith den tír don chócaireacht,
do shoilse, do riachtanais (necessities) eile an tsaoil, gan trácht ar shoilse na Nollag.
An bhféadfá féin agus do chairde cabhrú le muintir na nOileán Filipíneacha ar bhealach ar
bith? Pléigh an cheist seo le do mhúinteoir.

Fíricí Fónta

Torthaí ar Chomórtas
Sheachtain na
hEolaíochta

Go raibh míle maith agaibh as na hiontrálacha uile a chuir sibh isteach
ar an gcomórtas. Fuaireamar a lán freagraí agus bhí an freagra ceart ar
gach ceann, beagnach. Seo thíos na freagraí cearta:
1. Bhí an tonn teasa ba mheasa le 140 bliain ag an tSín.
2. Ainm eile ar chrann crónghiúise: Sequoia
3. Is é Mars an ceathrú pláinéad amach ón ngrian.
4. Tá dhá ghealach ag Mars.
5. Ar Mhars, mheáfá níos lú.
6. An phríomhchathair is ceoiche ar domhan: Canberra
7. Céatadán an uisce i gcorp duine (go neasach): 70
8. An chnámh is lú i do chorp tá sí i do chluas.
Chuireamar na freagraí cearta uile i hata agus tharraingíomar amach
iontráil an bhuaiteora. Cén rang a bhuaigh an dearbhán €50 do shiopa
Eason? Rang a 5, SN Naomh Mhuire, Ármhach, Co. an Chabháin
Comhghairdeas libh! Seolfaidh Eureka an dearbhán chugaibh.

• Tá eolaithe ag iarraidh plandaí a fhorbairt (develop) a bhreofadh (glow)
sa dorchadas. Bheadh na plandaí seo úsáideach mar shoilse sráide
agus mar lampaí léitheoireachta. San am atá le teacht, in ionad iarraidh
ar dhuine éigin an lampa léitheoireachta a lasadh, seans go n-iarrfaidh
tú ar an duine sin an planda tí a chur ar siúl!
• Bíonn lampróga (ﬁreflies) le feiceáil in áiteanna ar fud an domhain
ach ní bhíonn siad le feiceáil in Éirinn. Tá ceimiceáin iontu a dhéanann
solas. Dá gcuirfeá 25,000 lampróg i gcoimeádán trédhearcach, deir
eolaithe go ndéanfadh na lampróga an méid céanna solais agus a
dhéanfadh bolgán 60 vata (watt).
• Úsáideann tú fuinneamh agus tú ag imirt spóirt, samhlaigh dá bhféadfá
an fuinneamh sin a cheapadh (trap) agus a athrú go leictreachas!
D’fhéadfá féachaint ar theilifíseán ar feadh uair an chloig agus 11
nóiméad dá ndéanfá scipeáil le rópa ar feadh uair an chloig.
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