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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

The magic of mu
Ceiliúir ceol!
An ndúirt daoine fásta
leat riamh gan imirt le
do chuid bia, gur nós
drochbhéasach é? Bhuel,
i Vín, príomhchathair na
hOstaire, tá dearcadh
(point of view) éagsúil ag
daoine. Tá ceolfhoireann
ann agus úsáideann siad
uirlisí ceoil déanta as
glasraí úra. Agus is féidir
leis an gceoltóir Astrálach,
Linsey Pollak, cláirnéid a
dhéanamh de chairéad
laistigh de chúig nóiméad!
Úsáideann sé druilire
leictreach agus béalóg

(mouthpiece) shacsafóin.
Cuimhnigh air sin an
chéad uair eile a bheidh
cairéid le hithe agat don
dinnéar!
Ó thús ama, bhí suim
ag daoine sa cheol.
Bhí a fhios ag daoine
primitíbheacha (primitive)
go bhféadfadh siad fuaim
a dhéanamh le píosa
cnáimhe tollta (hollowed)
nó le píosa de thoradh
seirgthe (dried-up), dá
séidfidís é ar bhealach
áirithe. Cheap siad go
raibh draíocht ag baint le

‘guth’ na cnáimhe mairbhe
nó le ‘guth’ an toraidh
ghearrtha. D’úsáid daoine
uirlisí den sórt seo chun
cumarsáid a dhéanamh le
domhan na spiorad, chun
tinneas a leigheas, agus
chun dainséar a choimeád
i bhfad uathu. Is dócha
gur thaitin an fhuaim leo
freisin.
In 2012, tháinig eolaithe
ar uirlisí in uaimh i
ndeisceart na Gearmáine.
Tá na huirlisí seo idir
42,000 agus 43,000 bliain
d’aois agus déanann siad

fuaim go fóill. Is iad na
huirlisí is sine dá bhfuil
againn gur féidir fuaim a
fháil astu. Tá siad déanta
as cnámha éan agus
eabhar mamait (mammoth
ivory) agus tá siad cosúil le
fliúiteanna. Samhlaigh - is
dócha go mbíodh daoine
40,000 bliain ó shin, ina suí
thart ar thine, ag seinm ar
fhliúiteanna cnáimhe agus
ag canadh, díreach mar a
dhéanaimid sa lá atá inniu
ann!
De réir roinnt eolaithe,
tá ainmhithe áirithe ann,

míolta móra, mar shampla,
a úsáideann ceol ar an
mbealach céanna a
úsáideann daoine é. Deir
eolaithe eile gur féidir le
heilifintí ceol a sheinm.
Tá trí albam de cheol,
a sheinn grúpa eilifintí
sa Téalainn, ar fáil. Bhí
na heilifintí ag seinm
cnaguirlisí (percussion
instruments) a rinneadh
go speisialta dóibh.
Beidh seans agat anois
roinnt uirlisí speisialta a
dhéanamh freisin – ar
aghaidh leat.

Painphíoba
Is cineál eile gaothuirlise iad na painphíoba. De réir mhiotais agus scéalta
na Gréige, thit an dia, Pan, i ngrá leis an tsióg, Syrinx. Bhí crúba gabhair ar
Phan in áit cos; ba leathghabhar, leathfhear é. Ach faraor, d’éalaigh Syrinx
agus as go brach léi go bruach na habhann. Chuir sí cruth giolcaí (reed)
uirthi féin chun í féin a
cheilt ar Phan. Ní raibh
Pan ábalta í a fháil
agus bhí an-díomá air.
Ghearr sé na giolcacha
chun uirlis cheoil a
dhéanamh. Ba í seo
an chéad phainphíoba
agus bhí cumhacht ag
ceol na bpíob ar na
hainmhithe uile ... de
réir an scéil.

Trasna
2. Pollak. 3. Eochracha. 5. Oighearuirlis. 7. Mozart. 8. Franklin.
Anuas
1. Faide. 2. Pan. 3. Eabhar mamait. 4. Syrinx 6. Hoboy.

Freagraí ar an gCrosfhocal

Arbh eol duit?
Suas go dtí 1770, d’úsáid lucht an
Bhéarla an t-ainm ‘hoboy’ ar an óbó.

Dear agus déan
painphíoba pearsanta

SOIP ÓIL

BUNÁBHAIR:
★ Soip óil

★ Siosúr

★ Seilitéip

★ Rialóir

TREORACHA:
1. Faigh 6 shop óil agus gearr iad ar fhaid éagsúla le siosúr.
2. Tomhais fad gach píosa sula ngearrfaidh tú é. B’fhéidir go ngearrfá
píoba 12, 11, 10, 9, 8 agus 7 cm ar fad.
3. Cuir na píoba ina luí in aice le chéile, in ord faid, ar an mbord. Cuir an
ceann is faide ar chlé. Bíodh barr na bpíob cothrom le chéile.
4. Greamaigh na píoba le chéile le seilitéip (féach ar an bpictiúr).
5. Má shéideann tú thar bharr na bpíob, cé acu píb a thabharfaidh an
nóta is airde? Cé acu píb a thabharfaidh an nóta is ísle? Tuar.
6. Bain triail as. Éist le hairde na fuaime. An raibh an ceart agat?
DÚSHLÁN BREISE:
Má chuireann tú sop eile 14 cm leis na painphíoba, an dtabharfaidh an
sop nua seo nóta níos airde nó níos ísle duit?

Arbh eol duit?

In 2011, cheannaigh duine éigin veidhlín ar €13 milliún, nó gar dó,
ag ceant (auction) i Londain! Úsáideadh an t-airgead ansin chun
cabhrú le híospartaigh (victims) an tsúnámaí a tharla an bhliain sin
sa tSeapáin.

Nótaí arda, nótaí ísle

Nuair a shéideann ceoltóir
aer isteach i mbéalóg
gaothuirlise, nó trasna
béalóg gaothuirlise, déanann
an ghaothuirlis fuaim. I gcás
uirlisí práis (brass), trumpa
agus trombón mar shampla,
déanann siad nótaí éagsúla
ceoil nuair a athraíonn an
ceoltóir fad an fheadáin
(tube). Is gaothuirlisí adhmaid
iad an fhliúit, an t-óbó, an
chláirnéid, an sacsafón, an
basún, an fheadóg stáin,
agus an fhliúit Shasanach.
Tá an chuma chéanna orthu,
ar bhealach, mar go bhfuil
feadáin acu uile, ach iad ar
mhéideanna éagsúla agus
ar fhaid éagsúla. Uaireanta, clúdaíonn eochracha miotail poill sna
feadáin. Braitheann nóta ar líon na bpoll a chlúdaíonn an ceoltóir.
Fadó, bhí formhór na ngaothuirlisí adhmaid déanta d’adhmad, ach
anois tá a lán díobh déanta de phlaisteach nó de mhiotal.

Creathann barra nuair a bhuaileann tú é. Déanfaidh P nóta níos ísle ná Q i
gcónaí mar go bhfuil sé níos faide ná Q. Déanfaidh aon cheann de na barraí
fuaim atá níos glóraí nó níos boige, ag brath ar an gcaoi a mbuaileann tú é.

Gaothuirlisí

Ceol Cliste

Banda rubair –
Banna ceoil!

C n ag
cn ag
Úsáidimid buidéil go laethúil. Má shéideann tú thar bharr buidéil fholaimh,
cloisfidh tú nóta ceoil. Tarlaíonn sé seo mar go bhfuil an t-aer taobh istigh
den bhuidéal ag crith. Sa ghníomhaíocht seo, cuir uisce i mbuidéal agus
cuir an t-uisce ag crith. Éist ansin leis an gceol a dhéanann sé.
BUNÁBHAIR:
★ Próca, buidéal gloine nó gloine
★ Spúnóg mhiotail
★ Crúiscín uisce

★ 3 leacht eile (roghnach) mar
shampla, bainne, sú, síoróip
arbhair, caoineog (smoothie),
ola, fínéagar, deoch shúilíneach

AIRE: Bí an-chúramach i gcónaí nuair a bhíonn gloine in úsáid agat.
TREORACHA:
1. Cuir beagáinín uisce isteach sa phróca nó sa bhuidéal.
2. Cnag go réidh ar thaobh an phróca leis an spúnóg. Éist go cúramach
leis an bhfuaim.
3. Cad a tharlóidh don fhuaim má chuireann tú breis uisce sa phróca? An
mbeidh an fhuaim níos ísle nó níos airde nuair a chnagfaidh tú air? Tuar.
4. Iarr ar chara uisce a dhoirteadh isteach sa phróca agus tú ag cnagadh
air. Éist go cúramach. Cad a tharlaíonn don fhuaim de réir mar a
ardaíonn leibhéal an uisce?
5. An raibh an ceart agat?
SMAOINIGH AIR SEO:
An mbeadh an toradh céanna ann dá n-úsáidfeá leachtanna eile seachas
uisce?
Má shéideann tú trasna bharr an phróca seachas cnagadh air, cad a tharlóidh?

Benjamin Franklin

Rugadh Benjamin Franklin i Meiriceá sa
bhliain 1706. B’eolaí é, b’aireagóir (inventor) é,
ba státaire (statesman) é, ba chlódóir (printer)
é, b’fhealsúnaí (philosopher) é, b’eacnamaí
(economist) é agus ba cheoltóir é.
Sheinn Benjamin roinnt mhaith uirlisí ceoil
– ina measc, an veidhlín, an chruit agus an
giotár. D’airg sé an t-armónach - uirlis déanta
de ghloiní ar mhéideanna éagsúla. Rinne an
uirlis shimplí seo ceol nuair a rinne méar thais
(dampened) an cheoltóra teagmháil (contact)
le ciumhais ghloine a bhí ag casadh. Shíl a lán
cumadóirí, Beethoven agus Mozart ina measc,
go raibh ceol an armónaigh go haoibhinn. Ba
é an t-armónach gloine an t-aireagán ab ansa
(favourite) le Franklin féin.

Mí na Samhna seo caite, thaifid an grúpa Band Aid 30 amhrán chun airgead
a bhailiú dóibh siúd a bhí thíos leis (badly affected by) an ngalar Ebola san
Afraic Thiar. Déan cúpla veidhlín bandaí rubair do do bhanna ceoil féin!
BUNÁBHAIR:
★ 2 pheann luaidhe
★ Banda rubair
★ Bosca nó coimeádán

★ Rialóir
★ Cairt chun na
thaifeadadh uirthi

torthaí

a

TREORACHA:
1. Sínigh an banda rubair thar an mbosca.
2. Cuir an dá pheann luaidhe faoin mbanda (féach ar an léaráid).
3. Ba cheart go mbeadh 10 cm idir an dá pheann luaidhe.
4. Pioc (pluck) an banda idir na pinn luaidhe. Éist leis an bhfuaim.
5. Bog ceann de na pinn luaidhe sa chaoi go mbeidh 9 cm eatarthu. An
mbeidh an fhuaim níos airde nó níos ísle má phiocann tú an banda
anois? Tuar. Taifead do thuar.
_________________________________________________
6. Lean ort ag bogadh ceann de na pinn luaidhe isteach 1 cm gach uair.
Cad a tharlóidh don fhuaim de réir mar a éireoidh an spás idir na pinn
luaidhe níos lú? Tuar. Taifead do thuar.
_________________________________________________
7. Cén fad a bhí idir na pinn luaidhe nuair a fuair tú an fhuaim ab airde?
PLÉIGH:
An bhfeiceann tú patrún sna torthaí?

Chomh fuar le ... hoighearuirlis

Ar chuala tú trácht cheana ar óstáin
oighir? Tógtar (built) iad gach bliain agus
tá beagnach gach rud iontu, leapacha
agus cathaoireacha san áireamh, déanta
d’oighear agus de shneachta. Sa tSualainn
anois is féidir éisteacht le ceolfhoireann
oighir ag seinm in íoglú mór millteach – tá suíocháin ann do 170 duine!
Tá na huirlisí uile déanta d’oighear thar thréimhse sé seachtaine. Tugann
roinnt daoine oighearuirlisí mar ainm orthu. Tá veidhlíní, vióla, dordveidhilí
(cellos), dord (bass) agus bainseó déanta acu. Tá siad an-sobhriste (fragile)
agus uaireanta cuireann anáil an cheoltóra as tiúin iad! Bíonn na veidhlíní
ar chrochadh ar théad ón tsíleáil nuair a bhíonn siad á seinm – murach sin
(if not), leáfadh teas chorp na gceoltóirí iad.
Tá siad ar (among) na huirlisí is neamhchoitianta ar domhan ach nuair a
thagann an t-earrach, leánn siad!

Crosfhocal

Nótaí arda, nótaí ísle

1
2
3

4

5

6

7

8

Trasna
2. Is ceoltóir Astrálach é Linsey _________. (6)
3. Uaireanta, clúdaíonn ___________ miotail poill sna feadáin
ghaothuirlise. (9)
5. Uirlis cheoil déanta d’oighear. (13)
7. Cumadóir ar thaitin ceol an armónaigh leis. (6)
8. D’airg sé an t-armónach. (8)

Léigh tú ar an gcéad leathanach go ndeir daoine gur féidir le heilifintí
cnaguirlisí a sheinm. Is cnaguirlis é an xileafón. Tá barraí ar fhaid
éagsúla air. Tá xileafóin á seinm le 4000 bliain anuas. Déanann siad
nóta nuair a bhuaileann tú iad le máilléad.
Léigh Maidhc agus Mollaí faoi cad a tharlaíonn nuair a bhuaileann
tú barraí xileafóin. Deir an múinteoir leo nach bhfuil ach aon cheann
amháin de na ráitis seo fíor i gcónaí. Cad é do thuairimse? Cuir tic
leis an ráiteas atá fíor i gcónaí, dar leat
Déanfaidh P nóta níos airde ná Q.
Déanfaidh P nóta níos ísle ná Q.
Déanfaidh P nóta níos glóraí (louder) ná Q.
Déanfaidh P nóta níos boige ná Q.

Creathann an colún uisce nuair a chnagann tú ar thaobh an bhuidéil. De
réir mar a chuireann tú uisce isteach, éiríonn an colún níos faide agus
íslíonn an nóta a bhíonn le cloisteáil.
Má shéideann tú trasna bharr an phróca de réir mar a chuireann tú uisce
isteach, ardóidh an nóta. Sa chás seo, tá an colún aeir ag crith agus tá sé
ag éirí níos giorra.

Anuas
1. An phíb ina bhfuil an colún aeir is ______, tabharfaidh sí an
nóta is ísle. (5)]
2. Tá uirlis píob ainmnithe as an dia seo. (3)
3. D’úsáid daoine an t-ábhar seo 40,000 bliain ó shin. (6,6)
4. Thit Pan i ngrá leis an tsióg seo. (6)
6. Seanainm Béarla ar an óbó. (5)

Ceol cliste
De réir mar a éiríonn na faid idir na pinn luaidhe níos
giorra, ardaíonn airde na fuaime.

Bandaí rubair – Bannaí ceoil!
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Nuair a shéideann ceoltóir thar bharr na bpíob, creathann (vibrate) an
colún aeir sna píoba. An phíb ina bhfuil an colún aeir is faide, tabharfaidh
sí an nóta is ísle. Beidh an colún aeir sa sop 14 cm níos faide arís agus
déanfaidh sé nóta atá níos ísle arís.

Painphíoba - Dúshlán breise

