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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An bhfaca tú seó
draíochta riamh? Leis
na céadta bliain anuas,
tá draíodóirí ag cur
iontais agus alltachta
(astonish) ar dhaoine
lena gcuid cleasanna
cliste. Tuigimid uile go
ndéanann an draíodóir
cleasanna a chuireann
dallamullóg (confusion)
ar ár n-intinn. Suas go
dtí an 18ú céad, bhíodh
seónna draíochta ar siúl
mar shiamsa ag aonaigh
phoiblí. Sa bhliain 1584,
foilsíodh (was published)
an chéad leabhar a
mhínigh conas cleasanna

áirithe a dhéanamh. I rith
na 1600idí, foilsíodh a lán
leabhar eile ar an ábhar
céanna.
Bhí draíodóir
an-cháiliúil ann fadó
agus Harry Houdini an
t-ainm a bhí air. Rugadh
é i mBúdaipeist ach
tógadh i Meiriceá é. Bhí
cáil mhór air maidir le
cleasanna a bhain le glais
lámh (handcuffs) agus
le héalú (escape). Fiú dá
mbeadh sé ceangailte
le rópaí, le slabhraí, le
glais lámh nó le glais eile,
bhí sé in ann éalú. Níos
déanaí rinne sé cur síos

i leabhair ar an gcaoi ar
oscail sé na glais le brú
(pressure) nó le bioranna
(picks) ceilte. Gach uair
a thug sé cuairt ar bhaile
nua, thug sé dúshlán do
na póilíní (police) é a chur
i bpríosún ach d’éirigh leis
éalú i gcónaí.
Tá cleasanna cáiliúla
eile ann: spúnóga agus
eochracha a ‘lúbadh’ trí
chumhacht na hintinne;
duine a ‘shábhadh’ (saw)
ina dhá leath os comhair
lucht féachana. Is iomrall
súl (illusion) cáiliúil é an
cleas rópa Indiach cé
nach bhfuil sé feicthe ag

mórán daoine. Chun an
cleas seo a dhéanamh,
suíonn an draíodóir i spás
oscailte, agus an dá chos
trasna ar a chéile aige.
Caitheann sé barr rópa
chorntha (coiled) san
aer. Fanann thart ar 4.5
méadar den rópa righin
(stiff), ar nós cuaille.
Dreapann buachaill
beag in airde ar an
rópa agus coimeádann
sé é féin cothrom ar a
bharr. Ansin, déanann
an draíodóir comhartha
agus titeann an rópa go
talamh.
Is iomrall súl iad

na cleasanna seo
uile. Cuireann siad
mearbhall ar an inchinn.
Seans go bhfuil dhá
theachtaireacht éagsúla
á seoladh ag na súile go
dtí an inchinn. Oibríonn
na cleasanna seo mar
úsáideann na draíodóirí
eolaíocht shimplí. San
eagrán seo d’Eureka,
foghlaimeoidh tú faoin
sórt seo eolaíochta.
Beidh seans agat
cleasanna ‘draíochta’ a
imirt ar do chairde agus
feicfidh tú mar a imríonn
do chorp cleasanna ort
féin freisin.

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,
do shúile mar shampla, ar ais chuig an inchinn. Má shocraíonn tú
ar pheann luaidhe a phiocadh suas, rachaidh teachtaireachtaí 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.

Ispín méire ar snámh

BUNÁBHAIR:
★ Do chuid súl

Poll sa lámh

BUNÁBHAIR:
★ Feadán cairtchláir (.i. an
feadán a bhíonn taobh istigh
de rolla páipéir chistine)

TREORACHA:
1. Coimeád do dhá shúil ar oscailt.
2. Cuir an feadán suas le do shúil dheas. Féach tríd.
3. Ag an am céanna, cuir do lámh chlé in aice an fheadáin, agus do bhos
os do chomhair.
4. Ba cheart go mbeadh do bhos thart ar 6 nó 7 cm ó do shúil chlé.
5. Tar éis cúpla nóiméad, feicfidh tú go bhfuil ‘poll’ i dtaobh do láimhe.
★ 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 fad láimhe (arm’s length) os do chomhair iad, 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 dhéanamh níos mó / níos lú. 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 dhéanann tú an ghníomhaíocht thuas (ispín méire ar snámh),
ní féidir le d’inchinn ciall a bhaint as na teachtaireachtaí a chuireann do
dhá shúil chuici. Sin an fáth a bhfeiceann tú ‘ispín ar snámh’.

Arbh 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.

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.

Seol spáslong go Mars

TREORACHA:
1. Déan cóip den phictiúr thuas. Cuir an ponc 1.5 cm ó Mhars agus 2 cm
ón spáslong.
2. Beir ar an bpictiúr (nó ar Eureka) sa chaoi go bhfuil do shrón ar an
bponc sa lár.
3. Cas an pictiúr go mall tuathalach (anti-clockwise) .i. an chaoi
chontrártha do ghluaiseacht na snáthaidí ar chlog.
4. An bhfeiceann tú an spáslong ag eitilt agus ag tuirlingt ar Mhars?
CÉN FÁTH A DTARLAÍONN SÉ SEO?
Seolann an dá shúil teachtaireachtaí chuig an inchinn, ach tá na
teachtaireachtaí beagán éagsúil le chéile. Feiceann an tsúil dheas an
spáslong. Feiceann an tsúil chlé Mars. Cuireann d’inchinn an dá phictiúr
le chéile agus ceapann tú go bhfeiceann tú an spáslong ag taisteal.

1.a; 2.b; 3.c; 4.b; 5.a; 6.c; 7.c; 8.a.

Freagraí ar Thráth na gCeist

D’inchinn iontach

Tar éis duit mearbhall a chur ar d’inchinn, tabhair sos di anois agus
foghlaim beagáinín fúithi! 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.
Tá néarchealla (nerve cells) i d’inchinn. 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.

Draíocht na scannán

Is cuid dár saol í draíocht na scannánaíochta agus na teilifíse. Féachaimid
ar scannáin agus creidimid na rudaí a fheicimid agus, toisc éachtaí
(stunts) agus cleasanna, creidimid go bhfuil rudaí bréige fíor. Ó thús
stair na scannánaíochta, d’úsáid léiritheoirí samhlacha (models) agus
mionsamhlacha. Ní raibh Caisleán Hogwarts ach 15.25 méadar ar leithead.
Agus King Kong, an goraille 15 méadar ar airde a scanraigh pobal NuaEabhrac – ní raibh ann ach mionsamhail a bhí 45 cm ar airde. Bain triail as
do chuid éifeachtaí súl (optical effects) féin sa chéad ghníomhaíocht eile.

Pictiúir ghluaiste

Sábháilteacht Inchinne
BUNÁBHAIR:
★ Píosa beag cárta, thart ar 2 cm cearnógach
★ Marcóir / crián dubh
★ Seilitéip / stáplóir / gliú
★ Siosúr
★ Sop óil
TREORACHA:
1. Tarraing pictiúr d’éan ar thaobh amháin den chárta.
2. Tarraing pictiúr de chás éin ar an taobh eile.
3. Déan scoilt i mbarr an tsoip agus cuir an cárta sa scoilt.
4. Beir ar an sop idir do lámha. Cuimil do lámha le chéile go han-tapa.
Cad a tharlaíonn don éan?
Tá an inchinn an-tábhachtach agus ba cheart duit aire mhaith a thabhairt
di. Seo cúpla bealach simplí inar féidir leat aire a thabhairt do d’inchinn:
★ 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:
Le do chairde, pléigh bealaí chun aird daoine a dhíriú ar an tábhacht a
bhaineann leis an inchinn a chosaint. B’fhéidir go ndearfá póstaer le
crochadh sa scoil.

DÚSHLÁN BREISE: :
Déan iarracht iasc a chur ag snámh i mbabla uisce.
CAD ATA AG TARLÚ??
Nuair a fhéachann tú ar an éan, fanann íomhá an éin san inchinn
ar feadh an deichiú cuid de shoicind, tar éis don phictiúr imeacht.
Tugann eolaithe seasmhacht físe (persistence of vision) air seo.
Má ghluaiseann an sop go tapa go dtí an cás, nascann d’inchinn an
t-éan leis an gcás. Seo an fáth a gceapann tú go bhfuil na pictiúir i
scannán ag gluaiseacht. Taispeánann scannáin, de ghnáth, 24 pictiúr
sa soicind duit.

Déanann
feiceáil fírinne
An gcreideann tú gach rud a fheiceann tú? Uaireanta ceapaimid go
bhfeicimid rudaí nach bhfuil ann ar chor ar bith. Uaireanta eile, ní
fheicimid rudaí atá ann. Tarlaíonn sé seo mar go n-oibríonn ár súile agus
ár n-inchinn le chéile. Glacann ár súile ‘grianghraf’ den domhan agus
baineann an inchinn ciall as an ngrianghraf. Uaireanta, is féidir cleas a
imirt ar ár súile agus ár n-inchinn chun rud aisteach a fheiceáil. Beidh
an-spórt agat ag imirt cleas ar d’inchinn sna gníomhaíochtaí seo.

Tráth na gCeist
An bhfuil d’inchinn ag obair i gceart?  Freagair na ceisteanna seo
agus faigh amach.
1. Ba cheann cáiliúil díobh seo é Harry Houdini: a. draíodóir;
b. eolaí; c. polaiteoir _________
2. Sa scannán, bhí King Kong 15 méadar ar airde. Cad a bhí ann?  
a. sioráf; b. goraille; c. gabhar
3. Iompraíonn siad teachtaireachtaí chuig d’inchinn agus ar ais:  
a. matáin; b. féitheacha; c. néaróga
4. An líon smaointe a bhíonn ag d’inchinn gach lá: a. 70;
b. 70,000; c. 700
5. Líon na gcnámh ag baibín i gcomparáid le líon duine fhásta:
a. níos mó; b. níos lú; c. an méid céanna.
6. Cheap daoine fadó gur athraigh an órchloch miotal go:
a. airgead; b. copar; c. ór.
7. Líon na néarón (néarchealla) i d’inchinn:
a. 1 billiún; b. 10 billiún; c.100 billiún.

An bhfeiceann tú bloic tógála pháiste nó teachtaireacht?

8. Fanann íomhá san inchinn ar feadh:
a. an deichiú cuid de shoicind
b. soicind; c. an deichiú cuid
de nóiméad

Fíricí Fónta
Dá mbeadh 12 bhata agat, an mbeifeá in ann bosca cosúil
leis an gceann sa phictiúr a dhéanamh?

• Cheap daoine fadó go bhféadfadh an focal draíochta ‘abracadabra’
draíodóirí a chosaint ó thrioblóid agus ó ghalair.
• B’fhéidir gur léigh tú Harry Potter agus an Órchloch / Harry Potter and
the Philosopher’s Stone. Sna Meánaoiseanna, chreid daoine go raibh
rud éigin draíochta san órchloch a d’athródh miotal go hór.
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Féach go grinn ar an bpictiúr. An bhfeiceann tú seanbhean
nó bean óg? Cad a fheiceann do chairde?
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