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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Flower power
I mbláth an tsamhraidh
Ar thosaigh an samhradh go fóill nó
an bhfuil an t-earrach fós linn? Cad
a shíleann tú? De réir Met Éireann,
an tseirbhís mheitéareolaíochta,
tá trí mhí sa samhradh, mar atá,
Meitheamh, Iúil agus Lúnasa. Ach de
réir fhéilire traidisiúnta na hÉireann,
beidh an samhradh ag tosú ar an
gcéad lá de mhí na Bealtaine agus
ag críochnú ar an gcéad lá de mhí
Lúnasa. Pé scéal é, tá na laethanta
ag éirí níos faide agus níos teo agus
tá bláthanna le feiceáil ar fud na tíre.
An ndearna tú machnamh riamh ar an

bhfáth a bhfásann bláthanna?
Déanann bláthanna pailin. Tá cuma
púdair ar phailin agus bíonn sí buí,
de ghnáth. Go hiondúil, gluaiseann
pailin ó bhláth go bláth agus tugaimid
pailniú (pollination) mar ainm air
seo. Fásann an phailin seo síos taobh
istigh de bhláth eile agus is mar sin a
dhéantar síol. Nuair a fhágann na síolta
an planda, má thuirlingíonn siad in
áit oiriúnach .i. ithir, agus má tá uisce
agus aimsir mhaith acu, fásfaidh na
síolta ina bplandaí nua agus beidh
bláthanna orthu. Gan phailniú, ní

fhásfadh formhór na bplandaí, agus
mar sin, na barra (crops) uile a ithimid,
ní bheadh siad againn.
Is féidir pailin a thabhairt ó bhláth
amháin go bláth eile ar bhealaí éagsúla.
Séideann an ghaoth pailin chuig plandaí
nach bhfuil bláthanna daite orthu, m.sh.,
féara. Is maith le beacha, féileacáin
agus feithidí (insects) eile dathanna
geala. Nuair a thugann siad cuairt ar
bhláth a bhfuil dath geal air, piocann
siad suas roinnt den phailin agus
tugann siad an phailin leo go dtí bláth
eile. Gan cabhair feithidí, ní fhásfadh

dhá thrian, ar a laghad, de bharra an
domhain – torthaí, cnónna, glasraí.
Tá tábhacht le bláthanna do bharra
agus do bhia, ach tá áilleacht ag
baint leo freisin. Is maith le daoine
bláthanna a bheith acu ina ngairdíní.
Má tá gairdín ag an scoil, b’fhéidir go
bhféadfá roinnt bláthanna a chur ann.
Beidh Bloom, an fhéile gairdíní is mó in
Éirinn, ar siúl i bPáirc an Fhionnuisce,
Baile Átha Cliath ón Déardaoin 30
Bealtaine go dtí an Luan 3 Meitheamh.
Má tá cónaí ort gar do Bhaile Átha
Cliath, ba dheas cuairt a thabhairt air.

Ainmnigh bláthanna
an earraigh
Bhí an t-earrach an-fhuar i mbliana. Tháinig bláthanna an earraigh
amach go déanach. Má chuala tú daoine ag caint faoi sin, b’fhéidir
gur cuimhin leat ainmneacha na mbláthanna a bhí i gceist. Féach
ar na grianghraif thíos agus féach an féidir leat an cur síos fúthu a
mheaitseáil leo. Scríobh an litir cheart sa spás in aice leis an gcur
síos. Tá na freagraí ar leathanach eile.

Bláth A

Bláth B

Bláth D

Bláth C

Bláth E

Plúirín Sneachta: Tá bláth beag bán orm agus tá mé cromtha
(bent) síos. ________
Lus an Chromchinn: Tá cruth thrumpa (trumpet) ar chuid de mo
bhláth. ________
Hiasaint: Tá a lán bláthanna beaga ar mo ghas (stem). ________
Cróch: Ní fhásaim go hard agus tá cruth mar chupán ubhchruthach
ar mo bhláth. ________
Tiúilip: Táim ard, tá cruth mar chupán ar mo bhláth agus fásann
bláthanna cosúil liom ar fud na hOllainne. ________

Bláthanna an
tsamhraidh

Beidh bláthanna an tsamhraidh le feiceáil go luath. Ba mhaith an rud é
ainmneacha na mbláthanna a bheith ar eolas agat. Seo ceithre cinn duit
mar thús ach tá litreacha na bhfocal measctha suas. Aithin iad. Cuir an
litir chuí in aice leis an gcur síos. Tá na freagraí ar leathanach eile.

A

Pailin a aithint

B

Léigh tú thuas go ndéanann plandaí pailin. Tá áit speisialta i mbláth don
phailin – tugaimid ‘staimín’ (stamen) mar ainm ar an áit speisialta seo.
Tá píosa ramhar ar bharr ghas an staimín. Tá cruth ar leith (particular)
ar an bpailin a dhéanann plandaí éagsúla. Is mór an chabhair í seo nuair
a bhíonn gardaí ag fiosrú coire (crime). Go minic, iarrann bleachtairí
ar eolaithe pailin a scrúdú – pailin a fuair siad ar éadaí nó ar bhróga
an duine atá faoi amhras (suspect). Is féidir a rá go raibh an duine in
aice le planda áirithe má tá pailin an phlanda sin ar a chuid éadaí/bróg.
Cabhraíonn sé seo leis na Gardaí fios a bheith acu an raibh an duine sin
ag láthair na coire (crime scene). Feicfidh tú staimín sa léaráid. Anois
féach ar phailin.
Bunábhair:
• Bláth m.sh. lus an chromchinn nó tiúilip
• Lionsa láimhe (más mian leat)
• Páipéar bán
• Siosúr (más mian leat)
Treoracha:
1. Breathnaigh ar an gcuid taobh istigh den bhláth. Comhair líon
(number of) na staimíní atá inti.
2. Tá an phailin sa chuid is raimhre den staimín, in aice leis an mbarr.
3. Cuimil méar ar an staimín, in aice leis an mbarr. An bhfuil púdar buí
ar do mhéar? Is pailin é seo.
4. Croith nó cuimil an púdar buí ar pháipéar bán. (Uaireanta tá dath eile
ar phailin.)
5. An gceapann tú go ngreamódh pailin go héasca ar choirpeach (criminal)?

An eol duit?

C

D

eiiúfs: Tá dath dearg agus dath corcra orm ____
uls an eéinrg: tá dath buí orm agus uaireanta bím an–ard ar fad ____
aaeimrs: Tá trí chuid i mo dhuilleog ____
aeéinnfthl: Tá meascán de dhathanna orm - buí, bándearg agus uachtar ____

Dá millfeadh tubaiste (disaster) éigin plandaí ar
fud an domhain, bheadh gorta ann go forleathan
(widespread) agus gheobhadh daoine bás den
ocras. Mar chosaint ina aghaidh seo, shocraigh
eolaithe go ndéanfadh siad stóráil ar oiread
agus is féidir de shíolta éagsúla in uaimh faoi
thalamh. An uaimh seo, mar aon lena banc
síolta, tá sí 120 méadar taobh istigh de shliabh
ar Oileán Spitzbergen atá in aice leis an Iorua.
Chuir na heolaithe tús leis an mbanc sa bhliain
2008 agus tá spás ann do 4.5 milliún síol
éagsúil. Tá an teocht ag míneas 18° C (-18° C)
agus déanfaidh an teocht íseal seo cosaint ar na
síolta go ceann na mílte bliain.

Síolta a chur

Cabhraíonn pailin le forbairt
(development) síolta i mbláth.
Nuair a fhágann síolta bláth,
fásann siad ina bplandaí nua.
Conas a tharlaíonn sé seo? Bain
triail as an gcéad ghníomhaíocht
eile go bhfeicfidh tú. Taifead ar
chairt na rudaí a tharlaíonn.
Bunábhair:
• Síolta ó phónairí leathana (thart
ar thrí cinn le haghaidh gach
grúpa)
• Páipéar nuachta nó tuáille
cistine
• Próca ghloine le barr leathan air
• Uisce
Treoracha:
1. Clúdaigh na síolta le huisce agus fág thar oíche iad. Cabhraíonn sé
seo leis na síolta tosú ag péacadh (germinating / ag fás) níos tapúla.
2 Déan liathróidí boga as an bpáipéar / tuáille cistine agus brúigh
isteach sa phróca iad. Croith uisce isteach sa phróca. Bí cinnte go
bhfuil an páipéar tais (damp) go maith.
3. Anois, scrúdaigh do chuid síolta. Cá hait a bhfuil an barr? Cá háit a
bhfuil an bun?
4. Brúigh 3 shíol isteach sa phróca. Cuir iad idir an páipéar tais agus an
gloine. Fág spás os cionn gach síl agus faoina mbun - teastóidh an
spás seo uathu le fás.
5. Cuir ‘barr’ síl amháin in airde; cuir ‘bun’ síl eile in airde. Cuir an
síol eile ina luí ar a thaobh.
6. Fág an próca in áit gheal, m.sh. ar leac fuinneoige. Coinnigh an
páipéar tais.
Smaoinigh air seo:
Cé acu a thagann amach ar dtús – an fhréamh (root) nó an péacán
(shoot) .i. an gas agus na duilleoga? Nó an dtagann an dá rud
amach ag an am céanna?
Cuimhnigh ar an treo ina raibh na síolta ina luí. An ndearna an treo
aon difríocht?

A Lán Solais

Sa ghníomhaíocht thuas, fuair
an tsíológ solas ón ngrian
agus ó sholas leictreach
freisin, is dócha. An bhfásfaidh
lusanna na gréine go maith
mura mbeadh acu ach solas
leictreach? Faigh amach!
Is smaoineamh maith eile é
Bosca Solais a dhéanamh chun
síolta a fhás ann. Taispeánann
an grianghraf thíos duit conas
ceann a dhéanamh as bosca cairtchláir agus scragall cistine. Is
frithchaiteoir (reﬂector) maith é scragall réidh agus nuair a thagann an
solas isteach sa bhosca cuireann an frithchaiteoir an solas ag preabadh
anonn agus anall. Ar an gcaoi sin, ba cheart go bhfaigheadh síolta breis
solais sa bhosca. An bhfásfaidh na síológa níos fearr sa bhosca ná cinn
nach bhfuil an oiread céanna solais acu? Tuar agus imscrúdaigh.

Lus na Gréine
agus an Ghrian
Nuair a phéacann síolta, is síológa iad. Teastaíonn solas uathu le fás
anois. Ach cé mhéad solais a theastaíonn uathu le bheith sláintiúil?
Má tá an planda sláintiúil, beidh sé láidir teann (sturdy). Beidh dath
an-ghlas ar na duilleoga. Bain triail as an ngníomhaíocht seo le síológa
lus na gréine. Beidh ort bheith foighneach – ní bheidh toradh na
gníomhaíochta le feiceáil go
ceann cúpla seachtain!
Bunábhair:
• Síolta lus na gréine
• Potaí beaga inar féidir na
síolta a chur, m.sh., potaí
iógairt
• Tráidire le haghaidh na
bpotaí
• Leac fuinneoige
• Cófra dorcha
• Ithir nó múirín (compost)
• Uisce
• Siosúr
• Lipéid (labels)
• Rialóir
• Clog
AIRE: Nigh do lámha tar éis bheith ag obair le hithir nó le múirín
Treoracha:
1. Déan poll i mbun gach pota. Bí cúramach leis an siosúr.
2. Líon na potaí le hithir nó le múirín.
3. Brúigh 3 shíol lus na gréine isteach i ngach pota, thart ar 1 cm faoin ithir.
4. Cuir na potaí ar thráidire agus cuir beagáinín uisce orthu gach lá go
dtiocfaidh na síológa aníos.
5. Tuar cé mhéad solais a theastóidh ó na síológa le bheith sláintiúil.
6. Déan cinneadh (decision) cé mhéad solais a thabharfaidh tú do
gach pota. B’fhéidir go dtabharfá 5 nóiméad gach lá, nó 4 uair an
chloig gach lá, nó méid áirithe ama idir an dá mhéid sin.
7. Leid: Ba mhaith an smaoineamh é pota amháin a fhágáil ar leac
fuinneoige an t-am ar fad, agus ceann eile a fhágáil gan solas ar bith.
8. Tuar cad a tharlóidh do na síológa i ngach pota.
9. Cuir lipéad ar na potaí chun cur i gcuimhne duit cé mhéad solais le
tabhairt dóibh gach lá.
10. Gach lá, cuir na potaí ar leac fuinneoige (sa solas) ar feadh an méid
ama a chinn tú. Coinnigh iad i gcófra dorcha an chuid eile den am.
Ná déan dearmad uisce a chur orthu.
11. Breathnaigh conas a fhásann na plandaí ar feadh cúpla seachtain.
Taifead na torthaí. Féach an bhfuil na plandaí sláintiúil. Tomhais
iad, más mian leat.
Pléigh é seo:
Pléigh na torthaí. An dteastaíonn solas ó na síológa? Má theastaíonn, cé
mhéad solais a theastaíonn uathu le bheith sláintiúil?
Dúshlán Breise
Má tá síolta breise lus na gréine agat, d’fhéadfá comórtas a reáchtáil le
feiceáil cén duine sa rang a fhásfaidh an lus gréine is airde. Tógann sé
trí mhí ar lus gréine fás ó shíol. Má thosaíonn tú anois, beidh tú ábalta
ceann mór millteach a thabhairt abhaile do shaoire an tsamhraidh.
Bheadh idir 1,000 agus 2,000 síol ar an lus sin - beidh tú in ann
lusanna breise a fhás an bhliain seo chugainn.

Trasna: 2. Bloom, 4. Pailin, 9. An Ollainn, 10. Meitheamh
Síos: 1. Deora, 3. Spitzbergen, 5. Neachtar, 6. Hiasaint, 7. Geala, 8. Beacha

Freagraí ar an gCrosfhocal

Beacha agus mil

An beach é? Is gadaí é!

Tá teanga ghearr ar roinnt bheacha. Ní théann siad isteach i
mbláth chun an neachtar a bhailiú ná chun pailin a bhailiú nó a
sheachadadh (deliver). Déanann an bheach poll ar an taobh amuigh
den bhláth in aice na háite ina gceapann sé go bhfuil an neachtar.
Sánn sé isteach a theanga agus súnn sé aníos an neachtar.
Tugaimid an téarma ‘ag goid an neachtair’ ar an nós seo!

Crosfhocal
1

Chun mil a dhéanamh, súnn na beacha aníos neachtar ó bhláthanna.
Déanann siad damhsaí speisialta a insíonn do bheacha eile cá
bhfuil na bláthanna atá lán le neachtar.Chun 450 g de mhil fhiáin a
dhéanamh, bailíonn thart ar 600 beach neachtar ó 2.5 milliún bláth!
De ghnáth, bíonn an neachtar le fáil i mbun an bhlátha. Téann na
beacha isteach sa bhláth agus úsáideann siad a dteanga fhada chun
an neachta a shú. Nuair a bhíonn na beacha ag bailiú neachtair,
greamaíonn roinnt de phailin an bhlátha ar a gcosa. Nuair a théann
siad go dtí an chéad bhláth eile, iompraíonn siad an phailin seo leo.
Uaireanta, déanann an phailin seo síolta sa bhláth sin.
Tá imní ar eolaithe mar go bhfuil ceimicí, a mharaíonn beacha, in
úsáid ag roinnt feoirmeoirí.

2

3

4

5

6
7

Plúirín Sneachta: C, Lus an Chromchinn: E,
Hiasaint: B, Cróch: A, Tiúilip: D

Freagraí ar A
‘ inmnigh bláthanna an earraigh’:

8
9

A Fiúise (deora Dé), B Lus na gréine,
C Seamair (clover), D Féithleann (honeysuckle)

Freagraí ar ‘Bláthanna an tsamhraidh’:
10
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Trasna
2. An fhéile gairdíní is mó in
Éirinn. (5)
4. Iarrann bleachtairí ar eolaithe é
a scrúdú. (6)
9. Tír na dtiúilipí. (2, 7)
10. Beidh Féile Bloom ar siúl i rith
na míosa seo. (9)

Síos
1. Ainm eile ar an bhfiúise _____ Dé. (5)
3. Tá banc síolta ar an oileán seo.
(11)
5. Úsáideann beacha é chun mil a
dhéanamh (8)
6. Bláth earraigh a bhfuil a lán
bláthanna beaga ar a ghas. (8)
7. Is maith le feithidí dathanna
_____ . (5)
8. Feithidí a dhéanann mil. (6)

