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Roinn 3

Cuspóirí an cheachta:
Féachaint siar ar ábhar Ranna 1 agus 2. Léargas a thabhairt ar thábhacht na séasúr ar an bhfeirm  
agus ar obair an fheirmeora i ngach séasúr.

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir agus na coincheapa a múineadh i Ranna 1 agus 2 roimh thosú ar an gceacht.

An Feirmeoir 
Gaelach

Naisc leis an gcuraclam:
• Eolaíocht Dúile beo
  Feasacht agus cúram imshaoil
• Tíreolaíocht Imshaoil dhaonna
• OSPS Mise agus an domhan mór

Foclóir agus Coincheapa Ranna 1 agus 2:
feirmeoir  bia monarchana pacáiste

Is áit í feirm ina bhfuil cónaí ar ainmhithe mar bha agus chaoirigh agus fásann plandaí mar thorthaí, 
ghlasraí agus arbhar ann. Fásann beagnach gach saghas bia ar an bhfeirm agus ceannaímid sna siopaí 
é. Go minic seoltar an bia go dtí monarchana ar dtús. Déantar bia difriúil as agus cuirtear i bpacáiste é. 
Mar shampla déantar arán as gráinní.  

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas, is féidir tús a chur leis an eolas 
níos doimhne a leanas.

Foclóir don cheacht seo:
séasúr  an t-earrach uain  laonna  ag cur síolta an samhradh 
an fómhar ag treabhadh leasachán an geimhreadh

Na Séasúir
Tá obair le déanamh ar an bhfeirm gach uile lá den bhliain maidir le haire a thabhairt do  
na hainmhithe ach le hathrú na séasúr, athraíonn obair an fheirmeora freisin.

An tEarrach 
Is iad Feabhra, Márta agus Aibreán míonna an earraigh. Éiríonn  
an aimsir níos teo agus na laethanta níos faide. Bíonn an feirmeoir  
an-ghnóthach mar gheall ar bhreith na n-ainmhithe óga.

Beirtear uain agus laonna san earrach. Caitheann an feirmeoir faire 
go géar ar na huain agus na laonna nuabheirthe chun a chinntiú go 
bhfuil siad sláintiúil agus sábháilte. Bogtar na ba ó na botháin inar chaith siad an geimhreadh  
go dtí na páirceanna. Freisin cuirtear síolta barr mar phrátaí.

An Samhradh
Is iad Bealtaine, Meitheamh agus Iúil míonna an tsamhraidh, an séasúr is teo den bhliain.  
Tá na laethanta níos faide sa samhradh. Má éiríonn sé an-te, caitheann an feirmeoir uisce a  
chur ar na barra chun a chinntiú go bhfásann siad i gceart.
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Ná déan dearmad! Tabhair aire ar an bhfeirm! Iarr cead ón bhfeirmeoir! 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 18.
•  Déan plé ar thábhacht na feirme- go bhfuil daoine ag brath ar fheirmeoireacht chun bia 

a fháil. Bíonn feirmeoirí ag brath ar chustaiméirí chun airgead a fháil freisin. Scríobh aiste 
den teideal “An domhan gan fheirmeoireacht”.

•  Déan ceithre phóstaer, ceann amháin le haghaidh gach séasúr. Léirigh na hathruithe 
aimsire agus na hathruithe a tharlaíonn ar an bhfeirm i ngach séasúr.

•  Cuir agallamh ar fheirmeoir más féidir agus scríobh aistí den teidil “An Fheirm san 
earrach”, “An Fheirm sa samhradh” srl.

•  Cuir síolta biolair ag fás sa rang chun fás barr a léiriú. Níos mó eolais ar www.agriaware.ie.
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus an chaoi a bhfuilimid  

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil.
•  Déan plé ar shábháilteacht ar an bhfeirm. Leideanna agus eolas breise ar www.agriaware.ie.
• Tá ábhair bhreise le fáil i Roinn 4. 

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go dtuigfidh an páiste tionchar na séasúr ar obair an fheirmeora. 
 
Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware.

Bíonn an feirmeoir an-ghnóthach sa samhradh freisin. Bearrtar lomra 
na gcaorach san aimsir the, bailítear sútha talún agus barra arbhair agus 
déantar féar tirim. Gearrtar féar agus ligtear dó a thriomú chun féar tirim 
a dhéanamh.

An Fómhar
Is iad Lúnasa, Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair míonna an 
fhómhair. Éiríonn na laethanta níos giorra agus an aimsir níos fuaire. 
Críochnaítear bailiúchán na mbarr. Ullmhaíonn an feirmeoir an talamh 
don chéad bharr eile trí threabhadh a dhéanamh (ag briseadh suas na 
cré) agus leasachán (cothaithigh a chabhraíonn le fás) a chur air.

An Geimhreadh
Is iad Samhain, Nollaig agus Eanáir míonna an gheimhridh, na míonna is 
fuaire den bhliain. Bogtar na ba istigh go dtí botháin agus tugtar bia dóibh 
gach lá. Dé ghnáth fanann na caoirigh amuigh mar ní chuireann an fuacht 
isteach orthu. Ach tugtar bia dóibh gach lá mar ní bhíonn mórán féir ag 
fás i rith an gheimhridh.
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An Feirmeoir 
Gaelach

1 Bíonn obair dhifriúl le déanamh ag an 
bhfeirmeoir gach séasúr. Cén séasúr ina 
mbíonn na tascanna seo le déanamh?

Bíonn an feirmeoir ag sábháil féir agus ag 
lomadh na gcaorach.

Caitheann an feirmeoir bia a thabhairt do na 
hainmhithe gach lá. 

Bíonn na ba i mbotháin. Bíonn na harbhair, na 
torthaí agus na glasraí réidh le bailiú.

Cuireann an feirmeoir na ba amuigh sna 
páirceanna. Bíonn uain á mbreith ag na caorigh 
ag an am seo.

Ainm:

Dáta:

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 2

Bileog Oibre*

2 Tagann formhór ár mbia ón bhfeirm. Tarraing an bia a 
ithimid i ngach séasúr. Ná déan dearmad ar:  
uachtar reoite, anraith, sailéad, ceapairí don lón scoile, turcaí agus 
Uibheacha Cásca (is le bainne a dhéantar séacláid!)

An t-Earrach An Samhradh

An Fomhar An Geimhreadh

An raibh a  

fhios agat? 

Bíonn alán feirmeoirí ag 

obair gach lá sa tseachtain 

ar feadh na bliana 

iomláine! 


