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Roinn 1
An Feirmeoir 
Gaelach

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar choincheap na feirmeoireachta. Léiriú a thabhairt ar thábhacht ról an fheirmeora 
agus na feirmeoireachta i soláthar bia. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir seo a leanas leis an rang roimh thosú ar an gceacht.

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

Foclóir :
feirmeoir   an fheirm  bia  páirceanna  botháin  tarracóir  buataisí rubair

An Feirmeoir Gaelach
Bíonn an feirmeoir ag obair ar an bhfeirm. Is áit í an fheirm a bhíonn 
ainmhithe cosúil le ba, caoirigh, muca agus sicíní ina gcónaí ann. Bíonn 
plandaí mar thorthaí, ghlasraí agus arbhar ag fás ar fheirmeacha freisin.  

Cén fáth a bhfuil an fheirmeoireacht tábhachtach?
Is beag an méid bia a bheadh againn gan an fheirmeoireacht. Tagann 
beagnach ár mbia go léir ón bhfeirm (torthaí agus glasraí ina measc). 
Déantar arán, pasta agus bricfeasta ó na harbhair a fhásann ar an bhfeirm 
agus tagann feoil, bainne, cáis agus uibheacha ó na hainmhithe. 

Ná déan dearmad! Tabhair aire ar an bhfeirm! Iarr cead ón bhfeirmeoir! 
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Cén sórt oibre a dhéanann feirmeoirí?
Caitheann na feirmeoirí aire a thabhairt do na hainmhithe ó 
cheann ceann na bliana. Caitheann siad cinntiú go bhfuil a 
ndóthain bia agus uisce acu agus go bhfuil siad sábháilte sna 
páirceanna nó sna botháin ina bhfuil cónaí orthu. 

 
Bíonn tarracóirí ag go leor feirmeoirí. Úsáideann siad na tarracóirí 
chun tiomáint tríd na páirceanna, chun ainmhithe a bhogadh ó áit go háit agus chun 
an talamh a ullmhú le haghaidh plandaí/arbhar a chur. Caitheann feirmeoirí obair a 
dhéanamh i ngach saghas aimsire agus is minic a caitheann siad buataisí rubair chun 
a gcosa a choinneáil tirim. 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 18. 
•  Déan plé ar an mbia a d’ith na daltaí inné. Déan iarracht an bia a nascadh leis an 

bhfeirm. Mar shampla, is ó bha a thagann bainne, is ó mhuca a thagann bagúin srl. 
•  Déan póstaeir den bhia a thagann ón bhfeirm. Is féidir an bia a roinnt ina dhá chuid 

-bia a thagann ó ainmhithe (bainne, feoil, uibheacha) agus bia a fhásann ar an bhfeirm 
(torthaí, glasraí agus arán/arbhar). 

•  Déan aithris ar na dánta Gaeilge agus Béarla atá ar eolas ag na páistí le téama na 
feirmeoireachta iontu mar shampla Baa Baa Black Sheep. 

•  Déan póstaer mór den fheirm. Cuir lipéid air leis na focail feirmeoir, tarracóir, buataisí 
rubair, ba, caoirigh, muca, páirceanna, bothán srl. 

•  Déan plé ar shábháilteacht ar an bhfeirm. Is féidir leideanna agus eolas breise a fháil ó 
www.agriaware.ie 

•  Cuir agallamh ar fheirmeoir más féidir. Cuir ceisteanna air/uirthi maidir le gnáthchúrsaí an 
lae, an aire a thugann sé/sí do na hainmhithe srl. 

•  Déan plé ar an timpeallacht - go bhfuil orainn í a roinnt le plandaí agus ainmhithe agus 
go bhfuil daoine ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil. 

• Tá ábhair bhreise le fáil i Ranna 2, 3, 4.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go mbeadh tuiscint ag an bpáiste ar an bhfeirmeoireacht agus 
ar ról an fheirmeora. Ina theannta sin, ba chóir go mbeadh tuiscint aige/aice ar thábhacht na 
feirmeoireachta i soláthar bia.

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware 
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1 Tarraing líne idir an focal agus 
an pictiúr ceart.

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

An raibh a  

fhios agat? 

Is as prátaí a dhéantar 

sceallóga!

buataisí rubair tarracóir feirmeoir

2 Scríobh an focal agus dathaigh na pictiúir.

Tagann ár mbia ón                                   .

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


