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Roinn 2
Arbhar agus Féar

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

Cuspóirí an cheachta:
Féachaint siar ar ábhar Roinn 1. Léargas a thabhairt ar thábhacht féir mar bhia d’ainmhithe agus do 
dhaoine. Eolas a chur ar chodanna an phlanda arbhair. 

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

Foclóir agus Coincheapa Roinn 1:
féar cruithneacht coirce eorna arbhar gráinní

Is é féar an planda is coitianta ar domhan. Tá féar tábhachtach mar bhia do na hainmhithe.  
Is saghas féir é arbhar le gráinní a úsáidtear mar bhia d’ainmhithe agus do dhaoine. Is arbhar 
iad cruithneacht, coirce, eorna agus arbhar indiach. 

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

Foclóir don cheacht seo:
dias duilleoga gas plúr arbhar bricfeasta arán pasta rís  
arbhar indiach

Arbhar
Is saghas féir é arbhar le gráinní a úsáidtear mar bhia. Tá dias, duilleoga agus gas ag gach planda 
arbhair atá fásta. Is ar an dias atá na gráinní. 

Is iad na gráinní a úsáitear chun bia a dhéanamh. Úsáidtear na gráinní chun bia a dhéanamh do 
dhaoine ach is féidir iad a úsáid mar bhia d’ainmhithe freisin. Mar shampla itheann sicíní gráinní. 

Is iad cruithneacht, coirce agus eorna na príomhbharra arbhair a bhíonn ag fás in Éirinn.

Cruithneacht
Is cineál arbhair í cruithneacht. Bíonn 54 gráinne i ngach dias de ghnáth. Tá gráinní  
cruithneachta an-tábhachtach mar úsáidtear iad chun plúr a dhéanamh agus tá plúr  
riachtanach i mbácáil agus chun go leor bia eile a dhéanamh. Úsáidtear cruithneacht  
chun arbhar bricfeasta, arán, pasta, brioscaí, cácaí agus bunanna píotsa a dhéanamh. 

Cruithneacht Gráinní Duilleoga
Gas

 Dias
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Roinn 2
Coirce
Úsáidtear coirce i leite agus i múslaí. Ina theannta sin is féidir é a úsáid 
i mbrioscaí. 

Eorna
Úsáidtear eorna nuair a dhéantar beoir, uisce beatha agus fínéagar 
braiche. Is minic a úsáidtear í in arbhar bricfeasta.   

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 24.
•  Déan póstaer de dhias chruitneachta agus cuir na lipéid dias, duilleoga, gas agus gráinní air.
•  Cuir ceist ar an rang “Cad í an uair dheireanach a d’ith tú féar?”. Déan liosta de na táirgí 

féir/arbhair a itear i gcaitheamh an lae.
•  Is féidir leis na páistí a gcistineacha a chuardach agus liosta de na táirgí arbhair a 

dhéanamh.
•  Déan plé ar an gcaoi a dhéantar plúr as cruithneacht agus déan liosta de bhia a dhéantar as.
•  Déan scrúdú ar bhoscaí d’arbhair bhricfeasta chun fáil amach cén t-arbhar as a dhéantar iad. 
•  Déan plé ar na cineálacha difriúla aráin atá ann mar shampla arán bán, arán donn, arán 

caiscín srl agus déan plé ar na bealaí difriúla atá againn chun iad a ithe – ceapairí, arán 
tósta, arán tósta fraincise.       

•  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  3 agus 4.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go dtuigfidh na páistí tábhacht féir d’ainmhithe feirme. Ba chóir  
go mbeadh na príomharbhair a bhíonn ag fás in Éirinn ar eolas acu agus na táirgí a dhéantar astu.

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware.

Arbhar eile
Is arbhar tábhachtach é rís agus arbhar indiach 
freisin. Is féidir an dá cheann acu a ithe mar chuid den 
ghnáthbhéile. Ina theannta sin is iomaí táirgí eile a 
dhéantar astu, arbhar bricfeasta, grán rósta agus cacaí 
ríse ina measc.
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Roinn 2
Arbhar agus 
Féar

1 Is é arbhar an cinéal féir a ithimid. Bíonn 
trí chinéal difriúla ag fás in Éirinn.

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 14

2 Tarraing rud amháin gur féidir a dhéanamh leis  
na harbhair.

An raibh a  
fhios agat? 

Glaotar “the Emerald Isle” ar 

Eíre toisc go bhfuil go leor 
féir ag fás anseo!

_____________a chuirtear ar 
an gcineál seo. Úsáidtear é 
chun arán a dhéanamh. 
________________ a chuirtear ar an gcineál seo. 
Úsáidtear é chun beoir a dhéanamh. 
_______________ a chuirtear ar an gcineál seo. 
Úsáidtear é chun leite a dhéanamh.

Cruithneacht

Eorna

Coirce

Cruithneacht Eorna Coirce


