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Roinn 4
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:
Eolas a chur ar phróiseas fáis arbhair agus ar thábhacht féir agus arbhar i slabhraí bia. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul trí fhoclóir agus coincheapa na ranna eile roimh thosú ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa na Ranna eile:
féar  féar tirim sadhlas arbhar gráinní cruithneacht coirce 
eorna rís arbhar Indiach 
 
Is saghas féir é arbhar le gráinní a úsáidtear mar bhia d’ainmhithe agus do dhaoine. Is iad 
cruithneacht, coirce agus eorna na príomharbhair a fhásann in Éirinn. Is as cruithneacht a 
dhéantar arán, plúr agus pasta, as coirce a dhéantar leite agus is as eorna a dhéantar leann. 
Ithimid rís agus arbhar Indiach anseo freisin. Bíonn dias, gas agus duilleoga ag gach planda ar-
bhair. Déantar féar tirim nó sadhlas (féar picilte) as féar le linn an tsamhraidh agus tugtar mar 
bhia do na hainmhithe iad sa gheimhreadh. Cuirtear plaisteach thart ar fhéar agus ní ligtear 
aon aer isteach chun sadhlas a dhéanamh. Déantar i bpoill sadhlais nó i gcornaí é. 

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:
curaíocht treabhadh ag cur ag baint an fhómhair comhbhuainteoir 

An raibh a fhios agat?
Cuireadh an cheist seo a leanas ar Who wants to be a millionaire?: Cad é an planda 
is coitianta ar domhan? Ba é féar an freagra ceart agus luach `250,000 air!

Curaíocht
Tugtar curaíocht ar ullmhú an talún roimh síolta a chur. Is éard atá i gceist ná 
an talamh a threabhadh, síolta a chur agus barr mar arbhar a chur ag fás. 

An Timthriall Fáis
1.  Ag Treabhadh: Caithfear an talamh a threabhadh chun an chré a 

bhriseadh suas. San am a chuaigh thart rinneadh le capaill é ach is le 
tarracóirí a dhéantar inniu é.

2.  Ag Cur Síolta: Ansin cuirtear na síolta. Uaireanta caithfear leasachán a 
chur ar an mbarr agus é ag fás chun a chinntiú go bhfuil na cothaithigh 
chearta aige.

3.  Ag Fás: De ghnáth spréitear an barr chun fiailí a mharú agus galar a 
sheachaint.

4.  Ag Baint an fhómhair: Nuair atá an barr réidh agus na síolta aibí, baintear 
nó bailítear é. Úsáidtear cuid den fhómhair le haghaidh an chéad bharr 
eile a chur. 
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Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 24.
•  Déan scrúdú ar phacáistí d’arbhar bricfeasta agus déan plé ar an arbhar as a dhéantar 

iad. Mar shampla Weetabix-cruithneacht; Rice Krispies – rís. 
•  Déan póstaeir a léiríonn na céimeanna i dtimthriall fáis bairr. Ba chóir lipéid leis na focail 

treabhadh, ag cur, leasachán, ag baint a chur air.
• Déan taispeántas de tháirgí arbhar agus iad rangaithe ó thaobh an arbhair atá iontu.
•  Déan taighde ar conas a dhéantar arán. Déan liosta de dheichniúr a bhfuil baint acu le 

harán a thabhairt chun boird. Smaoinigh ar fhás, bhaint, iompar, phróiseáil, phacáistí.
•  Déan léaráide de shlabhraí bia ina bhfuil féar nó arbhar. Cén cineál domhain a bheadh 

againn gan féar nó arbhar?
•  Más féidir cuir arbhar mar chruithneacht, choirce nó eorna sa scoil. Is féidir iad a bhaint 

san fhómhar le bró shimplí; leac agus cloch chruinn.
• Más féidir déan cácaí beaga as Rice Krispies agus seacláid.
•  Mar obair OSPS agus staire, is féidir taighde a dhéanamh ar an meitheal, nuair a thagadh 

na comharsana le chéile chun an fómhar a bhaint roimh theacht na n-innealraí feirme 
nua-aimseartha. 

•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 
ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.

• Níos mó eolais ar rís, arbhar Indiach agus arbhair eile ar www.agriaware.ie.

Ag Baint agus ag Próiseáil an Fhómhair 
Is meaisín é an comhbhuainteoir a ghearrann an barr, a roinneann na gráinní ó 
na gais agus a ghlanann iad. Is iad na gráinní a úsáidtear mar bhia; cuid mar bhia 
d’ainmhithe agus an chuid eile chun bia a dhéanamh dúinne. Uaireanta úsáidtear na 
gais i leapacha na n-ainmhithe feirme agus san am a chuaigh thart úsáideadh mar 
dhíonta tithe iad (tuí). 

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar an timthriall fáis agus ar thábhacht 
arbhair agus féir i slabhraí bia.

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

Arbhar agus Féar i Slabhraí Bia
Tá tábhacht faoi leith ag arbhar agus féar i slabhraí bia mar ní bheadh aon bhia ann do na hainmhithe 
a fhaighimid bainne, feoil agus uibheacha uathu gan arbhar agus féar. Léiríonn an slabhra bia thuas an 
chaoi a úsáideann arbhar fuinneamh na gréine le haghaidh fáis. Faigheann an chearc an fuinneamh sin 
ó na gráinní agus faigheann an páiste é nuair a itheann sé ubh nó feoil na circe. Tá ról féir sa slabhra bia 
cosúil le seo [Ba, lch 7].
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Arbhar agus 
Féar

Ainm:

Dáta:

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

Bileog Oibre*

1 Bain úsáid as na focail seo a leanas chun na bearnaí a 
líonadh:
inneall bainte, monarcha, síolta, ullmhú, bia, leasachán, Gearann

Caitheann an feirmeoir an talamh a 
treabadh chun an cré a _________.  Ansin 
cuirtear na ___________. Uaireanta  
cuirtear _____________ ar an talamh chun 
a chinntiú go mbeidh na síolta in ann fás. 
_____________ an t-inneall bainte na plandaí. Fresin 
baineann an t-_______ _______ 
na gráinní de na plandaí. Is féidir na gráinní a úsáid 
mar _____ d’ainmhithe nó a chur chuig __________ 
le hullmhú mar bia do dhaoine.

2 Bain úsáid as na focail seo a 
leanas chun an crosfhocal  
a chríochnú:

Trasna:
3. Arbhar nach bhfuil ag fás in Éirinn (3) 
5. Itheann na créatúir seo arbhar fresin (9)

Anuas:
1.  Itheann a lán daoine arbhar don 

bhéile seo (10)
2.  An cinéal arbhair a úsáidtear 

chun arán, pasta agus plúr a 
dhéanamh (12)

4.  An cinéal arbhair a úsáidtear 
chun leite a dhéanamh (6)

1 2

3

4

5

Cruithneacht

Eorna

Coirce


