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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. Plé a dhéanamh ar chuma agus iompar bó. Eolas a chur ar na 
táirgí a fhaighimid ó bha. 

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:
ba bó tarbh lao tréad ag géimneach féar féar tirim  feoil bainne

Bíonn cónaí ar bha i bpáirceanna agus itheann siad féar den chuid is mó den am. Sa gheimhreadh, 
bíonn cónaí orthu i mbotháin agus tugann an feirmeoir féar tirim dóibh. Faighimid bainne agus feoil  
ó bha. Is as bainne a dhéantar uachtar, im agus cáis. 

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:
crúba adharca ar féarach mairteoil uachtar im   cáis leathar

Cén chuma atá ar bha?
Tá ceithre chos agus eireaball ag ba. Tugtar crúba ar 
a gcosa. Bíonn adharca ag an gcuid is mó de bha. 
Baintear díobh iad nuair atá na laonna óg ar mhaithe le 
sábháilteacht. Níl gach duine mar an gcéanna agus is 
ionann scéal na mbó -níl an chuma chéanna ar gach bó. 
Tá dathanna difriúla orthu agus níl siad uile ar aon toirt 
amháin. Feicimid a lán bó atá dubh agus bán in Éirinn agus 
is ó na ba sin a fhaighimid bainne. 

Sa pháirc 
De ghnáth, cónaíonn ba amuigh sna páirceanna. 
Caitheann siad go leor ama ar féarach (ag ithe féir). 
Téann siad a chodladh ina luí ar a mboilg. Is minic a líonn 
siad iad féin nó a chéile chun na feithidí a bhaint díobh. 
Ina theannta sin, croitheann siad a n-eireabaill chun 
cuileoga a scaipeadh.
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Cad a fhaighimid ó bha?
Tugtar mairteoil ar an bhfeoil a fhaighimid ó bha. Is féidir linn mairteoil a chócaráil i mbealaí éagsula mar 
shampla mairteoil rósta, stéig agus fiú mairteoil mhionaithe a úsáidtear chun martbhorgaire a dhéanamh.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 20.
•  Déan plé ar chuma bó ag cur béime ar an bhfoclóir ceart. Is féidir le páistí pictiúir a 

chruthú le lipéid orthu a thaispeánann súile, cluasa, béal, crúba, eireaball na bó.
•  Is féidir patrún bó a chruthú trí phéinteáil le spúinsí. Déan comparáid idir an patrún seo 

agus patrún eile ata le feiceáil sa dúlra. Déan plé ar bha nach bhfuil dubh agus bán. 
• Déan liostaí de na táirgí a fhaighimid ó bha faoi na teidil “Bia” agus “Leathar”.
•  Déan suirbhé ranga chun an táirge déiríochta is fearr leis na daltaí a fháil amach. Is féidir 

leis na páistí liosta a dhéanamh de na táirgí a itheann siad in aon lá amháin. 
•  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. 
•  Cuir agallamh ar fheirmeoir déiríochta más féidir. Cuir ceisteanna air/uirthí maidir le cé 

chomh minic is a chrútar na ba agus conas a bhailítear an bainne ón bhfeirm. 
• Tá ábhair bhreise le fáil i Ranna 3 agus 4. 

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go mbeadh an páiste in ann cur síos a thabhairt ar chuma bó agus 
na táirgí a fhaighimid uathu. 

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

Faighimid bainne ó bha freisin. Ní deoch fholláin amháin é bainne [Féach Bia 
Folláin, leathanach 5]. Úsáidtear bainne chun go leor rudaí eile a dhéanamh 
– uachtar, im, cáis, iógart, uachtar reoite agus seacláid.

Faighimid leathar ó chraicne bó freisin agus úsáidtear an leathar seo chun seaicéid, bróga, criosanna, 
lámhainní, rugaí agus clúdaigh le haghaidh troscáin a dhéanamh.
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1 Bain usáid as na focail seo a leanas 
chun na bearnaí a líonadh:
bainne, mairteoil, féar

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 6

An raibh a  

fhios agat? 

Déanann ba obar tarracóra  

i dtíortha éagsúla  

timpeall an domhain!

Is maith leis na ba 
 ____________ a ithe. 
Is maith linn  __________ a ithe. 
Faighimid _________________ 
ó bha freisin.

2 Léigh na focail agus tarraing na pictiúir chearta.

Is as ________________ a dhéantar na rudaí seo. 

Im Uachtar Reoite Cáis


