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Roinn 1
Bia Folláin 

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar bhia folláin agus ar an gcoincheap go mbíonn fuinneamh ag teastáil ó gach dúil 
bheo. An nasc idir fuinneamh agus bia agus idir bia agus an fheirm a léiriú. 

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 :
fuinneamh  béile/béilí  bricfeasta  lón  dinnéar  sneaic bia folláin   

torthaí   glasraí   bainne

Ná déan dearmad! Lámha glana, cistin ghlan, bia glan!    
 

Cad is fuinneamh ann?
Ní féidir le rud ar bith gluaiseacht gan fuinneamh a bheith aige. Faigheann caranna a gcuid 
fuinnimh ó pheitreal, faigheann teilifíseáin a gcuid fuinnimh ó leictreachas agus is ó bhia a 
fhaigheann daoine a gcuid fuinnimh. 

Is ó bhia a fhaighimid fuinneamh chun smaoineamh, gluaiseacht, siúil agus caint a dhéanamh.  

Cad as a thagann ár mbia?
Teastaíonn bia ó gach dúil bheo chun fás agus maireachtáil. Faigheann plandaí a gcuid bia  
ón ngrian agus ón gcré. Faigheann an chuid is mó de na hainmhithe ar an bhfeirm a gcuid  
bia ón bhféar agus faighimid an chuid is mó dár mbia ón bhfeirm. 

Fásann beagnach gach saghas bia ar an bhfeirm. Ceannaímid sna siopaí agus sna margaí é. 
Uaireanta téann an bia ón bhfeirm go dtí monarchana. Sna monarchana déantar bia difriúla  
as, mar shampla déantar cáis as bainne agus déantar arán as gráinní. [Féach Arbhar agus  
Féar Lch 14].

Cathain a ithimid?
Ithimid béilí go rialta ionas go mbíonn fuinneamh againn chun smaoineamh, 
gluaiseacht, siúil agus caint a dhéanamh. De ghnáth bíonn bricfeasta againn ar maidin, 
lón i lár an lae agus dinnéar sa tráthnóna. Go minic má bhíonn ocras orainn idir na béilí 
seo ithimid sneaic.
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Roinn 1
Bosca Lóin Folláin
Is é is bia folláin ann ná bia sláintiúil a cabhraíonn le fás an choirp. 
Ba chóir dúinn bia folláin a ithe gach lá. Ina theannta sin caithimid 
aclaíocht a dhéanamh chun bheith sláintiúil. 

Tá úll agus leitís le feiceáil sa bhosca lóin. Is bia folláin iad 
torthaí agus glasraí a dhéanann an-mhaitheas dár gcuid gruaige, 
ár gcraiceann agus ár gcuid súile. Ba chóir dúinn cúig phíosa de 
thorthaí agus glasraí a ithe gach lá.  

Tá bainne le feiceáil sa bhosca lóin freisin. Cabhraíonn bainne agus cáis le fás ár 
gcuid fiacla agus ár gcuid cnámh. Bá chóir dúinn bainne nó bia déanta as bainne a 
ithe trí huaire in aghaidh an lae.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 19. 

•  Déan scrúdú ar bhailiúchán de thorthaí agus glasraí difriúla. Bain an craiceann más gá agus gearr 
suas iad. Lig do na paistí iad a bhlaiseadh más féidir agus dean plé ar an mboladh agus gnéithe eile. 

•  Chun tábhacht an fuinnimh a léiriú don rang, iarr orthu gléas leictreach a chur ar siúl gan an 
plocóid a bheith curtha abhaile. 

• Déan póstaer den bhia difriúil atá ag teastáil ó dhúile beo chun fuinneamh a fháil. 

• Déan suirbhé ar na boscaí lóin. Déan plé ar an nasc idir bia agus an fheirm. 

•  Cuir ceist ar na páistí maidir leis an mbricfeasta, lón agus dinnéar a d’ith siad inné. Comhairigh an 
méid torthaí agus glasraí atá luaite. Cuir i gcuimhne don rang gur chóir dóibh cúig phíosa a ithe 
gach lá. 

•  Déan colláis as pictiúir de bhia folláin. Cuir an teideal “Is ón mbia a thagann ár bhfuinneamh” air. 

•  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.[Féach An Feirmeoir Gaelach Lch 2] 

• Níos mó eolais ar bhia folláin le fáil ar www.bordbia.ie/consumers/about_food 

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

Toradh an cheachta:
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go mbeadh sé ar eolas ag an bpáiste go mbíonn 
fuinneamh ag teastáil ó gach dúil bheo, go bhfaighimid ar gcuid fuinnimh ó bhia agus 
go dtagann beagnach ár mbia go léir ón bhfeirm.   
 
Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie 

Déanta le 
comhairle ó
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Roinn 1
Bia Folláin

1 Tarraing líne a thaispeánann cá háit a fuair an bó, 
an buachaill agus an planda a gcuid fuinnimh.

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

An raibh a  

fhios agat? 

Tagann formhór ár mbia 

ón bhfeirm!

An ghrian An féar An bia

2 Tarraing pictiúr den lón folláin is fearr leat.

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 4


