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Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar fhoclóir agus tháirigí a bhaineann le ba.

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 :
ba bó tarbh lao tréad féar féar tirim feoil bainne

Céard iad na fuaimeanna a dhéanann siad?
Bíonn ba ag géimneach. Tá an fhuaim seo cosúil le “mú”.
 
Cá mbíonn cónaí orthu?
De ghnáth, bíonn ba ina gcónaí i ngrúpa mór darbh 
ainm tréad. Den chuid is mó den am bíonn cónaí 
orthu sna páirceanna ach go minic sa gheimhreadh 
nuair a bhíonn an aimsir rófhuar, bíonn orthu dul 
isteach i mbotháin.   

Tugtar bó ar an 
ainmhí baineannach. 

Tugtar tarbh ar  
an ainmhí fireannach. 

Tugtar lao ar  
an ainmhí óg. 

Ba
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Cad a itheann siad?
Itheann ba féar. Sa gheimhreadh, nuair nach mbíonn mórán féir ag fás, tugann an feirmeoir  
bia breise dóibh mar fhéar tirim.   
 
Cad iad na táirgí a fhaighimid ó bha?
Faighimid feoil agus bainne ó bha. Is as bainne a dhéantar uachtar, im agus cáis. Ina  
theannta sin, baintear úsáid as bainne chun iógart, uachtar reoite agus seacláid a dhéanamh. 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 20. 
•  Déan plé ar na fuaimeanna difriúla a dhéanann ainmhithe na feirme agus na 

hainmneacha atá ar na hainmhithe óga (lao, uan, banbh). 
•  Is féidir suirbhé a dhéanamh ar na táirgí déiríochta (bia déanta as bainne) i mboscaí lóin 

an ranga. Is féidir leis na páistí vóta a chaitheamh don táirge déiríochta is fearr leo agus 
póstaer a dhéanamh den toradh. 

•  Déan plé ar na bealaí difriúla atá againn chun mairteoil a ithe – mairteoil rósta, 
martbhorgaire, stéig, feoil mhionaithe srl. 

• Is féidir leis na páistí pictiúr de thréad bó a chruthú agus lipéid (bó, tarbh, lao) a chur air. 
• Is féidir patrún bó a chruthú trí phéinteáil le spúinsí. 
•  Is féidir obair a dhéanamh ar fhoclóir a bhaineann le suíomh agus lonnú  (in aice, os 

comhair, cóngarach …) le macasamhail d’fheirm agus ainmhithe. 
•  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] 

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

Toradh an cheachta:
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go mbeadh an foclóir thuasluaite ar eolas ag na páistí agus go 
n-aithníonn siad cuid de na táirgí a fhaighimid ó bha.   
 
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 Féach ar na pictiúir agus scríobh 
na focail.

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

An raibh a  

fhios agat? 

Aithníonn an bhó a lao trí 

bholadh!

2 Féach ar na pictiúir. Scríobh na focail.

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


