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Roinn 2
Caoirigh

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 chaoirigh agus tháirgí caorach. Eolas a chur ar 
churaimí an fheirmeora maidir le haire a thabhairt do na hainmhithe. 

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:
caora reithe uan ag méileach tréad olann feoil bainne

Bíonn caoirigh ina gcónaí i ngrúpa mór darbh ainm tréad. Itheann siad féar. Faighimid olann, feoil agus 
bainne a úsáidtear chun cáis a dhéanamh, ó chaoirigh. 

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:
lomra lomadh lomthóir madra caorach crúb

Ag lomadh na gcaorach 
Tá gruaig olanda ag caoirigh. Tugtar lomra ar an ngruaig seo. Tá caoirigh 
in ann cónaí amuigh faoin aer don bhliain ar fad mar gheall ar an lomra 
te uiscedhíonach seo. Gearrtar an ghruaig seo uair amháin in aghaidh 
na bliana i rith an tsamhraidh (tugtar lomadh ar an bpróiseas). Fásann 
an ghruaig ar ais go tapa. De ghnáth is duine proifisiúnta é/í an lomthóir 
a théann ó fheirm go feirm ag lomadh na gcaorach. Úsáideann siad 
bearrthóirí leictreacha agus tá siad in ann caora amháin a lomadh  
i níos lú ná nóiméad go leith. Déantar olann as an lomra ina dhiaidh  
sin [níos mó eolais ar olann i Roinn 4]. 

An raibh a fhios agat? 
Is é 805 caora i naoi n-uaire an lomadh is fearr a rinneadh ar domhan 
– sin 89 caora in aghaigh na huaire! 
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Ag tabhairt aire do chaoirigh 
Baineann an feirmeoir úsáid as madra caorach nuair a bhíonn sé ag 
bogadh ainmhithe ó pháirc amháin go páirc eile nuair atá níos mó féir 
ag teastáil uathu.

Caitheann an feirmeoir cosa na caorach a 
bhearradh. Tugtar crúb ar chos na caorach 
agus tá dhá mhéar coise uirthi. Má bhíonn 
an chaora ag siúl ar thalamh garbh, ídíonn 
na crúba go nádúrtha ach má tá caoirigh 
ag caitheamh an chuid is mó den am ar 
thalamh bog na bpáirceanna, caitheann an 
feirmeoir a gcrúba a bhearradh.

Bíonn fás níos fearr ar an bhféar san aimsir 
mhaith agus tá go leor le hithe ag na 
caoirigh i rith an tsamhraidh. Tugann an 
feirmeoir bia breise mar fhéar tirim agus 
sadhlas dóibh i rith an gheimhridh chun a 
chinntiú go bhfuil a ndóthain le hithe acu.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 21.
•  Scríbhneoireacht chruthaitheach: Is féidir an ceacht seo a úsáid mar bhunús do cheacht 

scríbhneoireachta – Saol an mhadra caorach, An lá a chaill an chaora a cóta…
•  Séasúir na bliana: Déan scrúdú ar na hathruithe i saol na gcaorach i ngach seasúr 

(lomadh na gcaorach sa samhradh agus féach ar Roinn 3 chun breith na n-uan a fháil).
• Déan liosta d’fhocail nua agus tarraing pictiúir a léiríonn an foclóir tábhachtach.  
•  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 lomthóir caorach más féidir. Déan comparáid idir olann agus an lomra a 

bhaintear de chaora. Cuir an olann i gcomparáid le rud ata déanta as olann (geansaí).  
• Tá ábhair bhreise le fáil i Ranna 3 agus 4. 

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go dtuigfidh an páiste an foclóir thuasluaite agus  tuiscint aige/aici ar 
phróiseas an lomtha agus na táirgí a fhaighimid ó chaoirigh. 

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 Bain úsáid as na focail sa phictiúr chun na bearnaí a 
líonadh

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 8

An samhradh atá ann. 
Tá an _________________ 
ag lomadh na caorach. 
Tá an ________________ ar an talamh. 
Cuidíonn an________________ 
leis an bhfeirmeoir na caoirigh 
a bhogadh ó áit go háit.

2 Cuir ciorcal timpeall na rudaí a fhaighimid ó 
chaorigh.

madra caorach

lomthóir

Iomra


