
8

Roinn 3
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 Ranna 1 agus 2. Eolas a chur ar fhás agus ar chothú caorach.

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir agus na coincheapa a múineadh i Ranna 1 agus 2 roimh thosú  
ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa Ranna 1 agus 2:
caora reithe uan méileach tréad olann feoil lomra lomadh 
crúb madra caorach  
Faighimid olann, feoil agus bainne a úsáidtear chun cáis a dhéanamh ó chaoirigh. Bearrtar lomra na 
gcaorach uair amháin in aghaidh na bliana sa samhradh. Caitheann feirmeoirí crúba na gcaorach a bhe-
arradh freisin. 

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas, is féidir tús a chur leis an eolas 
níos doimhne a leanas.

Foclóir don cheacht seo:
breith uan An t-earrach sciot tumadh cúlfhiacla ar féarach fodar 

An raibh a fhios agat? 
• Aithníonn caora a huan féin ón mboladh agus an fhuaim a dhéanann sé!
• Níl adharca ag gach reithe! In Éirinn níl adharca ag an gcuid is mó acu!

Beith uan 
Beirtear uain san earrach. Bíonn an chaora ag iompar 
ar feadh cúig mhí. Bíonn uan nuabheirthe thart ar cúig 
chileagram (cúig phaicéad siúcra). Is mamaigh iad caoirigh 
agus ólann uain bainne a máithreacha ar feadh thart ar 14 
seachtaine. 

Níl caora in ann bainne a thabhairt do níos mó ná dhá uan 
ag an am céanna agus de ghnáth ní bheirtear ach uan nó 
dhó díobh in aghaidh na bliana. Ach uaireanta beirtear trí 
nó ceithre huan agus i gcás mar seo d’fhéadfadh caora eile 
bheith mar mháthair altrama dóibh.
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Coisc ar ghalar
Caitheann an feirmeoir sciot a dhéanamh d’eireabaill an uain cúpla lá tar éis a bhreithe (an t-eireaball 
a bhearradh). Ní ghortaíonn sé an t-uan agus déantar é ar mhaithe le sláinteachas. Caitheann caoirigh 
folcadh a fháil i leacht speisialta chun paraisítí dainséaracha a ghlanadh díobh freisin. Tugtar dip 
chaorach ar an leacht seo. Déantar an tumadh caorach seo le linn an tsamhraidh.

Fiacla
Bíonn ocht ndiúlfhiacail ag uan nuair a bheirtear é. Titeann dhá cheann amach in aghaidh na bliana 
agus fásann dhá cheann bhuana ina n-áiteanna. Níl fiacla ar bith sa chuid chun tosaigh den drandal 
uachtarach. Úsáidtear an drandal láidir seo chun féar a stróiceadh. Tá cosúlacht idir fiacla daoine agus 
fiacla caorach mar cognaíonn caoirigh leis na cúlfhiacla cosúil linne agus stróicimid bia leis na fiacla 
chun tosaigh.  

Ag ithe
Tá caoirigh in ann a lán bia a ithe go tapa. Den chuid is mó 
den bhliain cónaíonn siad i bpáirceanna agus itheann siad 
féar. Deirtear go mbíonn siad ar féarach. Sa gheimhreadh 
nuair nach bhfuil mórán féir ag fás, tugtar féar tirim agus 
cnónna caorach (déanta as arbhar) dóibh. Tugtar fodar ar  
an mbia breise seo. [Eolas ar an gcíor a chogaint i roinn 4].

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 21.
• Leis na daltaí déan liosta den fhoclóir a bhaineann leis an téama seo.
•  Déan póstaer a thaispeánann ainmneacha cearta na n-ainmhithe firinscneacha, 

baininscneacha agus óga ar an bhfeirm.
•  Is féidir breith uan a chomhtháthú le hobair an ranga ar an Earrach. Mar shampla pictiúir 

a tharraingt d’uain nuabheirthe agus bláthanna an earraigh.
•  Scríbhneoireacht chruthaitheach- Is féidir an ceacht seo a úsáid mar bhunús do cheacht 

scríbhneoireachta – An fheirm san Earrach srl.
•  Déan turgnamh simplí ag déanamh iniúchta ar an inslitheoir is fearr, olann nó cadás.  

Cuir an dá fhabraic thart ar rud éigin te. Cé acu a bheidh fuar ar dtús?  
• Déan taighde ar na contaetha in Éirinn ina mbíonn feirmeacha caorach.
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus an chaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil.
• Tá ábhair bhreise le fáil i Roinn 4.

Toradh an cheachta
Ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar fhás agus chothú caorach. 

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

Dáta:

Caoirigh

Bileog Oibre*

1

2 Tarraing trí tháirge caorach sa spás thíos:

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

An raibh a  

fhios agat? 

Níl ach leath bhéal de 

fhiacla ag caoirigh! Ní 

bhíonn fiacla ach i mbun 

an ghéill acu!

An focal a ghlaotar ar  
ghruaig na caorach ná Cóta Lomra Scamall

An duine a ghearann 
lomra na caorach ná An feirmeoir An lomthóir An búistéir

An t-ainmhí a chuidíonn 
leis an bhfeirmeoir ná An cat  An banbh  An madra caorach 

Rud nach bhfaighimid 
ó chaoirigh ná Prátaí Feoil  Bainne 

Beirtear ar na huain San Fhómhar sa Gheimhreadh san Earrach

Ar feadh 14 seachtaine, 
ólann na huain bainne a  máithreacha ndeirfiúracha ndeatháireacha

“Cuir tic 
sa bhosca 

ceart!”


