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Roinn 1
Éanlaith Chlóis 

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar éanlaith chlóis, siciní ach go h-áirithe agus na táirgí a fhaighimid uathu. 

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 :
sicíní  eite  cearc  coileach  scalltán  ealta  feoil   uibheacha 

Céard iad na fuaimeanna a dhéanann sicíní?
Bíonn an chearc ag grágaíl. Glaonn an coileach.  
Deirtear go bhfuil an fhuaim seo cosúil le “Cock-a-doodle-doo”.  

Tugtar cearc ar an sicín 
baineannach.  

Tugtar coileach ar an sicín 
fireannach. 

Tugtar scalltán ar an 
sicín óg. 

Na Sicíní
Níl sicíní mar a gcéanna le hainmhithe feirme eile cosúil le ba, caoirigh agus muca. Is éin iad sicín 
le dhá chois agus dhá eite. 
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Cá mbíonn cónaí orthu?
Cónaíonn siad le chéile i ngrúpa mór darbh ainm ealta. Cónaíonn sicíní 
amuigh faoin aer ar chuid de na feirmeacha in Éirinn ach ar fheirmeacha 
eile conaíonn said taobh istigh. 

Cad iad na táirgí a fhaighimid ó shicíní?
Faighimid feoil agus uibheacha ó shicíní.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 23. 
•  Déan plé ar na fuaimeanna difriúla a dhéanann sicíní. Déan iarracht na páistí a mholadh 

chun an foclóir ceart a úsáid – bíonn an madra ag tafann, an bó ag géimneach, an chearc 
ag grágaíl. 

•  Is féidir úsáid a bhaint as scéal mar “Chicken Licken” nó “An Chearc Bheag Dhearg” 
chun tús a chur leis an gceacht. 

•  Déan plé ar na táirgí a fhaighimid ó shicíní (feoil agus uibheacha) agus na bealaí difriúla 
atá againn chun iad a ullmhú. 

• Tarring pictiúir d’ealta sicíní agus cuir na lipéid cearc, coileach agus scalltán air. 
•  Déan plé ar an bhfeirmeoir agus na cúraimí a bhíonn air/uirthi maidir le haire a thabhairt 

do na hainmhithe. 
•  Déan scrúdú ar bhlaoscanna uibhe agus an chaoi a bhriseann siad. Cén fáth a bhfuil sé 

tábhachtach go mbriseann blaoscanna go héasca? 
•  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 dtuigfidh na páistí an foclóir thuasluaite agus na táirgí a 
fhaighimid ó shicíní.     
 
Áiseanna Breise
• www.agriaware.ie 
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1 Scríobh an focal agus dathaigh 
na pictiúir.

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

An raibh a  

fhios agat? 

Níl fiacla ar bith ag éin!

2 Cuir ciorcal thart ar 
na táirgí sicín (rudaí a 
fhaighimid ó shicíní) 
agus dathaigh iad.

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 12

Seo iad na                     .

2 Cuidigh leis an sicín beag 
a mháthair a aimsiú.


