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Roinn 3
Éanlaith Chlóis

Naisc leis an gcuraclam:
• Eolaíocht Dúile beo
  Feasacht agus cúram imshaoil
• Tíreolaíocht Imshaoil dhaonna
• OSPS Mise agus an domhan mór

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar chothú sicíní agus ar tháirgí a fhaighimid ó éanlaith chlóis.   

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:
cearc coileach scalltán ealta feoil uibheacha cleití éití crúibín 
gob       cosa scamallacha

Tugtar cearc ar an sicín baineannach, coileach ar an bhfireannach agus scalltán ar an éan óg. Bíonn 
crúibíní ag sicíní agus turcaithe chun bheith ag tochailt sa chré. Bíonn cosa scamallacha ag lachain agus 
géanna chun snámh a dhéanamh. Níl sicíní rómhaith ag eitilt ach tá lachain agus géanna go maith aige.

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:
cleití   gobadh prócar eagaois

An raibh a fhios agat? 
Is é fáth amháin nach bhfuil fiacla ag éin ná bheidís róthrom 
chun eitilte dá mbeadh siad acu!

Sicín Lacha Gé Turcaí

Cad a fhaighimid ón éanlaith chlóis? 
Tugtar éanlaith chlóis ar éin a fhaighimid feoil nó uibheacha uathu mar shampla sicíní, turcaithe, 
lachain agus géanna. Faighimid cleití ó éanlaith chlóis freisin. Ithimid uibheacha ó shicíní, 
lachain agus ghéanna agus úsáidtear iad chun béilí difriúla a dhéanamh. [Níos mó eolais ar 
uibheacha i Roinn 4]. 
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Itear feoil na ceithre héan ach is í feoil sicíní an fheoil is coitianta. In Éirinn is béile 
traidisiúnta na Nollag é turcaí rósta ach in áiteanna faoi leith tá gé rósta níos coitianta. 

Is féidir éadaí, blaincéid agus piliúir a dhéanamh as cleití lachan, turcaithe agus géanna. 
Úsáideadh cleití géanna agus turcaithe mar phinn fadó. Cuireadh i ndúch iad roimh 
scríbhneoireacht a dhéanamh.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 23.
•  Chun tús a chur leis an gceacht is féidir liosta a dhéanamh de chnuasainmneacha na n-

ainmhithe feirme mar shampla tréad bó, ál banbh, ealta éin srl. Is féidir plé a dhéanamh 
ar ainmneacha na n-ainmhithe óga agus na fuaimeanna a dhéanann siad.

•  Déan plé ar an réimse leathan de bhia le sicín nó uibheacha iontu mar shampla 
uibheagán nó meireang. Luaigh an chaoi a úsáidtear uibheacha i mbácáil.

•  Déan scrúdú ar ghrianghraif d’éanlaith chlóis ón idirlíon agus cuir i gcomparáid lena 
chéile iad.

•  Is féidir le daltaí súil a choinneáil ar na táirgí sicíní a itheann siad in aon seachtain 
amháin.

•  Déan suirbhé agus liosta sa bhaile de na táirgí a bhaineann le héanlaith chlóis atá ann 
(piliúir, cácaí srl).  

•  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 tháirgí na héanlaithe clóis (feoil, uibheacha agus cleití) agus 
conas a itheann sicíní. 

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

Ag ithe agus ag ól 
Tá an bhéim ar shicíní san alt seo ach tá próiseas ithe na héanlaithe clóis eile cosúil leis.
Ólann sicíní go leor uisce ach ní shlogann siad. Cuireann siad a ngoba istigh san uisce 
agus ardaíonn siad a gcinn chun go sleamhnóidh an t-uisce síos a scornacha. Itheann siad 
trí ghobadh a dhéanamh. Tá a ngoba géar agus biorach chun gráinní, síolta agus feithidí a 
phiocadh suas. 

Níl fiacla ag éin. Nuair a itheann sicíní téann an bia síos an scornach gan a bheith coganta. 
Téann sé isteach i bpóca bog ar a dtugtar an prócar. Uaireanta nuair a itheann an sicín an 
iomarca, bíonn an prócar lán agus is féidir an mhuineál a fheiceáil ag bolgadh amach! 

Ina dhiaidh sin téann an bia go dtí an eagaois atá lán le púróga beaga a phioc an  
sicín suas agus í ag ithe. Meileann na púróga an bia chun gur féidir leis an sicín é a dhíleá.



23

Roinn 3
Éanlaith Chlóis

1 An bhfuil mórán eolais agat ar éanlaith chlóis?  
Freagair na ceisteanna thíos.
Cén t-ainm a ghlaotar ar éin gur féidir linn feoil  
nó uibheacha a fháil uathu? 

Cad iad na héin le cosa scamallacha gur féidir  
leo snámh?

Cad iad na héin le crúibe? 

Ainmnigh trí tháirge éin (rudaí a fhaighimid ó éin):

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

turcaí gé sicín lacha

2 Úsáid na leideanna thíos chun an 
crosfhocal a chríochnú: 
Trasna: 
4. Éan clóis atá in ann snámh. (5)
5.  Ithimid ________  na n-éan don dinnéar. (5)
6.  Ithimid _________ na n-éan don  

bhricfeasta. (9)
Anuas:
1.  Bíonnn cosa ____________ ag lachain agus  

géanna. (11) 
2.  Bíonn _________ ag turcaithe agus sicíní. (6)
3. Rud atá ag gach cineál éan. (6)

1

2

3

4

5

6

An raibh a  

fhios agat? 

Níl fiacla ag éin. Dá 

mbeadh fiacla acu, ní 

bheidís in ann eitilt mar 

bhéidís róthrom!

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


