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Roinn 4
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 bhreith éan agus ar fheirmeoireacht sicíní.   

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul trí fhoclóir agus coincheapa na ranna eile roimh thosú ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa Ranna na Ranna eile:
éanlaith chlóis sicín turcaí lacha gé feoil uibheacha ealta   cleití 
éití       gob       crúibín        cosa scamallacha

Tugtar éanlaith chlóis ar éin a fhaighimid feoil nó uibheacha uathu - sicíní, turcaithe, lachan agus géanna. 
Faighimid cleití ó lachan, ghéanna agus thurcaithe freisin. Bíonn crúibíní ag sicíní agus turcaithe chun 
bheith ag tochailt. Bíonn cosa scamallacha ag lachan agus géanna chun bheith ag snámh. Níl fiacla ag éin. 
Slogann sicíní bia gan é a chogaint. Téann an bia isteach sa phrócar ar dtús. Ansin téann sé isteach san 
eagaois ina meiltear é le púróga beaga a phioc an sicín suas agus é ag ithe.  

Pléitear éanlaith chlóis na hÉireann (sicíní, turcaithe, lachan agus géanna), a dtréithe agus a 
dtáirgí sna ranna eile. Beidh an bhéim ar fheirmeoireacht sicíní agus ar bhreith sicíní sa roinn seo. 

Foclóir don cheacht seo:
aigeanta beireann toirchithe ál gor ag goradh

Feirmeoireacht sicíní
Díoltar uibheacha aigeanta i siopaí agus ollmhargaí ar fud na tíre. Cuirtear an lipéad aigeanta 
orthu nuair ó chearca ar fheirmeacha aigeanta a thagann siad. Is féidir feoil na circe aigeanta  
a cheannach freisin. Ar fheirmeacha aigeanta ligtear d’ainmhithe am a chaitheamh amuigh faoin 
aer. Tá cead ag sicíní aigeanta siúl agus scríobadh lasmuigh sa chré.  

Coinnítear sicíní nach bhfuil aigeanta istigh mar beirtear níos mó uibheacha díobh ansin. Is iad 
na feirmeacha seo na cinn is coitianta in Éirinn mar gheall ar an éileamh mór ar fheoil agus 
uibheacha. Bíonn na feirmeacha aigeanta níos lú agus mar gheall ar sin de ghnáth bíonn feoil agus 
uibheacha aigeanta níos costasaí. Bíonn ardchaighdeán sláinteachais agus cúram imshaoil ag an dá 
shaghas feirmeacha.

Bíonn réim  
radhairc sicíní an-chúng.  

Breathnaíonn siad ar rud le súil  
amháin agus ansin an dara súil chun  
é a fheiceáil i gceart. Sin an fáth a 

bhogann siad a gcinn ó thaobh  
go taobh agus iad ag siúl!
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Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 23.
•  Déan plé ar ainmneacha na héanlaithe clóis go léir idir bhaininscneach, fhirinscneach 

agus óg -lacha, bardal, éinín lachan; gé, gandal, góislín. Is féidir ainmhithe feirme eile a 
lua freisin. 

•  Cuir mamaigh agus éin i gcomparáid lena chéile maidir le tréithe fisiciúla, breith agus 
beathú na n-óg agus mar sin de.

•  Déan plé ar an gcaoi a oireann tréithe na héanlaithe clóis leis an imshaol mar shampla 
crúibíní agus cosa scamallacha. Cuir i gcomparáid le hainmhithe feirme eile iad. 

•  Déan liosta de sé bhealach dhifriúla gur féidir uibheacha a ullmhú. Más féidir bí ag bácáil 
nó ag cócaireacht sa scoil.

• Déan suirbhé sa bhaile ar earraí a bhaineann le héanlaith chlóis (piliúr, cácaí srl).  
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.
•  Tá treoracha ar conas is féidir na turgnaimh seo a dhéanamh ar www.agriaware.ie:    

• Cén fáth nach mbriseann an chearc na huibheacha agus í ina suí orthu? 
• An féidir ubh a phreabadh?

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar chineálacha feirme sicíní agus  
ar uibheacha agus breith scalltán.

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

Uibheacha 
Is iad uibheacha sicíní na huibheacha a ithimid den chuid is mó den 
am. Beireann cearca faoi leith ar ubh amháin in aghaidh an lae. Níl na 
huibheacha a cheannaímid sna siopaí toirchithe agus mar sin níl aon seans 
go bhfásfaidh siad ina scalltáin. 
 
Cearca agus Scalltáin 
Nuair a chúplálann cearc agus coileach, forbraíonn ubh toirchithe. Beireann 
an chearc ar ubh amháin in aghaidh an lae go dtí go bhfuil ál de thart ar 12 
ubh aice. Ansin suíonn sí orthu chun iad a choinneáil te. Deirtear go bhfuil 
gor á dhéanamh aici ar an ál. 
 
Forbraíonn an ubh thoirchithe ina scalltán. Má éiríonn an ubh fuar ag am seo, gheobhaidh an 
scalltán bás. Tar éis thart ar 21 lá tosaíonn na huibheacha ag goradh. Bíonn rud beag crua ar 
a dtugtar fiacail uibhe ar ghob an scalltáin agus úsáideann sé é chun an bhlaosc a bhriseadh. 
Titeann an fhiacail seo amach go luath ina dhiaidh sin. 
 
Tá próiseas na breithe an-chosúil leis seo maidir leis na héanlaith chlóis eile. Ní mamaigh iad 
éin agus mar sin ní fhaigheann na héin óga bainne óna máithreacha. Cúpla uair tar éis teacht as 
an mblaosc, foghlaimíonn siad óna máthair conas is féidir gráinní a ghobadh. [Codarsnacht le 
mamaigh na feirme – Caoirigh, Ba agus Muca].
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1 Líon na bearnaí.

Beireann an _________ ar ubh amháin  
in aghaidh an lae go dtí go bhfuil _______ aici. 

Bíonn timpeall 12 uibheacha san ál. Déanann an chearc  
_____________ar an ál. Caitheann sí na huibheacha a  

choinneáil ________. Tar éis 21 lá, tosaíonn na huibheacha ag 
___________. Tar éis uaire nó dhó, téann na sicíní beaga  

amach ag foghlaim conas is féidir gráinní a ithe.

Ainm:

Dáta:

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

Bileog Oibre*

cearc

ál

Déanann an 
chearc gor ar 

an ál

Tosaíonn na 
huibheacha ag 

goradh

sicín beag

2 Úsáid na leideanna thíos chun an crosfhocal a chríochnú: 

Trasna:
3. Táirge éin a ithimd don dinnéar.(5)
4.  Bíonn an cineál seo cos ag turcaithe 

agus sicíní. (6)
7 .  Bíonn an cineál seo cos ag lachain 

agus géanna (11)

8 .   Itheann a lán  
daoine an fheoil  
seo um Nollaig.  
(6)

Anuas:
1.  Táirgí éin a ithimid don 

bhricfeasta. (9)
2.  Rud atá ag gach cinneál  

éin. (6)
4. Sicín baininscneach (5)

5. Bailliúchán uibheacha (2)
6. Éan clóis atá in ann  
snámh. (5)
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An raibh a  

fhios agat? 

De ghnáth, bíonn éin 

fhirinscneacha níos mó ná na 

héin bhainiscneacha. Bíonn 

cléite ildaite acu fresin!


