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Roinn 3
Muca

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 chothú muc agus ar tháirgí muc.

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:
cráin collach banbh ál min  bothán eireaball crúibín feoil 

liamhás slisíní ispíní

Tugtar cráin ar an ainmhí baineannach. Tugtar collach ar an ainmhí fireannach. Tugtar banbh ar an 
ainmhí óg. Faighimid feoil mar liamhás, slisíní agus ispíní ó mhuca. Itheann muca min déanta as 
arbhar. Ní ainmhithe salacha iad muca. Coinníonn siad a leapacha glan agus téann siad go dtí an 
leithreas i gcúinne dorcha atá i bhfad ón leaba. Tugtar crúibín ar chos muice.

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:
ál banbh siní muiceoil bagún saillte guairí  leathar 

An raibh a fhios agat?  
Tugtar ‘weaners’ ar bhainbh nuair a éiríonn siad as bainne a máthar a ól.  
Tugtar ‘weaners’ orthu go dtí go bhfuil siad 12 seachtain d’aois. 

Ag baineannacht 
De ghnáth bíonn cráin ag iompar ar feadh trí mhí, trí 
seachtaine agus trí lá. Bíonn thart ar dhá bhanbh 
déag ag an gcráin ach uaireanta beirtear ar níos 
mó ná sin. Tugtar ál banbh ar an ngrúpa banbh 
seo. Chomh luath agus a bheirtear orthu tosaíonn 
na bainbh ag ól bainne ó shiní ar bholg a máthar. 
Bíonn níos mó bainne le fáil ó chuid de na siní 
ná a cheile agus is minic a bhíonn na bainbh ag 
screadach agus ag brú a chéile ag iarraidh na siní is 
fearr a fháil. Bíonn an t-ál in ann bia tirim a ithe faoin 
am a bhíonn siad trí seachtaine d’aois.
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Ag tabhairt aire do na bainbh 
Caitheann an feirmeoir trí rud a dhéanamh chun aire a thabhairt don ál sa chéad cúpla seachtain. 
Cosúil le heireabaill na n-uan, caithfear sciot a dhéanamh d’eireaball an bhainbh (é a bhearradh). 
Baintear leath den eireaball mar mura ndéantar é, bheidís ag baint greime as eireaball a chéile. 
Freisin caithfear fiacla an bhainbh a ghearradh chun siní na cránach a chosaint. Ar deireadh, 
tugann an feirmeoir instealladh iarainn do na bainbh mar níl iarann ar bith i mbainne na cránach 
[iarann pléite i mBia Folláin lch 5]. 

Feoil Muc
Is í feoil muc an fheoil is coitianta ar domhan. Is ó mhuca a 
thagann beagnach leath den fheoil a thairgtear. Tá dhá chineál 
feoil muc ann, muiceoil agus bagún. Is feoil úr í muiceoil 
mar shampla gríscíní muiceola, filléad muiceola nó gualainn 
mhuiceola. Is feoil muc a shailltear é bagún mar shampla slisíní, 
bagún bruite nó an bagún rósta atá traidisiúnta in Éirinn ag an 
Nollag. Maireann feoil shaillte níos faide ná feoil úr.

Táirgí Muc Eile
Faighimid bia eile ó mhuca freisin mar ispíní, putóg dhubh agus putóg bhán. Tá ribí de ghruaig 
fhada ag muca ar a dtugtar guairí agus úsáidtear na guairí seo chun scuaba ealaíontóra a 
dhéanamh. Faighimid leathar ó chraiceann muc freisin.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 22.
• Is féidir cuid de “Charlotte’s Web” le E. B.Whyte a léamh chun tús a chur leis an gceacht.
• Déan liosta de tháirgí muc leis an rang.
• Is féidir le páistí “Leabhrán na Muc” a chruthú le pictiúir, fíricí agus foclóir ann.
• Scríobh treoracha ar conas is féidir ceapaire liamháis atá foirfe a dhéanamh.
•  Déan taighde ar na háiteanna in Éirinn ina mbíonn feirmeoireacht muc ar siúl agus 

taispeáin ar léarscáil iad. 
•  Tabhair cuairt ar fheirm nó tabhair cuireadh chuig Feirm Agri Aware teacht chuig an scoil. 

Bain úsáid as ceamara digiteach na scoile chun grianghraif a thógáil. Cuir cuma muc i 
gcomparáid le hainmhithe eile.

•  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
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar phróisis mhaireachtála bhunúsacha 
maidir le muca (ál banbh agus cothú)  agus ar na táirgí muc idir fheoil, ghuairí agus leathar.

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:

Muca

Bileog Oibre*

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 10

An raibh a  

fhios agat? 

De réir na saineolaithe, 

tá sé níos éasca muc a 

thraenáil ná madra!

Tarraing líne 
go dtí an focal 

ceart

Leanbh na muice  Cruibín
Cos na muice Smut
Srón na muice Cráin
Muc bhaininscneach Banbh

1

2 Bain úsáid as na focail seo a leanas chun na bearnaí a 
líonadh:
bainbh bia trí    itheann    máthar 

Bíonn an chráin ag iompar ar 
feadh trí mhí, trí seachtaine agus 
___________lá. 

Bíonn thart 
ar dharéag

ag an gcráin.

Ólann na bainbh bainne a 
____________________.

Tosaíonn na bainbh  
ag ithe

________________  
i gceart nuair atá siad 

trí seachtaine d’aois.

__________muca min atá 
déanta as arbhar éagsúil.


