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Roinn 4
Naisc idir muca agus daoine  
Tá codarsnacht idir muca agus na h-ainmhithe feirme 
eile. Ní hamháin ábhar ó phlandaí a itheann muca, 
itheann siad feoil freisin. Tá daoine mar an gcéanna agus 
is cosúil córas díleáite na muice agus córas díleáite an 
duine. [Codarsnacht le hainmhí athchogantacha lch 9].

Ní hamháin táirgí feola a fhaighimid ó mhuca,  
tá naisc shuimiúla leis an leigheas. Tá inslin muc cosúil 
le hinslin dhaonna agus is féidir é a úsáid mar chógas 
do dhaoine le diaibéiteas. Ina theannta sin, tá craiceann 
muc cosúil le craiceann daoine agus úsáidtear é 
uaireanta nuair a dhóitear duine go dona.

Uaireanta déanann galar damáiste do chomhlaí croí an 
duine agus is féidir comhlaí croí muc (a dhéantar go 
leor oibre orthu roimh ré) a chur isteach ina n-áiteanna. 
Rinneadh an chéad obráid den saghas seo i 1971 agus 
d’éirigh leis na mílte obráidí ó shin.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 22.

• Déan póstaer ranga a léiríonn táirgí muc idir fheoil, leathar, ghuairí agus tháirgí leighis.

•  Déan taighde ar bhéilí ina n-úsáidtear muiceoil mar phríomhábhar (más oiriúnach do 
chultúr na ndaltaí).

•  Déan taighde ar cheann de na príomhphórtha muc (Mórmhuc bhán /Muc lanrásach)  
in Éirinn. Scríobh cuntas air.

• Déan taighde ar na seanscéalta bunaithe ar mhuca. Déan rang drámaíochta orthu.

• Taispeáin ar léarscáil contaetha na hÉireann ina bhfuil go leor feirmeacha muc.

•  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 ar an gcaoi a 
bhfuilimid ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar phórtha muc agus ar tháirgí muc 
idir tháirgí feola agus tháirgí leighis.

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware.
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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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Roinn 4
Ainm:

Dáta:

Muca

1 Bain úsáid as na focail seo a leanas chun an  
crosfhocal a chríochnú: 
ispíní, smut, crúibíní, banbh, cráin, muiceoil, cur allais.

Trasna:
1. Srón na muice (4)
5.  Rud nach féidir le muca a dhéanamh (3,6)
6.  Táirge muice a ithimid don bhricfeasta (6)

Anuas:
2. Feoil na muice (8)
3. Cosa na muice (8)
4. Leanbh na muice (5)
5. Muc bhaininscneach (5)

An raibh a  

fhios agat? 

Ní féidir le muca 

cur allais!
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2 Léigh an abairt agus scríobh fíor nó 
bréagach!

Is féidir inslin a fháil ó mhuca chun cabhrú le daoine le diaibéiteas.  
_____________________

Is feidir craiceann muice a úsáid chun cabhrú le daoine le craiceann 
dóite.______________________

Is féidir croí muice a úsáid chun cabhrú le daoine le fadhbanna croí 
acu.________________________

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

Bileog Oibre*


