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Muca

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar mhuca agus ar 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 :
cráin collach banbh ál ag gnúsachtach  bothán feoil 

Ál Banbh
Tugtar ál ar ghrúpa banbh. 
 
Céard iad na fuaimeanna a dhéanann 
muca?
Bíonn muca ag gnúsachtach. Deirtear go bhfuil an 
fhuaim seo cosúil le “Oink! Oink”!  

Tugtar cráin ar an 
ainmhí baineannach. 

Tugtar collach ar an  
ainmhí fireannach. 

Tugtar banbh ar an 
ainmhí óg. 

Muca
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Cá mbíonn cónaí orthu?
De ghnáth bíonn cónaí orthu i mbotháin. 

Cad iad na táirgí a fhaighimid ó mhuca?
Faighimid feoil mar liamhás, slísíní agus ispíní ó mhuca.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 22. 
• Is féidir an scéal “Na trí mhuc bheaga” a insint chun tús a chur leis an gceacht seo. 
•  Déan suirbhé ar na boscaí loin – cé mhéad daoine le ceapairí liamháis? Déan plé ar na 

táirgí eile a fhaighimid ó mhuca. 
•  Is féidir leis na páistí liostaí de na hainmhithe feirme agus na hainmhithe ón zú a chruthú 

i bhfoirm pictiúir. 
•  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] 

•  Déan scrúdú ar ghrianghraif/phictiúir de mhuca. Déan comparáid idir mhuca agus 
ainmhithe feirme eile ó thaobh datha, airde, áit cónaithe, a dtáirgí agus mar sin de. 

• 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, cá mbíonn cónaí ar 
mhuca, cad a itheann siad agus na táirgí a fhaighimid uathu.   

Áiseanna Breise
• www.agriaware.ie 
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1 Féach ar na pictiúir agus  
scríobh na focail.

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

An raibh a  fhios agat? Bíonn dathanna difriúla ar mhuca– bíonn cuid acu dubh!

2 Tá ocras ar an mbuachaill! Cabhraigh leis teacht ar 
na hispíní.

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

Seo iad na m___________.
Seo é an
b_____________.


