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Roinn 2
Torthaí agus 
Glasraí

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 Roinn 1. Eolas a chur ar ghnéithe d’úlla agus de phrátaí. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir agus na coincheapa a múineadh i Roinn 1 roimh thosú ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa Roinn 1:
torthaí  glasraí folláin úlla sútha talún prátaí beacáin

Ba chóir dúinn cúig phíosa de thorthaí agus glasraí a ithe gach lá mar is bia folláin atá ann. Fásann 
torthaí ar chrainn agus ar thoir. Is iad úlla, sútha talún agus caortha eile na príomhthorthaí a bhíonn ag 
fás in Éirinn. Ní bhíonn oráistí agus bananaí ag fás in Éirinn mar go mbíonn aimsir níos teo ag teastáil 
uathu. Is é is glasra ann ná cuid de phlanda a ithimid. Is iad prátaí agus beacáin na glasraí is coitianta a 
bhíonn ag fás in Éirinn ach bíonn réimse leathan de ghlasraí eile ag fás anseo freisin.    

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:
gas croí síolta glasraí fréamhacha brioscáin phrátaí sceallóga prátaí 

Cad iad úlla? 
Is iad úlla cinn de na príomhthorthaí a bhíonn ag fás in Éirinn. Fásann úlla ar  
chrainn agus baintear de na crainn iad nuair a bhíonn siad aibí. Is é an gas  
(a bhíonn ag gobadh amach ar barr) an rud a ghreamaigh an t-úll don chrann.

Bíonn dathanna difriúla ar úlla mar shampla dearg, buí agus glas. Tá craiceann 
láidir ar an úll. Tugtar croí ar an gcuid taobh istigh nach n-ithimid. Tá na síolta 
istigh sa chroí.

Cad a fhaighimid ó úlla? 
Is breá linn uile úlla a ithe mar sneaic fholláin ach is féidir iad 
a úsáid i mbealaí éagsúla freisin. Úsáidtear iad chun milseoga 
a dhéanamh mar shampla toirtín úll nó úlla taifí. Úsáidtear 
iad chun deochanna mar shú úll, cidona agus leann úll  a 
dhéanamh freisin. Ina theannta sin, déantar fínégar ceirtlise 
agus anlann úll astu.
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Roinn 2
Cad iad prátaí?
Is glasraí fréamhacha iad prataí. Is é is brí leis sin ná go bhfásann siad faoin 
talamh. Fad is a bhíonn na prátaí ag fás faoin talamh, bíonn planda glas ag fás os 
cionn talún. Nuair a sheargann an planda seo, bíonn na prátaí aibí agus caitheann 
an feirmeoir iad a thógail ón gcré.

Tá difríocht idir an práta agus glasraí mar chairéid agus bhrocailí.  
Níl an méid céanna de vitimíní agus mianraí i bprátaí agus mar sin  
ithimid prátaí chun fuinneamh a thabhairt don chorp. Tá craiceann  
tiubh ar an bpráta gur féidir a ithe nó a bhaint de. Caithimid prátaí  
a chócaráil sula n-ithimid iad.

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 25.
•  Déan suirbhé ar bhoscaí lóin an ranga chun cé mhéad daoine a bhfuil úlla acu agus 

céard iad na dathanna atá ar na húlla a fháil amach.
•  Bain an craiceann d’úll agus taispeáin don rang é. Ansin gearr ina dhá leath é chun an 

croí agus na síolta a thaispeáint.
•  Déan plé ar na bealaí difriúla a ullmhaímid prátaí. Déan suirbhé chun an bealach is fearr 

leis an rang a fháil amach agus cuir béim ar na bealaí is folláine.
•  Is féidir leis na páistí an glasra agus an toradh is fearr leo a tharraingt. Bain úsáid as na 

pictiúir seo chun pictiúr-ghraifeanna a dhéanamh de na torthaí agus glasraí is fearr sa rang.
• Déan plé ar na síscéalta ina luaitear úlla – Sleeping Beauty, William Tell. 
•  Déan plé ar an tábhacht a bhaineann le cúig phíosa de thorthaí agus glasraí a ithe gach lá. 
•  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.
•  Más féidir, cuir tús le gairdín glasraí sa scoil. Cuir prátaí, leitís nó oinúiní.
•  Tá ábhair bhreise le fáil i Ranna 3 agus 4. 

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta, ba chóir go mbeadh príomhghnéithe úll agus prátaí agus na táirgí a 
bhaineann leo ar eolas ag an bpáiste. 

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie 

Cad a fhaighimid ó phrátaí? 
Is minic a úsáidtear prátaí mar chuid de bhéile. Is féidir iad a ithe mar 
phrátaí rósta, mar bhrúitín nó mar phrátaí bruite. Ina theannta sin úsáidtear 
iad chun brioscáin phrátaí, sceallóga prátaí agus bocaire prátaí a dhéanamh. 
Is iad is brioscáin phrataí ann ná slisíní de phrátaí a fhriochtar in ola the 
agus a chuirtear blastáin leo. Tá siad blasta ach tá sé níos folláine prátaí 
nach bhfuil frioctha a ithe.  [Féach Bia Folláin leathanach 5].


