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Teimpléad Logleabhair 2023
A

G
R

I A

W
ARE’S

I
E

INCREDIBLEEDIBLES
TM

Copyright © Agri Aware  Charity Number CHY12014 



I
E

I

E

I

E

I
E

I
E

I
E

I
E

Saoirse Sú 
Talún

Pádraig PrátaCian Cairéad

Clive Síobhas Sammy Spionáiste

Tim Tornapa Lisa Leitís
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www.agriaware.ie | www.incredibleedibles.ie

Feasacht Talmhaíochta, 2ú Urlár - Foirgneamh IFAC, Páirc Ghnó Nasc na 
Cathrach, Seanbhóthar an Náis, An Cloigín Gorm, Baile Átha Cliath 12
Guthán: +353 1 460 1103 |Facs: +353 1 460 1097 
Ríomhphost:office@agriaware.ie
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Tabhairt isteach
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Foirm Eolais

Comhlánaigh le do thoil sula bhfillfidh tú ar ais chuig Feasacht Talmhaíochta

Uimhir Rolla na Scoile  

Ainm na Scoile  

Ainm an Mhúinteora: 

Uimhir teagmhála an mhúinteora 

Seoladh Ríomhphoist:  

Rang:  

Líon na mac léinn atá rannpháirteach 
in Iteáin  Dochreidte: 

Cuir tic le do thoil más infheidhme:

Rang Riachtanais 
Speisialta  

Montessori

Scoil ainmnithe DEIS Gaelscoil

Seol an logleabhar comhlánaithe ar ais chuig: 

Feasacht Talmhaíochta, 2ú Urlár - Foirgneamh IFAC, Páirc Ghnó Nasc na Cathrach, Seanbhóthar an Náis, 
An Cloigín Gorm, Baile Átha Cliath 12

Cuir tic le ceann amháin díobh seo a leanas: 

Ba mhaith liom go gcuirfí mo logleabhar ar ais (Cuir clúdach faoi stampa is seoladh. Mura luíonn an 
logleabhar leis an gclúdach faoi stampa le seoladh, ní thabharfar ar ais é)

Níor mhaith liom go gcuirfí mo logleabhar ar ais

Úsáidfear an fhaisnéis uile a chuirtear isteach chun dámhachtainí Iteáin Dochreidte a sheoladh chuig scoileanna. Ní roinnfear na sonraí seo le haon 
ábhar tríú páirtí agus ní bheidh ach baill foirne oilte Feasacht Talmhaíochta ag breathnú orthu. Faoi alt 4 den Acht um Chosaint Sonraí, tá sé de 
cheart ag duine cóip dá c(h)uid sonraí pearsanta a thabhairt dó/di ar iarratas i scríbhinn. Stórálfar an fhaisnéis seo ar feadh dhá bhliain íosta, agus 
ansin scriosfar / mionstiallfar í.

Copyright © Agri Aware  Charity Number CHY12014 
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Baile Iteáin 
Dochreidte

Má theastaíonn uait a bheith i do rang / scoil Iteáin Dochreidte, ní mór duit na tascanna seo a leanas a 
dhéanamh.

Céard atá ag teastáil uainn?
Tá cúig thasc shimplí ann. Caithfidh tú 1, 3 nó 5 de na tascanna a dhéanamh chun bheith i do rang / scoil 
Iteáin Dochreidte .
• Cuir grianghraif agus cuntais daltaí ar thaithí an ranga san áireamh.

• Cuir do logleabhar chuig Feasacht Talmhaíochta faoin Aoine, an 26ú Bealtaine 2023.

Cad iad na tascanna?
Tasc 1: Faigh amach faoi bhunús bia

Tasc 2: Cuir grianghraf (anna) nó scéal faoi mhic léinn ag aithint prátaí, torthaí, glasraí agus luibheanna na
hÉireann agus iad ag siopadóireacht

Tasc 3: Cuir san áireamh grianghraf (anna) den rang / scoil ag cur agus ag fás na seacht n-Iteáin Dochreidte,
prátaí, torthaí, glasraí agus luibheanna

Tasc 4: Cuir grianghraf (anna) nó scéal faoi mhic léinn ag ullmhú, ag cócaireacht nó ag ithe prátaí, torthaí,
glasraí agus luibheanna na hÉireann sa bhaile nó ar scoil - Cuir d’oideas is cruthaithí agus is blasta 
chuig Feasacht Talmhaíochta (a fhéadfadh a bheith le feiceáil ar shuíomh Gréasáin iteáin Dochreidte!)

Tasc 5: Cuireann an Pirimid Bia béim ar chaitheamh níos mó torthaí agus glasraí. Taifead do chaitheamh
prátaí, torthaí, glasraí agus luibh le linn Seachtain Ithe Shláintiúil Iteáin Dochreidte (9 Bealtaine - 13 
Bealtaine 2022) agus é mar aidhm 7 gcuid a bhaint amach gach lá i rith na seachtaine!

Úsáid an Teimpléad Logleabhar seo le do logleabhar féin a chruthú, bíodh sé ar an ríomhaire nó ar pháipéar. 
Déan cinnte samplaí d’obair do mhic léinn agus pictiúir de do mhic léinn a chur san áireamh agus Tascanna 
1-5 á chomhlánú agat.

Ba chóir fótachóipeáil a dhéanamh ar Thascanna 2 agus 5 agus is féidir iad a chríochnú mar ghníomhaíochtaí 
ranga nó baile. Sa chás go ndúnfar an scoil, is féidir gach gníomhaíocht a dhéanamh ón mbaile. Tá roinnt 
bileoga gníomhaíochta nasctha leis an gcuraclam agus acmhainní breise ar fáil ar chluaisín tascanna ár 
suíomh Gréasáin: www.incredibleedibles.ie. Cuidíonn siad seo go mór le Ábhar ábhair a neartú agus atá mar 
spraoi mór freisin!

Logleabhar
Nuair a bheidh sé cláraithe, ba chóir do mhúinteoirí logleabhar Iteáin Dochreidte agus cairt fháis a íoslódáil do 
mhic léinn. Caithfearis féidir logleabhar a íoslódálann tú a úsáid mar threoir chun do thuras fáis pearsanta féin 
a chruthú. Mar sin féin a léirmhíníonn tú é go bhfuil sé go breá mar sin bheith chomh cruthaitheach agus is 
mian leat, m.s. leabhair gearrthóg, albaim grianghraf, ceangláin, PowerPoints, Doiciméid Google Beidh córas 
uaslódála ar líne ar fáil chun suimeanna móra oibre a chur isteach gan stró, mura dteastaíonn uait d’iontráil a 
phostáil. Beidh treoir ar fáil maidir le conas a leithéid a uaslódáil ar ár suíomh gréasáin.

Éacht
Aithneofar iad siúd a chuireann logleabhar comhlánaithe ar ais chuig Feasacht Talmhaíochta 
roimham 20 Bealtaine 2022 agus a chomhlíonann na riachtanais éagsúla (mar a luaitear
ar an gcéad leathanach eile), mar scoil  Cré-umha, Airgid nó Óir Iteáin Dochreidte Óir. 
Bronnfar teastais ar scoileanna Cré-umha agus Airgid Iteáin Dochreidte 
agus bronnfar róiséid ar scoileanna Óir Iteáin Dochreidte. Ina theannta 
sin, aithneofar gach scoil Iteáin Dochreidte Cré-umha Iteáin Dochreidte, 
Airgid agus Óir ar shuíomhanna Gréasáin Feasacht Talmhaíochta agus 
chomh maith le ciorcláin na meán sóisialta agus INTO.

Bí mar rang/scoil Iteáin Dochreidte!

Cinntigh le do thoil 
samplaí nó pictiúir 

d’obair do mhic léinn a 
chur san áireamh.
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Riachtanais maidir le Stádas Scoile Iteáin Dochreidte

ÓR AIRGEAD CRÉ-
UMHA

Críochnaíodh 5 as 5 thasc Críochnaíodh 3 as 5 thasc Críochnaíodh 1 as 5 thasc

Cuimsíonn logleabhar 10
bpictiúr ar a laghad nó 10

sampla d’obair na mac léinn nó 
teaglaim díobh, in aghaidh an 

taisc

Cuimsíonn logleabhar 6 bpictiúr
ar a laghad nó 6 sampla d’obair 
na mac léinn nó teaglaim díobh, 

in aghaidh an taisc

Cuimsíonn logleabhar 4 bpictiúr
ar a laghad nó 4 sampla d’obair
na mac léinn nó teaglaim díobh, 

in aghaidh an taisc

Cur síos mionsonraithe ar
phictiúir / shamplaí do GACH 5

thasc

Cur síos mionsonraithe ar
phictiúir / shamplaí do GACH 3

thasc

Tuairisc abairt amháin ar
phictiúir / shamplaí do thasc

AMHÁIN

Mar gheall ar Covid-19, 
nílimid ag moladh aon 

chuairteanna ó fheirmeoir 
ar do scoil. Bealach eile leis
an eispéireas idirghníomhach 
seo a chur i gcrích, áfach, is 
ea Facetime le feirmeoir i do 

cheantar. Cén fáth nach socrófá 
d’fheirmeoir áitiúil a bheith 
ina aoichainteoir fíorúil i do 

rang! D’fhéadfadh sé tú fiú a 
thaispeáint timpeall na feirme 

aige/aici! Bí cinnte go gcuirfidh 
tú cúpla pictiúr agus tuairisc ó 

fheirmeoir / saothróir beagnach 
ar cuairt fíorúil chuig do rang nó 

turas ranga chuig feirm áitiúil. 
Má tá deacracht agat feirmeoir 
áitiúil a aimsiú, déan teagmháil 

linn ag office@agriaware.ie 
agus cabhróimid leat!

Cuir gníomhaíocht “bhunaidh” 
amháin san áireamh sa 

logleabhar. D’fhéadfadh sé seo 
a bheith ina ghníomhaíocht nó 
ar bhileog oibre a chruthaigh 
tú go sonrach don tionscadal 
seo, nó ceann atá ar fáil ar ár 
suíomh gréasáin ag https://

www.agriaware.ie/incredible-
edibles-programme/ie-

schools/!

Cuir gníomhaíocht amháin
san áireamh sa logleabhar a 

úsáidtear ó shuíomh gréasáin  
Feascaht Talmhaíochta Iteáin 
Dochreidte nó ón acmhainn 

“Tochailt isteach” https://www.
agriaware.ie/programmes/

primary-school-programmes/
dig-in/

Logleabhar Cruthaitheach 
agus Dathach

Logleabhar Cruthaitheach 
agus Dathach

Logleabhar Cruthaitheach 
agus Dathach
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Riachtanais
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Tasc 1: Bunús Bhia
Tasc 1: Faigh amach faoi bhunús bia agus tabhair cuairt fíorúil ar shaothróir áitiúil

 
Ábhar: SESE Eolaíocht|  Snáth: Plandaí agus Ainmhithe | Téama: Síolta ag Fás
Cuir tús leis an rang trí fhiafraí de na mic léinn cá as a dtagann a lón. B’fhéidir go ndéarfaidh cuid acu an 
t-ollmhargadh, an chistin nó an siopa nuachtán áitiúil.

Is é an bealach is fearr le bunús bia a phlé ná tosú le rogha bia atá ar eolas acu. Tá ról ollmhór ag bia sa 
tsochaí trí thacú le riachtanais fuinnimh an duine agus ainmhithe. I roinnt áiteanna ar fud an domhain, tá 
daoine ró-chothaithe (murtallach) agus i gcásanna eile tá daoine míchothaithe (ocrach). D’fhéadfadh sé seo a 
bheith de bharr easpa oideachais cheart faoi bhia agus / nó sláinte. 

Ba chóir prátaí, torthaí agus glasraí a áireamh mar chuid d’aiste bhia chothromaithe folláin. Buíochas le Dia, 
in Éirinn, tá rochtain againn ar tháirgí ardchaighdeáin a fhéadann aistí bhia chothromaithe a chinntiú agus 
roghanna bhia níos fearr a chinntiú. Tríd an gclár Iteáin Dochreidte, gheobhaidh mic léinn tuiscint dhomhain ar 
bhunús bhia agus ar an gcúis is fearr Éireannach a roghnú.  

Mar shampla:
Glasraí: Fástar an chuid is mó de na glasraí sa talamh. Fásann glasraí i séasúir agus i aeráidí éagsúla.

Torthaí: Fásann torthaí ar phlandaí, crainn agus sceacha.

Luibheanna: Cuireann luibheanna úra go mór le blas, cuma agus luach cothaithe an bhia a ithimid. Trí rogha
beag luibheanna a fhás mar síobhais i bpotaí beaga ar leac na fuinneoige nó inár ngairdín, is féidir linn blas a 
chur le stoic, anraithí agus ceapairí go réasúnta tapa agus go héasca.

Uibheacha: Tagann na huibheacha a ithimid ó chearca. Ithimid uibheacha nach bhfuil sé beartaithe iad a
bheith ina sicíní (toirthúlacht), dá bhrí sin ní bheidh na huibheacha a ithimid goradh ina sicíní.

Beacáin: An raibh a fhios agat go bhfásann beacáin sa dorchadas? Tagann beacáin i ngach cruth agus
méideanna ó bheacáin cnaipe beaga go beacáin mhóra, mar shampla an beacán Portobello. Is é an cineál 
muisiriún is coitianta a fhásaimid in Éirinn ná an muisiriún cnaipe bán.

Bia próiseáilte: Déantar go leor den bhia a cheannaímid a phróiseáil a chiallaíonn gur athraíodh é nó gur
cuireadh rud éigin leis. Is sampla arán bán de bhia próiseáilte. Cuirtear grán atá greanta sa mhuileann agus 
ansin  tá na   codanna éagsúla, cosúil leis an gcrotal, an bran, an gheirm agus an insperm scartha. Déantar 
plúr bán (déanta as inspeirm), a mheascadh le comhábhair eile agus bácáilte chun an builín a cheannaíonn tú 
sa siopa a dhéanamh.

 

Tasc 1

Nasc churaclaim: 

Logleabhar
Roghnaigh mír bhia agus iarr ar na daltaí iniúchadh a 
dhéanamh ar na céimeanna a ghlacadh chun é a thabhairt 
ón bhfeirm go dtí an forc. An bhfásann siad ar chrainn, ar 
sceacha, faoi thalamh (glasraí fréimhe) nó os cionn na talún? 
Féadfaidh siad póstaer a dhéanamh, scéal a scríobh nó 
grianghraif a thógáil den bhia ag gach céim den phróiseas. 
D’fhéadfadh ranganna beagnach cuairt fíorúil a thabhairt ar 
fhásóir / táirgeoir bia áitiúil trí ghlao Facetime / físe. Ceangail 
samplaí den obair seo i do logleabhar.

Gníomhaíocht a Mholtar
hDéan liosta de 20 earra bia sa rang
(nó bain úsáid as an méad atá i do
bhosca lóin!) Agus iad a rianú ar ais
chuig an bhfeirm. Pléigh an chaoi
a gcuirtear breiseáin, siúcraí agus
salainn le go leor earraí bhia.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus
pleananna ceachta ar bhia srl., Féach
ar acmhainn ‘ Tochailt Isteach!’
Feasacht Talmhaíochta ag:
www.agriaware.ie/Digin

Copyright © Agri Aware  Charity Number CHY12014 
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Tasc 2

Tasc 2: Gníomhaíocht Baile nó Scoile
Tasc 2: Cuir grianghraf (anna) nó scéal faoi mhic léinn ag aithint prátaí, torthaí, glasraí agus luibheanna na

hÉireann agus iad ag siopadóireacht

 
Ábhar: SESE Eolaíocht|  Snáth: Plandaí agus Ainmhithe | Téama: Síolta ag Fás
An chéad uair eile a théann tú ag siopadóireacht bhia, déan iarracht prátaí, torthaí, glasraí agus luibheanna 

Éireannacha a cheannach. Scríobh cuntas gearr ar an méad a cheannaigh tú agus ar an bhfáth ar cheannaigh

 tú é, tarraing pictiúr nó tóg grianghraf tú féin ag siopadóireacht. Mura féidir leat dul chuig 

na siopaí, féach i do chuisneoir / cófraí   le fáil amach an bhfuil aon cheann de na táirgí i do 

theach de bhunadh Éireannach.

Cad é Marc Cáilíochta Bord Bia?
Is stampa formheasa é Marc Cáilíochta Bord Bia do bhianna a tháirgtear in Éirinn. Ciallaíonn sé seo go
mbeimid in ann a rá cá bhfásadh na torthaí agus na glasraí agus go bhfuil a fhios againn go bhfuil siad ar 
ardchaighdeán. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Mharc Cáilíochta Bord Bia, féach ar www.bordbia.ie

Tóg an liosta seo leat agus tú ag siopadóireacht, nó féach ar ollmhargadh ar líne agus déan 
iarracht na ceisteanna seo a fhreagairt agus / nó pictiúir / grianghraif a áireamh

Cad iad na prátaí, torthaí, glasraí nó 
luibheanna a cheannaigh tú?

Cé mhéad a chostálann gach mír?

Cad as a dtagann na prátaí, torthaí, 
glasraí agus luibheanna? (Déan iarracht 
Éireannach a cheannach)

An bhfuil marc Cáilíochta Bord Bia acu?

An bhfuil na prátaí, torthaí, glasraí agus 
luibheanna sa séasúr? (Seiceáil ar 
phacáiste)

Féach ar www.bestinseason.ie agus www.potato.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil ar shéasúracht agus ar an 
bhféilire séasúrach do tháirgí Éireannacha.

Nóta do 
mhúinteoirí: 

Cuir sampla d’obair 
na mac léinn 

do Thasc 2 sa 
logleabhar

Nasc churaclaim: 

Gníomhaíocht: Pléigh cén fáth nach bhfuil 
roinnt táirgí a fhaightear inár n-ollmhargaí 
agus inár siopaí Éireannach? Cad is féidir 

linn a dhéanamh chun a chinntiú go 
gceannaímid Éireannach?

Copyright © Agri Aware  Charity Number CHY12014 
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Tasc 3

Tasc 3: Cuir san áireamh grianghraf (anna) den rang / scoil ag cur agus ag fás na seacht n-Iteáin Dochreidte,
prátaí, torthaí, glasraí agus luibheanna

Nasc churaclaim: 
Ábhar: SESE Eolaíocht|  Snáth: Plandaí agus Ainmhithe | Téama: Síolta ag Fás
Nuair a thosaíonn tú ar an dúshlán, tóg grianghraf (anna) den rang ag cur na seacht n-Itheáin Dochreidte. 
I mí Aibreáin agus Bealtaine, tóg grianghraf (anna) den táirge ag fás agus cuir iad seo i do logleabhar. Bí 
cruthaitheach mar is mian leat agus déan cinnte do chuid pictiúr a chuir san áireamh i do logleabhar! Is fearr 
le níos mó. Le haghaidh leideanna fáis, féach ar leathanach 11 nó tabhair cuairt ar www.incredibleedibles.ie

Inbhuanaitheacht:
• Soláthraíonn an talamh aer úr, uisce glan agus bia dúinn. Chun an ithir a chosaint do na glúinte atá le

teacht, caithfimid aire a thabhairt dó. Cé go gceapfá nach ndéanann do thionchar aonair ar an gcomhshaol
aon difríocht, tá sé tábhachtach a shamhlú dá n-athródh gach duine nós beag amháin, go mbeadh an
tionchar domhanda ollmhór!

• Seo roinnt rudaí is féidir leat iarracht a dhéanamh i do rang agus do scoil le bheith níos inbhuanaithe:

• Glan agus athúsáid sean-choimeádáin phlaisteacha, cosúil le potaí iógart nó buidéil folamh chun do
shíolta Iteáin Dochreidte a phéacadh

• Iarr ar ghnó áitiúil bairille folamh a bhronnadh. Úsáid an bairille seo chun uisce báistí a bhailiú agus an
t-uisce bailithe a úsáid do do ghairdín

• Déan do photaí síl páipéar mache féin ag baint úsáide as nuachtán athchúrsáilte. Tabhair cuairt ar an
suíomh gréasáin chun foghlaim conas é sin a dhéanamh.

Ithreacha
• Tá sé chomh tábhachtach go dtabharfaimid aire dár n-ithreacha. Táimid ag brath orthu le go mbeidh

siad in ann barra a fhás agus féar a fhás le go mbeidh ainmhithe ag innilt. Tá roinnt rudaí is féidir linn
a dhéanamh chun ithir a chaomhnú mar phlandáil crainn chun creimeadh a íoslaghdú agus barra a
rothlú tar éis gach séasúr fáis. Is é an rud is éasca is féidir leat a dhéanamh i do ghairdín scoile féin
gníomhaíocht péisteanna talún a spreagadh agus múiríniú a chleachtadh. Cuidíonn péisteanna talún
leis an ithir a bhogadh timpeall faoin talamh a ligeann níos mó aeir agus uisce rochtain ar fhréamhacha
phlanda. Briseann péisteanna talún ábhar orgánach atá le fáil san ithir, rud a chabhraíonn le cothaithigh
breise a chur leis chun go bhfásfaidh na plandaí níos fearr. Chun níos mó a fhoghlaim faoi ról na péiste
talún agus conas do phiastlann féin a dhéanamh, féach ar an táb Tasc 3 ar ár suíomh gréasáin anseo:
https://www.agriaware.ie/incredible-edibles-programme/ie-schools/

Múiríniú
• Is é an múiríniú an próiseas chun ábhar orgánach a lobhadh.  Cuireann sé roinnt cothaithigh ar ais san

ithir. Go bunúsach is é múiríniú bealach athchúrsála an nádúir agus cleachtas inbhuanaitheacht iontach
le húsáid i do ghairdín. Is féidir aon rud a bhí beo uair amháin a mhúiríniú mar shampla, craicne úll, crácáil
chaife, duilleoga tae,craicne prátaí, bearradh féir,móta srl.  Tá sé tábhachtach nach gcuirfidh tú feoil le do
charn múirín toisc go meallann sé cuairteoirí nach dteastaíonn uait (cuileoga, francaigh, sionnaigh).

• Chun do charn múirínithe scoile féin a thosú, níl ort ach limistéar a roghnú sa chúinne thall den ghairdín
agus tosú ag bailiú duilleoga marbha, bearradh féir / plandaí i gcarn. Chun é a choinneáil ó fhéachaint
mar phraiseach, cruthaigh cearnóg bheag ag baint úsáide as seanfhálú nó pailléid chun an carn múirín
a choinneáil ann. Déan cinnte an carn a chasadh agus a mheascadh go seachtainiúil ag baint úsáide as
sluasaid nó píce chun cuidiú leis an bpróiseas dianscaoilte!

Nod: Féach ar shuíomh gréasáin Iteáin Dochreidte Incredible le haghaidh gníomhaíochta 
fionnuar ag taispeáint an méad barrithir a úsáidtear ar an Domhan chun bia a fhás!

Tasc 3: An Eilimint Fásmhar

Copyright © Agri Aware  Charity Number CHY12014 
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Bithéagsúlacht 
Is í an bhithéagsúlacht an éagsúlacht ainmhithe agus plandaí atá le fáil ar an 
bpláinéad seo, lena n-áirítear éagsúlacht na ngnáthóg ina bhfaightear iad. 

• Ní dhéantar éagsúlacht na speicis a dháileadh go
cothrom ar fud an phláinéid toisc go mbraitheann
an saol ar go leor fachtóirí, lena n-áirítear aeráid
agus gnáthóg. Mar shampla, tacaíonn réigiúin
trópaiceacha le níos mó beatha ainmhithe ná
réigiúin polacha toisc nach bhfuil an aeráid níos
dúshlánaí ná réigiúin polacha.

• Tá bithéagsúlacht tábhachtach chun beatha a
chothú ar domhan toisc go soláthraíonn sí aer glan,
uisce, ithreacha, bia, éadaí, ábhair agus leigheas.

• Oibríonn plandaí, ainmhithe agus aeráid le chéile
chun cothromaíocht an dúlra a choinneáil agus
tugtar an phirimid iarmhéid air seo. Tá an phirimid
iarmhéid dúlra (os coinne) comhdhéanta de
dhianscaoilteoirí, táirgeoirí, luibhiteoirí, carnabhóirí
agus carnabhóirí barr.

Ról na Beiche:
• Breathnaímid ar an ról atá ag beach beag ar an

bpirimid cothromaíochta dúlra. In Éirinn, tá 21
chineál éagsúil  Bumbóige againn, 77 speiceas
beacha aonaracha, agus beacha mheala amháin, a
dtugann Beachairí aire dóibh. Uaireanta bíonn eagla
ar dhaoine roimh cealg na mbeach. Is é an dea-
scéal, áfach, nach bhfuil aon spéis ag ár mbeacha
fiáine-bumbóga agus beacha aonarach i ndaoine
agus gur beag seans go gcealgfaidh siad orthu.

• Tá ról tábhachtach ag beacha i bpailniú i ngach
cineál plandaí lena n-áirítear bláthanna, luibheanna,
torthaí agus glasraí, chomh maith le go leor dár
bláthanna fiáine agus crainn. Eitlíonn beacha
timpeall chun neachtar a bheathú agus pailin a
bhailiú ó bhláthanna chun a nead a thabhairt ar ais
chun beatha a thabhairt do na beacha linbh. Nuair
a théann sé ó bhláth go bláth, titeann pailin agus
seo é an chaoi a ndéantar bláthanna a phailniú, ag
táirgeadh torthaí agus síolta go bhfásfaidh plandaí
nua! Má chaillimid na beacha, ní féidir leis na
plandaí a fhás agus beidh níos lú torthaí, cnónna
agus glasraí ag go leor den daonra domhanda
taitneamh a bhaint as agus éireoidh na torthaí seo
níos costasaí.

Rudaí is féidir leat a dhéanamh chun 
bithéagsúlacht a fheabhsú:
• 1 Déan léarscáil ar cheantar na scoile, ag aithint

cúinní fiáne atá ann, leapacha bláthanna, áiteanna
bearrtha, páirceanna imeartha agus fálta sceiche.
Déan roinnt comharthaí chun na ceantair seo a
chosaint.

• 2 Plean Phailneora Scoile a dhréachtú, le léarscáil
scoile nua a thaispeánfaidh do Suíomhanna
Phailneora’ -  m.s. ceantair fhiáine inar mhaith
leat lomadh a laghdú, áiteanna lenar mhaith leat
suíomhanna neadaithe a sholáthar, agus ceantair
lenar mian leat móinéar bláthanna fiáine nó bolgáin
a thacaíonn le plandaí phailneora a chruthú.

• Tabhair cuairt ar https://pollinators.ie/schools/
le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Chun tuilleadh eolais a fháil 
amach faoi bhithéagsúlacht, 

íoslódáil ár Thochailt Isteach! 
acmhainn anseo:

www.agriaware.ie/digin
agus téigh chuig leathanach 

26: An Sceach
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Tasc 4

Tasc 4: Ag cócaireacht 
Tasc 4: Cuir grianghraf (anna) nó scéal faoi mhic léinn ag ullmhú, ag cócaireacht nó ag ithe prátaí, torthaí,

glasraí agus luibheanna na hÉireann sa bhaile nó ar scoil - Cuir d’oideas is cruthaithí agus is 
blasta chuig Feasacht Talmhaíochta (a fhéadfadh a bheith le feiceáil ar shuíomh gréasáin iteáin    
Dochreidte). Is féidir an tasc seo a dhéanamh ar scoil nó sa bhaile.

Nasc churaclaim: 
Ábhar: SPHE  |  Snáth: Mé féin | Snáthaonad : Ag tabhairt aire do mo chorp | Téama: Bia sláintiúil
Ullmhaigh mias le do rang ag úsáid prátaí, torthaí, glasraí agus / nó luibheanna Éireannaigh. Scríobh cuntas gearr 
ar an gcaoi ar ullmhaigh agus ar chócaráil tú féin agus do rang an béile. Déan iarracht pictiúir nó líníochtaí den 
bhéile a d’ullmhaigh do rang a chur san áireamh. Más cócaire a bhfuil taithí agat, déan iarracht mias a dhéanamh 
nach ndearna tú riamh cheana. Déan cinnte go bhfuil d’oideas san áireamh i do logleabhar ... b’fhéidir go 
gcuirfimid béim air fiú ar ár suíomh gréasáin iteáin dochreidte! Má theastaíonn inspioráid uait maidir le cad ba chóir 
duit a chócaráil, tabhair cuairt ar an táb Tasc 4 anseo ar ár suíomh gréasáin anseo tabhair cuairt ar 
www.incredibleedibles.ie/teaching-resources-activities--lessons.html, áit a bhfuil roinnt blasta agus
smaointe oideas sláintiúla!

Cad a choinneáil i gcuimhne
• Cócaráil rud simplí

• Bain triail as rud éigin nua

• Faigh cabhair ó dhuine fásta

Le haghaidh roinnt oidisiontacha don teaghlach    ar fad, téigh chuig:
www.incredibleedibles.iewww.bordbia.ie

www.bestinseason.ie
www.potato.ie

Séasúracht
Féach timpeall ar an ngearradh prátaí, torthaí 
agus glasraí den ollmhargadh nuair a théann tú 
ag siopadóireacht. Ar thug tú faoi deara uaireanta 
go mbíonn go leor nó beagán de na cineálacha 
éagsúla torthaí agus glasraí ann i rith na bliana? Tá 
sé seo de bharr go bhfásann torthaí agus glasraí 
éagsúla is fearr i séasúir áirithe sa bhliain Fásann 
roinnt torthaí agus glasraí le linn míonna teo, 
agus fásann cuid eile le linn míonna fuara. Seo a 
chiallaíonn sé nuair a bhíonn torthaí agus glasraí 
‘sa séasúr’. Agus tú ag ullmhú nó ag cócaireacht 
do bhéile, féach ar na torthaí agus na glasraí 
atá á n-úsáid agat agus faigh amach an bhfuil 
siad i séasúr. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar 
shéasúracht agus chun a fháil amach cathain a 
bhíonn torthaí agus glasraí éagsúla i séasúr, tabhair 
cuairt ar www.bordbia.ie/whats-in-season/best-
in-season/list nó www.bestinseason.ie

I

E

Nóta do mhúinteoirí: 
Déan cinnte pictiúir de 
do mhic léinn a ullmhú ag 
ullmhú mias lán le torthaí 
agus glasraí do Thasc 4 i do 
logleabhar. 

I
E
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Tasc 5

Tasc 5: Seachtain Bhia Shláintiúil
Tasc 5: Taifead do chaitheamh prátaí, torthaí agus glasraí le linn Seachtain Ithe Sláintiúil  Iteáin Dochreidte

Nasc churaclaim: 
Ábhar: SPHE | Snáth: Mé féin | Snáthaonad : Ag tabhairt aire do mo chorp | Téama: Bia sláintiúil

Taifead do chaitheamh prátaí, torthaí, glasraí agus luibh ar scoil agus / nó sa bhaile
Cuireann an Pirimid Bia béim ar chaitheamh níos mó torthaí agus glasraí. Is bia sláintiúil iad prátaí, cairéid, 
tornapaí, leitís, sútha talún agus síobhais agus tá siad tábhachtach don réim chothrom bhia sláintiúil. An raibh 
 a fhios agat? Cuirtear torthaí agus glasraí ag bun na pirimide bia. Spreagann Treoirlínte Ithe Sláintiúla muid 
5-7 gcuid díobh seo a ithe go laethúil!

Beidh Seachtain Itheacháin Shláintiúil Feasacht Talmhaíochta ar siúl ón 8 Bealtaine - 12 Bealtaine 2023. Is 
féidir tuilleadh sonraí a fháil ar www.incredibleedibles.ie.

Ná déan dearmad: Is gníomhaíocht é Tasc 5 is féidir leat a dhéanamh ar scoil agus sa bhaile.

Múinteoirí
Fótachóip de theimpléad Dialann Itheacháin ShláintiúilIteáin Dochreidteatá ar fáil ag www.incredibleedibles.ie 
Nó, cuidigh leis na mic léinn a nDialann Itheacháin Shláintiúil féin a dhearadh sa rang. Cinntigh go 
ndéanann mic léinn na prátaí, na torthaí agus na glasraí a itheann siad ar scoil a thaifeadadh ina gcuid Iteáin 
Dochreidte Sláintiúil Dialann Ithe.

Mic léinn
Taifead na prátaí, na torthaí agus na glasraí a itheann tú gach lá ar scoil agus sa bhaile le linn Ithe Sláintiúil 
Seachtain ón 8 Bealtaine - 12ú Belatiane 2023 i do Dialann Itheacháin Shláintiúil Iteáin Dochreidte.

Tuismitheoirí agus Caomhnóirí
Déan cinnte go dtaifeadann do pháiste na prátaí, na torthaí agus na glasraí a itheann sé / sí sa bhaile le linn 
Ithe SláintiúilSeachtain ón 8ú Bealtaine - 12ú Bealtaine 2023

Leideanna agus leideanna chun ithe sláintiúil a spreagadh sa bhaile
• Socraigh sampla trí bhianna cothaitheach sláintiúla a ithe

• Bain triail as cócaireacht agus bain triail as rud éigin nua sa bhaile, b’fhéidir torthaí nó glasraí nár ith tú riamh
cheana nó oideas nua

• Anraithí agus caoineoga a chumasc mura dtaitníonn aon duine le ‘smideríní’

• Bíodh leanaí páirteach le linn ullmhúcháin ag am béile; bainfidh sé an rúndiamhair cad atá ag dul ar a bpláta

Do roinnt smaointe iontacha oidis 
don teaghlach ar fad, tabhair cuairt 
ar www.incredibleedibles.ie agus 

www.bordbia.ie

Nóta do mhúinteoirí: 
go ndéanann mic léinn na 
prátaí, na torthaí agus na 
glasraí a itheann siad ar 
scoil a thaifeadadh ina gcuid 
Iteáin Dochreidte Sláintiúil

Copyright © Agri Aware  Charity Number CHY12014 
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FEABHRA/MÁRTA

AIBREÁN/
BEALTAINE

MEITHEAMH

Ag cur Ag fás Bláthach Ag Fómhar

Saoirse Sú Saoirse Sú 
TalúnTalún

Pádraig Pádraig 
PrátaPráta

Cian Cian 
CairéadCairéad

TimTim
TornapaTornapa

Clive Clive 
SíobhasSíobhas

Lisa Lisa 
LettuceLettuce

Sammy  Sammy  
SpionáisteSpionáiste
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Mí i ndiaidh míosa
I
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Féilire Pleanála Fáis
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Ginearálta
• Nod 1: Ná cuir an iomad uisce ar

na plandaí. Leid mhaith is ea dornán
ithreach a thógáil agus é a fháscadh.
Má dhoirteann uisce amach, ansin tá
tú ag cur an iomarca uisce leis!

• Nod 2: Ná cuir uisce ach ar do
phrátaí, torthaí agus glasraí má
bhraitheann an ithir tirim. Cuir an
t-uisce leis de réir a chéile, ní go léir
ag an am céanna.

• Nod 3: Ná cuir an iomad uisce ar na
plandaí. Tóg dornán ithreach agus
é a fháscadh, mura bhfoirmíonn sé
liathróid, ansin is gá duit uisce a chur
leis!

• Nod 4: Déan iarracht an ithir a uisciú
timpeall an phlanda agus ní thar
an bplanda agus na bláthanna go
díreach. Cabhróidh sé galar a chosc.

• Nod 5: Plandaí a uisciú ar maidin
más féidir. Cuireann sé seo cosc   ar
na plandaí a bheith fliuch agus fuar
san oíche.

• Nod 6: Tar éis ceithre seachtaine,
cuir do photaí péactha a
thrasphlandú isteach sa ghairdín /
leaba ardaithe.

Laethanta Saoire agus 
Deireadh Seachtainí
Má fhágann tú do phlandaí ina aonar ar 
feadh níos mó ná 24 uair an chloig:

• Nod 7: Tabhair aird ar leith ar
phlandaí óga sútha talún agus leitíse
mar go mbeidh uisciú rialta ag
teastáil uathu seo.

• Nod 8: Ba chóir duit duine a
ainmniú chun na plandaí a uisciú faoi
dheireadh na seachtaine nó le linn
laethanta saoire na scoile.

Ag cur na bprátaí síl
• Nod 9: Ba chóir duit an síológ a

fheiceáil ag preabadh a gcinn suas
as an múirín am éigin ó 21-28 lá.
Tar éis an ama seo, is féidir leat
do phrátaí a athphlandú lasmuigh.
Déan cinnte iad a uisciú agus cuir
ithir bhreise leis más gá. Toisc
gur glasraí fréimhe iad prátaí,
teastaíonn neart ithreach uathu
chun cabhrú leo fás! Ná déan
dearmad pictiúir ar dhul chun cinn
a thógáil freisin!

Ag cur na síolta sútha 
talún
• Leid 10 Bog na potaí sútha talún

lasmuigh tar éis seachtaine. Déan
cinnte do sútha talún a uisciú agus
tóg go leor pictiúr! Bí cúramach
na sútha talún a fhágáil gar don
talamh, mar gheobhaidh slugaí
iad! Leid chun slugaí a chosc is ea
plátaí uibheacha leacaithe a chur
timpeall orthu - ní maith leis na
slugaí é!

Le haghaidh tuilleadh físeáin a mhíníonn 
cad atá i do phacáiste fáis agus conas iad 
a phlandáil, tabhair cuairt ar an táb Tasc 3 

ar ár suíomh gréasáin nua: 

https://www.agriaware.ie/incredible-
edibles-programme/ie-schools/

Nasc churaclaim
Do Chairteacha Fáis:
• Ábhar: Eolaíocht SESE

• Snáth: Plandaí agus
Ainmhithe

• Téama: Síolta ag Fás

Do Logleabhair Atá 
Agat:
(Tascanna 1-3)
• Ábhar: Eolaíocht SESE

• Snáth: Plandaí agus
Ainmhithe

• Téama: Síolta ag Fás

(Tascanna 4-5)
• Ábhar: SPHE

• Snáth: Mé Féin

• Snáthaonad :
Ag Tabhairt Aire Do Mo
Chorp

• Téama: Bia sláintiúil

I

E

Le haghaidh tuilleadh leideanna, turais agus faisnéis 
maidir le prátaí, torthaí agus glasraí a fhás chomh maith 
le hacmhainní oideachais breise, tabhair cuairt ar: www.
incredibleedibles.ie. Is breá linn cloisteáil uait, Mar sin cén fáth 
nach clibeáil muid i do phoist agus grianghraif ar na meáin shóisialta 
@agriaware agus an haischlib # IteáinDochreidte2022 a úsáid. 
Déanfaimid cinnte do ghrianghraif a roinnt arís ar na meáin shóisialta 
agus ar an suíomh gréasáin chun go bhfeicfidh gach duine iad!

I
E

Leideanna Fáis 

I
E

Noda agus Leideanna!
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A mhúinteoirí, bain úsáid as an rúibric moltóireachta seo chun cabhrú leat do logleabhar a chomhlánú. Seo an rúibric a bheidh na breithiúnaithe ag úsáid agus 
iad ag breathnú ar na logleabhair uile a cuireadh isteach. Cuimhnigh, tá go leor duaiseanna ann a d’fhéadfá a bhuachan le haghaidh do rang nó do scoil! Má tá 
aon cheist agat, ná bíodh drogall ort ríomhphost a sheoladh chuig office@agriaware.ie chun tuilleadh faisnéise nó soiléiriú a fháil. 

Catagóirí
Pointí Féideartha

ÓR AIRGEAD CRÉ-UMHA
Iomlán

10 8 6 4 2

Tasc 

1

Pictiúir/
Samplaí 

d’obair na mac 
léinn

Tá 10 bpictiúr nó
níos mó agus / nó 
samplaí d’obair na 

mac léinn ann

Tá 8bpictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 6 phictiúr nó níos mó
agus / nó samplaí d’obair 

na mac léinn ann

Tá 4 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 2 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

/10

Tuairiscí na 
dTascanna 

Tá tuairiscí ar 
GACH pictiúr agus
/ nó sampla d’obair 

na mac léinn

Tá tuairiscí ar na 
pictiúir FORMHÓR 
na bpictiúr agus / nó

samplaí d’obair na mac 
léinn

Tá tuairiscí ar ROINNT
pictiúr agus / nó samplaí 

d’obair na mac léinn

Tá tuairiscí ar 
phictiúir BEAGA agus 
/ nó ar shamplaí oibre 

mac léinn

Tá cur síos ar 
phictiúr AMHÁIN 
agus / nó ar obair 

mhic léinn

/10

Tasc 

2

Pictiúir/
Samplaí 

d’obair na mac 
léinn

Tá 10 bpictiúr nó
níos mó agus / nó 
samplaí d’obair na 

mac léinn ann

Tá 8bpictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 6 phictiúr nó níos mó
agus / nó samplaí d’obair 

na mac léinn ann

Tá 4 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 2 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

/10

Tuairiscí na 
dTascanna 

Tá tuairiscí ar 
GACH pictiúr agus
/ nó sampla d’obair 

na mac léinn

Tá tuairiscí ar na 
pictiúir FORMHÓR 
na bpictiúr agus / nó

samplaí d’obair na mac 
léinn

Tá tuairiscí ar ROINNT
pictiúr agus / nó samplaí 

d’obair na mac léinn

Tá tuairiscí ar 
phictiúir BEAGA agus 
/ nó ar shamplaí oibre 

mac léinn

Tá cur síos ar 
phictiúr AMHÁIN 
agus / nó ar obair 

mhic léinn

/10

Tasc3

Pictiúir/
Samplaí 

d’obair na mac 
léinn

Tá 10 bpictiúr nó
níos mó agus / nó 
samplaí d’obair na 

mac léinn ann

Tá 8bpictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 6 phictiúr nó níos mó
agus / nó samplaí d’obair 

na mac léinn ann

Tá 4 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 2 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

/10

Tuairiscí na 
dTascanna 

Tá tuairiscí ar 
GACH pictiúr agus
/ nó sampla d’obair 

na mac léinn

Tá tuairiscí ar na 
pictiúir FORMHÓR 
na bpictiúr agus / nó

samplaí d’obair na mac 
léinn

Tá tuairiscí ar ROINNT
pictiúr agus / nó samplaí 

d’obair na mac léinn

Tá tuairiscí ar 
phictiúir BEAGA agus 
/ nó ar shamplaí oibre 

mac léinn

Tá cur síos ar 
phictiúr AMHÁIN 
agus / nó ar obair 

mhic léinn

/10

Tasc 

4

Pictiúir/
Samplaí 

d’obair na mac 
léinn

Tá 10 bpictiúr nó
níos mó agus / nó 
samplaí d’obair na 

mac léinn ann

Tá 8bpictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 6 phictiúr nó níos mó
agus / nó samplaí d’obair 

na mac léinn ann

Tá 4 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 2 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

/10

Tuairiscí na 
dTascanna 

Tá tuairiscí ar 
GACH pictiúr agus
/ nó sampla d’obair 

na mac léinn

Tá tuairiscí ar na 
pictiúir FORMHÓR 
na bpictiúr agus / nó

samplaí d’obair na mac 
léinn

Tá tuairiscí ar ROINNT
pictiúr agus / nó samplaí 

d’obair na mac léinn

Tá tuairiscí ar 
phictiúir BEAGA agus 
/ nó ar shamplaí oibre 

mac léinn

Tá cur síos ar 
phictiúr AMHÁIN 
agus / nó ar obair 

mhic léinn

/10

Tasc 

5

Pictiúir/
Samplaí 

d’obair na mac 
léinn

Tá 10 bpictiúr nó
níos mó agus / nó 
samplaí d’obair na 

mac léinn ann

Tá 8bpictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 6 phictiúr nó níos mó
agus / nó samplaí d’obair 

na mac léinn ann

Tá 4 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

Tá 2 phictiúr nó níos
mó agus / nó samplaí 
d’obair na mac léinn 

ann

/10

Tuairiscí na 
dTascanna 

Tá tuairiscí ar 
GACH pictiúr agus
/ nó sampla d’obair 

na mac léinn

Tá tuairiscí ar na 
pictiúir FORMHÓR 
na bpictiúr agus / nó

samplaí d’obair na mac 
léinn

Tá tuairiscí ar ROINNT
pictiúr agus / nó samplaí 

d’obair na mac léinn

Tá tuairiscí ar 
phictiúir BEAGA agus 
/ nó ar shamplaí oibre 

mac léinn

Tá cur síos ar 
phictiúr AMHÁIN 
agus / nó ar obair 

mhic léinn

/10

 Bhreise

Cuimsíonn an 
logleabhar sampla 
de chuairt fhíorúil

ar fheirm nó ó 
fheirmeoir don 

rang.

Cuimsíonn an 
logleabhar 2 

ghníomhaíocht 
bhunaidh (cruthaithe
ag an múinteoir nó ag 
úsáid suíomh gréasáin  

Iteáin Dochreidte)

Cuimsíonn an logleabhar
1 ghníomhaíocht 

bhunaidh (a chruthaigh
an múinteoir nó a 
úsáideann suíomh 

gréasáin Iteáin 
Dochreidte)

Cuimsíonn an 
logleabhar 2 

ghníomhaíocht ó 
acmhainn  Feasacht 

Talmhaíochta 
Tochailt Isteach

Cuimsíonn an 
logleabhar 2 

ghníomhaíocht ó 
acmhainn  Feasacht 

Talmhaíochta 
Tochailt Isteach

/10

POINTÍ IOMLÁN (* Tabhair faoi deara le do thoil: Féadfar níos mó pointí a dhámhachtain má tá níos mó ná na 
gníomhaíochtaí breise leithdháilte críochnaithe ag rang / scoil agus cuirfear ar aghaidh iad chun a bheith ina 
bhuaiteoir iomlán *)

/110

Riachtanais maidir le Stádas Scoile Iteáin Dochreidte
ÓR AIRGEAD CRÉ-UMHA

-- Úsáid oifige amháin --

Logleabhar Iteáin Dochreidte Breitheamh Rúibrice 
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Feasacht Talmhaíochta, 2ú Urlár - Foirgneamh IFAC, Páirc Ghnó Nasc na 
Cathrach, Seanbhóthar an Náis, An Cloigín Gorm, Baile Átha Cliath 12

Guthán: +353 1 460 1103 |Facs: +353 1 460 1097 
Ríomhphost:office@agriaware.ie

Comhordaithe agus curtha le chéile ag Feasacht Talmhaíochta

www.agriaware.ie | www.incredibleedibles.ie
www.bestinseason.ie | www.potato.ie | www.loveherbs.ie

www.ifa.ie www.keelings.com www.teagasc.ie www.indi.iewww.safefood.net 

Forbartha ag:

I DTACA LE:

www.mccormackfarms.ie

www.healthyireland.iewww.health.gov.ie

www.countrycrest.ie

www.agriculture.gov.ie www.bordbia.iewww.dole.comwww.education.ie
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www.osheafarms.ie




