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Plean Ceachta do na Sóisearaigh 4
Déiríocht agus  
an Comhshaol
Cuspóir
Tuiscint daltaí a fhorbairt ar an gcaidreamh idir an  
aimsir, an timpeallacht agus an fheirmeoireacht. 
Fad: 30 nóiméad (nó mar sin).

OSPS: 

Mise agus an domhan mór  Saoránacht a fhorbairt   Cúram comhshaoil
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Focail an Lae
Comhshaol – Gach ní beo agus neamhbheo timpeall ort, lena n-áirítear an t-aer.

Bia-aistear – Glacann sé fuinneamh chun fáis, chun bogadh agus chun bia a 
stóráil. Dá fhad a thaistealaíonn do chuid bia, is ea is mó an fuinneamh a theastaíonn 
agus is faide an bia-aistear é. Is é atá i gceist le bia-aistear ná an t-aistear is gá don bhia a 
thaisteal le go rachaidh sé ón bhfeirm go dtí ár gcuid plátaí.

Aimsir – Déanann sé cur síos ar an atmaisféar a bhíonn in áit ag am ar leith, mar 
shampla, cé chomh te nó fuar agus atá an áit agus cé chomh fliuch nó tirim atá sí.

Aeráid – Déanann an aeráid cur síos ar an ngnáth-aimsir a bhíonn in áit thar thréimhse 
fhada ama.

Athrú aeráide – Tá daoine tar éis a lán gníomhaíochtaí a dhéanamh a chruthaíonn 
gáis atá ag bailiú san atmaisféar. Gníomhaíonn na gáis sin mar bhlaincéad agus is iad is 
cúis leis an talamh a bheith ag téamh suas diaidh ar ndiaidh. Ciallaíonn sé sin go bhfuil na 
haeráidí ag athrú ar fud an domhain.

Plé Grúpa
Iarr ar gach grúpa na ceisteanna a leanas a phlé agus a roinnt leis an rang ansin. Scríobh na 
príomhphointí in airde ar an gclár.

1	 Cad is 'aimsir' ann?

2	 Cad is 'aeráid' ann?

3	 Cad is 'athrú aeráide' ann?

4	 An féidir leat smaoineamh ar aon chomharthaí a léiríonn go bhfuil athrú aeráide ann?

Leathnaigh ar na smaointe a ndearnadh iniúchadh orthu cheana féin i ngrúpaí trí thuilleadh 
plé a dhéanamh ar an athrú aeráide mar rang iomlán, ag baint úsáide as an rannóg 'Focail an 
lae' agus na pointí seo a leanas:

 · Má úsáidtear bia séasúrach a fhástar go háitiúil is lú an bia-aistear.

 · Má úsáidtear bia le beagán pacáistithe nó gan aon phacáistiú cabhraíonn sin le 
dramhaíl a laghdú.

 · Taistealaíonn cairéad ón Afraic Theas 6,000 míle.

 · Laghdaítear ar an mbia-aistear má shiúltar chuig an siopa le haghaidh bia seachas an 
carr a úsáid.
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Plé Ranga
Pléigh na pointí seo a leanas maidir leis an nasc idir déiríocht agus an timpeallacht:

 · Mar gheall ar an áit a bhfuil Éire suite ar an bpláinéad bíonn aeráid fhionnuar, 
mheasartha againn.

 · Le haeráid mar sin, féadfaidh na ba dul ar féarach taobh amuigh ar fhéar úr méith ar 
feadh suas le 300 lá sa bhliain (beagnach bliain).

 · Mar gheall ar ár n-aeráid chineálta, fhliuch, úsáideann táirgeadh déiríochta in Éirinn 
suas le 20% níos lú uisce ná an chuid is mó de na tíortha Eorpacha.

Pléigh na pointí seo a leanas faoi thionchar an athraithe aeráide ar fheirmeoireacht:

 · Le linn aimsir shneachta, ní mór ainmhithe a choinneáil i bhfoscadáin ag amanna den 
bhliain nuair a bhíonn siad lasmuigh de ghnáth.

 · Le linn drochaimsire, bíonn tionchar ag dálaí contúirteacha bóthair ar sheachadtaí 
agus ar bhailiúcháin bainne.

 · Nuair nach féidir le ba a bheith lasmuigh ar an bhféar, caithfidh feirmeoirí bia breise a 
sholáthar.

 · Bíonn tionchar ag aimsir atá an-tirim agus ag níos lú báistí ar an méid féir (bia) a 
bhíonn ar fáil do na hainmhithe.

 · Is féidir le triomach agus tuilte méid an bhairr atá ag feirmeora a laghdú agus 
féadfaidh sé barr a scriosadh go hiomlán fiú.
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Gníomhaíocht Bheirte
Déan an ceacht iomlánaithe ar Dhéiríocht agus an Comhshaol.

Gníomhaíocht Phearsanta
Iarr ar dhaltaí a shamhlú gur feirmeoirí iad agus cuntas a scríobh ar a saol laethúil mar 
fheirmeoir déiríochta. Conas a thugann siad aire do na ba? Cén tionchar a bhíonn ag an 
aimsir ar an saol ar an bhfeirm? Cén tionchar a bhí ag aimsir eisceachtúil ar a saol? 

Gníomhaíochtaí Sínte
1	 Tabhair cuireadh d’fheirmeoir labhairt leis an rang faoin tionchar a bhíonn ag an athrú 

aeráide ar a c(h)uid feirmeoireachta. Iarr ar na daltaí scríobh faoi.

2	 Iarr ar dhaltaí i ngrúpaí smaoineamh ar bhealaí gur féidir leo a mbia-aistear a laghdú.

3	 Spreag na daltaí chun a gcartáin nó a mbuidéil Bhainne Scoile a thabhairt abhaile lena 
n-athchúrsáil.

Tabhair Abhaile é
Spreag do dhaltaí chun an teachtaireacht a thabhairt abhaile faoin tionchar a bhíonn ag an 
athrú aeráide ar an gcomhshaol. Mar ghníomhaíocht obair bhaile, is féidir leat iarraidh ar na 
daltaí an méid a leanas a dhéanamh:

1	 Liostaigh bia a fhásann go háitiúil atá acu sa bhaile.

2	 Déan conradh teaghlaigh chun an bia-aistear a laghdú.


