Plean Ceachta na Naíonán, 4

Déiríocht agus Ithe go
hInbhuanaithe
Cuspóir
Tuiscint na ndaltaí a fhorbairt ar thionchar an táirgthe bia agus déiríochta ar an athrú aeráide,
ar a thábhachtaí atá sé ithe go hinbhuanaithe, agus feasacht a mhúscailt ar roghanna bia
inbhuanaithe. Fad: 30 nóiméad (nó mar sin).

Naisc leis an gCuraclam
OSPS:
Mé féin agus an domhan mór

Ag forbairt saoránachta

Cúram imshaoil

Tíreolaíocht:
Timpeallachtaí Nádúrtha

Aimsir

Feasacht agus Cúram Imshaoil

Ag tabhairt aire don dúiche timpeall orm
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Focail an Lae

Gáis Ceaptha Teasa – Gáis san aer (amhail CO ) a cheapann fuinneamh ón
2

ngrian.

An tAthrú Aeráide – Is iomaí gníomhaíocht a bhíonn ar siúl ag daoine lena

ngintear gáis ceaptha teasa (amhail carranna a thiomáint, leictreachas a úsáid agus a
thuilleadh nach iad). Feidhmíonn na gáis seo mar a bheadh pluid ann agus téann an
Domhan. Ciallaíonn sé seo go bhfuil aeráidí (patrúin aimsire) ag athrú ar fud an domhain.

Táirgeadh Bia – An chaoi a ndéantar ár mbia a fhás, a phróiseáil agus a phacáistiú
sula dtagann sé chomh fada leis an ollmhargadh.

Bia-Aistear – Fad an aistir a bhíonn ag an mbia ón bhfeirm go dtí an pláta. Dá fhad

an t-aistear sin, is ea is mó a bhia-aistear.

Táirgeadh Féarbhunaithe Déiríochta – Aeráid chineálta (níl sí róthe

ná rófhuar) fhliuch atá againn in Éirinn. Mar thoradh air sin, tá féaraigh shaibhre againn agus
itheann ár n‑ainmhithe feirme an féar sláintiúil sin.

Ithe go hInbhuanaithe – Bianna a roghnú atá go maith dár gcorp agus don

chomhshaol araon (gach ní beo agus neamhbheo timpeall ort, an t-aer ina measc). Chun an
méid sin a dhéanamh is féidir linn:

1.
2.

Dul chuig siopaí áitiúla (gar dár mbaile/gcontae nó in Éirinn)

3.
4.
5.

Iarracht a dhéanamh fanacht glan ar bhia i bpacáistiú plaisteach nuair is féidir

Bianna atá i séasúr a roghnú (i.e. bianna a fhástar go nádúrtha agus a bhaintear ag an
am is fearr)
Torthaí agus glasraí dár gcuid féin a fhás!
Cabhróidh Pirimid an Bhia linn roghanna sláintiúla bia a dhéanamh.

Gníomhaíochtaí an duine a chuireann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa
Fuinneamh

Iompar

(m.sh. leictreachas,
ola, gás)

(m.sh. eitlíocht, feithiclí bóthair)

Tionscal

Astaíochtaí Gás
Ceaptha Teasa
(m.sh. earraí leictreonacha, aerchóiriú)

Talmhaíocht

Dramhaíl

(m.sh. athchogantaigh, leasacháin)

(m.sh. loscadh)

Téamh Domhanda
An tAthrú Aeráide
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Plé Ranga
1

Cuir in iúl do na daltaí go mbeidh siad ag foghlaim faoi tháirgeadh bia agus déiríochta
(an chaoi a ndéantar ár mbia/dtáirgí déiríochta a fhás, a phróiseáil agus a phacáistiú)
agus faoi ithe go hinbhuanaithe (bianna a ithe atá go maith dár gcorp agus don
chomhshaol araon). Iarr ar na daltaí breathnú ar ‘Focail an Lae’ agus ar na híomhánna atá
in aice leis na sainmhínithe. Roghnaigh cuid de na pointí seo a leanas le plé le do rang
agus breac síos a gcuid smaointe ar mheabhairmhapa ar an gclár bán.

Ceisteanna Leide:

· Cad a tharlaíonn dár mbia, dar leat, sula dtagann sé chomh fada leis an ollmhargadh?
an próiseas táirgthe bainne in Éirinn ar cheann de na próisis is fearr dá leithéid. An
· Tá
féidir leat buille faoi thuairim a thabhairt cén fáth arb amhlaidh atá?
chaoi ar féidir linn a bheith cinnte gur anseo i bPoblacht na hÉireann a rinneadh
· Cén
an bainne a shaothrú?

· Cé na roghanna bia is féidir linn a dhéanamh atá go maith don chomhshaol?
· Cén tuiscint atá agat ar an mbaint atá idir ár roghanna bia agus an t‑athrú aeráide?
2

Féach ar an léaráid thuas ar leathanach 15 agus déan machnamh ar na bealaí a
bhféadfadh táirgeadh bia a bheith ag cur le hastaíochtaí gás ceaptha teasa. Úsáid cuid
de na pointí forbartha thíos mar rang leis na smaointe a ndearnadh iniúchadh orthu
cheana a fhorbairt tuilleadh:

Leideanna Plé: (roghnaigh pointe nó dhó thíos le plé le do rang)

· Cuimsítear sa táirgeadh bia gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh cur le gáis ceaptha teasa,
amhail talmhaíocht, iompar agus dramhaíl.

· Úsáidtear a lán acmhainní nádúrtha, amhail talamh agus uisce, lenár mbia a
phróiseáil agus a phacáistiú, leis.

cuid de na méideanna is ísle gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach á
· Bíonn
scaoileadh ó fheirmeacha déiríochta in Éirinn.
inbhuanaithe don chomhshaol an táirgeadh déiríochta féarbhunaithe ná modhanna
· Istáirgthe
déiríochta eile. Bíonn na ba amuigh ar féarach ar fhéar glas méith 240 lá sa
bhliain ar an meán mar thoradh ar an aeráid chineálta fhliuch atá againn!

· Is ón mbáisteach a fhaightear 99% den uisce a úsáidtear ar fheirmeacha déiríochta

na hÉireann, agus is fíorbheag ar fad an tionchar a bhíonn aige sin ar an strus uisce.

féaraigh carbón isteach ón atmaisféar, rud a chabhraíonn cúiteamh a dhéanamh
· Súnn
ar chuid de na hastaíochtaí carbóin a mbíonn an fheirmeoireacht talmhaíochta ina
cúis leo.
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· Bíonn bia-aistear níos lú i gceist le bia séasúrach a fhástar nó a fhaightear go háitiúil.
· Is mór an chabhair é chun dramhaíl a laghdú ná bia gan pacáistíocht ar bith
(nó bia le pacáistíocht in-bhithmhillte) a roghnú.

an gealltanas Saothraithe i bPoblacht na hÉireann le fios go
· Tugann
ndearnadh an bainne a fhoinsiú agus a phróiseáil i bPoblacht na hÉireann
agus go dtacaíonn sé le poist áitiúla ar fheirmeacha déiríochta dá bhrí sin.

Plé Beirte
1

2

Taispeáin liosta de na cineálacha bia seo a leanas ar an gclár bán (bíodh pictiúir in aice
leo más féidir) agus léigh amach os ard iad: bainne, iógart, cáis, iasc, prátaí, sútha talún,
abhacáid, anainn, agus meacain dhearga. Inis do na daltaí ar an gcéad dul síos gur féidir
linn teacht ar an gcuid is mó de na cineálacha bia seo sna hollmhargaí ó thús deireadh
na bliana.
Roghnaigh cuid de na ceisteanna thíos le léamh amach os ard agus iarr ar na daltaí iad a
phlé go hachomair le dalta eile. Ansin pléigh mar rang iad, agus tagairt á déanamh do na
pointí forbartha seo a leanas:

Ceisteanna Leide:

do thuairim, cé na cineálacha bia anseo is féidir a shaothrú nó a dhéanamh in
· IÉirinn?

· An bhfuil aon bhrandaí Éireannacha ar eolas agat (mar shampla, bainne, iógart, cáis)?
· Cé na cineálacha bia a fhástar san earrach? Sa samhradh?
· Tabhair buille faoi thuairim cá as a dtagann abhacáid? Cad faoi anainn?
· Cén chaoi a dtagann abhacáid agus anainn go hÉirinn? (m.sh. ar eitleán, ar long, srl.)
a fheiceann tú na cineálacha bia seo sna ollmhargadh, an mbíonn clúdach
· Nuair
plaisteach orthu?
itheann tú féin agus do theaghlach an bia ar fad a cheannaíonn sibh? Cén chaoi a
· An
bhféadfaimis ní ba lú bia a chur amú?

Leideanna Plé: (roghnaigh pointe nó dhó thíos le plé le do rang)

· Is féidir bainne, iógart agus cáis, cineálacha éagsúla iasc (amhail bradáin agus

ronnaigh), prátaí, cairéid agus sútha talún a tháirgeadh anseo in Éirinn, ach tagann
cuid mhór de na hearraí seo ó thíortha eile freisin. Is fíor é sin go háirithe nuair a
cheannaímid cineálacha bia nach bhfuil i séasúr nó nach bhfuil reoite.
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· Tá fáil againn ar raon mór táirgí bainne agus déiríochta ó Éirinn. Ná déan dearmad

súil a choinneáil amach don ghealltanas Saothraithe i bPoblacht na hÉireann ar
bhainne. Coinnigh súil amach do cháis agus iógart ó bhrandaí Éireannacha agus tú
ag siopadóireacht freisin. Ceannaigh iasc úr ón gceannaí éisc áitiúil más féidir. Léigh
na lipéid ar an mbia a roghnaíonn tú i gcónaí.

· Is féidir linn féilire shéasúrach Bhord Bia (https://www.bordbia.ie/whats-in-season/

best-in-season/calendar/september) a úsáid lena fháil amach cé na cineálacha bia
atá i séasúr. Mar shampla, bíonn úlla i séasúr ó mhí Mheán Fómhair agus is i mí na
Bealtaine a thosaíonn séasúr na sútha talún.

· Uaireanta is maith linn bia nach bhfásann in Éirinn ar chor ar bith, mar shampla

anainn, abhacáid agus oráistí. Nó is féidir linn sútha talún (ar féidir iad a fhás in Éirinn)
a ithe gan iad a bheith i séasúr. Bíonn cuid de na bianna sin á n‑iompórtáil ón Afraic
Theas, ó Chósta Ríce, ón Spáinn agus ó áiteanna eile!

· Bíonn earraí á dtabhairt go hÉirinn ar eitleáin, ar longa agus ar leoraithe. Ní hé sin

le rá nach bianna sláintiúla iad na bianna a iompórtáiltear agus seans maith gur
mhaith linn iad a ithe mar chuid dár n-aiste bhia. An rud is tábhachtaí, mar sin féin, ná
iarracht a dhéanamh bia áitiúil atá i séasúr a roghnú nuair is féidir. Ach bia a fhástar
nó a tháirgtear go háitiúil a ithe, laghdaímid an bia-aistear agus tacaímid le feirmeoirí
in Éirinn.

· Bíonn pacáistíocht phlaisteach ar chuid mhór de na bianna sa mhargadh. Is féidir linn
bianna pacáistithe a sheachaint ach torthaí agus glasraí gan phacáistíocht a roghnú
agus úsáid a bhaint as málaí in-athúsáidte. Cabhraíonn sé sin le dramhaíl bhia a
laghdú.

· Cuirtear trian de bhia an domhain amú gach bliain toisc go dtéann sé ó mhaith

sula n-itear é. Nuair a chuirtear san áireamh na hacmhainní a úsáidtear chun bia a
tháirgeadh, ní haon iontas go gcuireann dramhaíl bhia go mór leis an athrú aeráide.

· Ach aiste chothrom bhia a ithe,

bímid cinnte de go n-ithimid na
cineálacha bia a theastaíonn uainn
le bheith sláintiúil agus láidir agus
go mbíonn an méid ceart bia á
ithe againn gan an iomarca úsáide
a bhaint as acmhainní agus gan
acmhainní a chur amú. Féach
Plean Ceachta 1: Táirgí Déiríochta i
m’Aiste Bhia.
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Gníomhaíocht Bheirte
Léigh amach os ard an bhileog ghníomhaíochta Eolach ar an Margadh. Téigh trí Cheist 1
leis an rang mar shampla dóibh. Ansin, iarr ar na daltaí dul ag obair ina mbeirteanna agus
an bhileog ghníomhaíochta a líonadh isteach. Pléigh na roghanna a rinne siad ar a mbileog
ghníomhaíochta mar rang.

Gníomhaíocht Phearsanta
Dear póstaer don bhranda bainne áitiúil nó don Scéim Bainne Scoile.
Bíodh ainm an bhranda le feiceáil, mar aon leis an ngealltanas Saothraithe
i bPoblacht na hÉireann. Ná déan dearmad pictiúir a úsáid le daoine a
tharraingt isteach! Cuir an póstaer ar taispeáint sa seomra ranga.

Gníomhaíochtaí Fairsingithe
1

2
3

Tabhair cuireadh d’fheirmeoir labhairt leis an rang faoi cé chomh tábhachtach atá sé
táirgí áitiúla a cheannach.
Fásaigí bhur gcuid plandaí féin sa seomra ranga! Cuir roinnt luibheanna nó glasraí in
éineacht leis na daltaí.
Spreag na daltaí chun iarracht a dhéanamh a gcuid dramhaíola a laghdú ach leas a
bhaint as a bhfuil sa chuisneoir acu. Is féidir bainne agus iógart a chur le chéile le caora
nó banana lánaibí chun caoineog álainn torthaí a dhéanamh. Is féidir anraith blasta
glasraí a dhéanamh le brocailí sleabhctha nó trátaí boga in áit iad a chaitheamh sa
bhosca bruscair.

Tabhair leat abhaile é
1

2

An chéad uair eile a rachaidh tú chun an mhargaidh, déan iarracht teacht ar 3 earra bia
a shaothraítear nó a dhéantar in Éirinn. Ná déan dearmad súil a choinneáil amach don
ghealltanas Saothraithe i bPoblacht na hÉireann ar bhainne!
Taispeáin an bhileog ghníomhaíochta Eolach ar an Margadh do do theaghlach agus
déan tástáil bhreise ar chuid de na cineálacha bia atá sa bhaile agaibh. Cá fhad a bhí biaaistir na dtáirgí bia sin? Déan conradh teaghlaigh chun níos mó bia áitiúil a cheannach.
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