
Leideanna Dialann Eolaíochta 
Sinsear 

Mo Thaithí a
r

Eolaíocht
Scileanna

Dúile Beo

Fuinneamh
agus Fórsaí

Feasacht agus Cúram
Imshaoil

Ábhair

Cad is é an eolaíocht?
Cén fáth a dteastaíonn Eolaíocht uainn?
Ar bhain tú úsáid riamh as matamaitic i gceachtanna
eolaíochta ? An bhfuil aon samplaí agat?
An bhfuil eolaíocht oiriúnach do gach duine?
Tarraing eolaí
Cén chaoi a músclófa suim do dhearthair agus do
dheirfiúr san eolaíocht?
Sílim go dtarlóidh ____ mar gheall ar ___.

Cad is ciorcaid ann?
Conas a bhriseann tú
ceann?
Cad a chuireann iontas
ort faoi sholas?
Conas a cheapann tú go
n-oibríonn giaranna?
Cad atá ar eolas agat
faoi mhaighnéid? Céard
atá tú ag iarraidh a
fiosrú?

Ainmnigh na cnámha / na matáin go léir atá tú in

ann
Cad atá ar eolas agat faoi thinneas?

Déan ransú smaointe ar análú agus na

scamhóga
Liostaigh na bealaí a bhfuil plandaí agus

ainmhithe de dhíth ar dhaoine. An dteastaíonn

siad uainn?
Conas a athraíonn síos isteach ina phlanda? 

Seo iad cúpla smaoineamh a bhíonn mé ag

déanamh machnamh orthu ______

Tá airíonna éagsúla ag
ábhair. Mínigh.
Déan liosta de na bealaí

éagsúla is féidir le daoine

tithe / foirgnimh a théamh?

Cé mhéad bealach difriúil is

féidir leat ubh a chócaráil?

Cad a tharla don ubh chun é

a athrú?

Cad is féidir linn a imscrúdúsa bhaile/ sa seomra rangasa chlós?
Cén fáth a ndéanann eolaithea gcuid oibre a thaifeadadh?Déan liosta de na bealaí gurféidir linn torthaí árdturgnaimh ranga a roinnt ledaoine eile. 

Ag Dearadh agus
ag Déanamh

An bhfuil éadaí/ sceanra/ cupáin/
seodra a úsáideann tú uair
amháin go maith don
chomhshaol?
Cén chaoi a bhféadfadh daoine
níos mó aire a thabhairt don
domhain?
Cad a chiallaíonn in-athnuaite?
Cad atá á dhéanamh ag na
heagraíochtaí / clubanna /
gnóthaí i do cheantar chun
bheith níos neamhdhíobhálaí
don chomhshaol?

Déan cur síos ar fhadhb
i do shaol agus ar 
 d'aireagán a réiteodh an
fhadhb sin.
Is eispéireas maith
foghlama é seo mar ___
Dá mbeadh mé ag
déanamh é seo arís,
d'athródh mé ___


