
 

Gníomhaíocht OSIE – Eolaíocht
Ceapadh an acmhainn seo agus í bunaithe ar fhíseán Sheachtain Food Dudes, leibhéal 
idirmheánach, lá 2. Nascann an acmhainn seo leis an gcuraclam Eolaíochta le haghaidh grúpaí 
ranga i Rang a Dó, Rang a Trí agus Rang a Ceathair.

Teachtaireacht an Fhíseáin:   Baineann an físeán seo le feirmeoireacht agus cothaithigh.

Nascann an ghníomhaíocht seo leis na réimsí curaclaim a leanas:

Rang a Dó: 
OSIE > Eolaíocht > Dúile beo > Mise 
Rang a Trí agus Rang a Ceathair: 
OSIE > Eolaíocht > Dúile beo > An bheatha dhaonna

Na Príomhthorthaí Foghlama:

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste i Rang a Dó...

 √ Baill bheatha sheachtracha an fhireannaigh agus an bhaineannaigh mar aon leis an bhfeidhm nó an chéadfa 
a ghabhann leo a ainmniú agus a aithint

 √ Feasacht a fhorbairt ar ról gach céadfa i mbailiú eolais i dtaobh na timpeallachta agus i gcosaint an choirp

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste i Rang a Trí agus Rang a Ceathair...

 √ Eolas a chur ar ainmneacha agus ar struchtúr cuid de na príomhbhaill bheatha, idir bhaill sheachtracha agus 
bhaill inmheánacha

 √ feasacht a fhorbairt ar thábhacht bia le haghaidh fáis agus fuinnimh, agus an gá atá le beathú atá folláin agus 
cothrom
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Treoirlínte don Mhúinteoir:

Cuireadh na bileoga oibre seo a leanas in oiriúint do dhaltaí i Rang a Dó agus i Rang a Trí/Rang a Ceathair dá réir.

Iarrtar ar na daltaí lipéad a chur ar na baill bheatha, a mbunfheidhmeanna, agus (i gcás Rang a Trí agus Rang a Ceathair) 
roinnt vitimíní agus mianraí a mheaitseáil leis na baill choirp a gcabhraíonn siad leo forbairt go sláintiúil.

Freagraí don bhileog oibre faoi Vitimíní
Vitimín A - Súile
Vitimín B - Inchinn & Féitheacha (Fuil Shláintiúil)
Vitimín C - Craiceann & drandail
Vitimín D - Cnámha (Cabhrú le hionsú cailciam)
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Na Baill Choirp

Seachtain Food Dudes



Orgáin an Choirp

Croí

Inchinn

Bolg

Scamhóga

Craiceann

Meaitseáil an vitimín leis an 

mball coirp:

Vitimín A

Vitimín B

Vitimín C

Vitimín D
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