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Rang 5 & Rang 6 
Tíreolaíocht

Dé Máirt  
26ú Bealtaine 

01   Is ionann aeráid agus aimsir.   
 Fíor 
 Bréagach 

02   Cén dá cheann díobh seo a cheaptar atá  
bainteach le hathrú aeráide?   

         A   Ag dó breoslaí iontaise

         B   Athchúrsáil

         C   Tuirbíní Gaoithe

         D   Bromanna agus brúchtanna bó a bhfuil gás 
meatáin iontu. 

03   Cén ceann díobh seo gur gás ceaptha teasa  
é a cheapann teas san atmaisféar?

         A   Ocsaigin

         B   Dé-ocsaíd Charbóin

         C   Héiliam

04   Ainmnigh péire de na héifeachtaí diúltacha  
atá ag athrú aeráide ar an domhan?

 

 

 

Athrú Aeráide



05   Céard é dífhoraoisiú?

 

 

 

 

 

 

06   Ainmigh éifeacht diúltach atá ag dífhoraoisiú  
A) ar an gré B) ar an aer  

A    

 

 

B    

 

 

Athrú Aeráide



Athrú Aeráide a Stopadh
Níl aon Plainéad B ann mar sin caithfidh muid aire 
a thabhairt don cheann atá againn. Seo roinnt 
bealaí gur féidir linn cabhrú le hathrú aeráide. 

Fás Do Chuid Féin Má tá gairdín nó balcóin agat déan 
iarracht do chuid torthaí, glasraí agus luibheanna a fhás. 
Cabhraíonn na plandaí leis an ngás ceaptha teasa CO2 
(dé-ocsaíd charbóin) a bhaint ón aer. Nuair a fhásann tú 
do bheatha féin gearrtar síos freisin ar na hastaíochtaí 
CO2 a chruthaítear sna monarchana ina bpacáiltear na 
torthaí agus glasraí agus ó na leoraithe a sheachadann 
iad. Beidh blas níos deise orthu freisin! 

Laghdaigh do Lorg Carbóin trí níos lú fuinnimh  
a úsáid. Is féidir é seo a dhéanamh trí – 

·   Ag múchadh soilse, teilifíseáin, ríomhairí, nuair nach 
bhfuil siad ag teastáil uait.

·   Díphlugáil trealamh leictreonach cosúil leis an teilifís, 
seinnteoir DVD nó consól cluichí. Úsáideann said 
cumhacht fiú agus iad múchta.

·   Cuir ort geansaí nuair atá sé fuar seachas a  
bheith ag éileamh go gcuirfí an teas ar siúl.

·   Siúl nó téigh ar do rothar in ionad an carr a thógáil.

Laghdaigh an dramhaíl   
·   Athchúrsáil aon rud gur féidir leat

·   Athúsáid, úsáid rud ar bhealach difriúil nó malartaigh  
do chuid rudaí seachas iad a chur sa mbruscar nuair  
atá tú réidh leo.  

·   Déan iarracht a laghad plaisteach agus is féidir a 
úsáid trí málaí a úsáid arís don siopadóireacht, nó 
úsáid buidéal in-athúsáidte in ionad buidéal uisce a 
cheannach agus ceannaigh táirgí gan aon nó le beagán 
pacáistíocht.



I gceacht an lae inniu mhúin an Múinteoir 
Clíona an t-amhrán Big Yellow Taxi le Joni 
Mitchell daoibh agus tá neart teachtaireachtaí 
timpeallachta le fáil sna liricí. Bí ag canadh sa 
bhaile!

They paved paradise 

Put up a parking lot 

With a pink hotel, a boutique 

And a swinging hot spot 

Don’t it always seem to go 

That you don’t know what you’ve got 

‘Til it’s gone 

They paved paradise 

Put up a parking lot 

Shoo, bop, bop, bop, bop 

Shoo, bop, bop, bop, bop 

They took all the trees 

Put them in a tree museum 

And they charged all the people 

A dollar and a half to see ‘em 

Don’t it always seem to go 

That you don’t know what you’ve got 

‘Til it’s gone 

They paved paradise 

Put up a parking lot 

Shoo, bop, bop, bop, bop 

Shoo, bop, bop, bop, bop... 

Abair Amhrán



Hey, farmer, farmer 

Put away the DDT now 

Give me spots on my apples 

But leave me the birds and the bees 

Please 

Don’t it always seem to go 

That you don’t know what you’ve got 

‘Til it’s gone 

They paved paradise 

Put up a parking lot 

Big Yellow Taxi lyrics © Crazy Crow Music/Siquomb 
Music Publishing

Video with lyrics here -  
https://www.youtube.com/watch?v=2595abcvh2M

Big Yellow Taxi



Cuardach Focal



01   Bréagach. Séard is aimsir ná dála na timpeallachta 
ag aon am m.sh ag cur báistí, gaofar, grianmhar srl. 
Aeráid is ea an méan-phátrún atá ag na coinníollacha 
aimsire i réigiún thar tréimhse fada. Mar shampla – 
D’fhéadfadh sé a bheith ag cur báistí ins an Sahára 
inniu ach is ceantar é go bhfuil aeráid fásaigh aige. 

02   A ag dó breoslaí iontaise 
D Bromanna agus brúchtadh bó / gás meatáin

03   B Gás Dé-Ocsaíd Charbóin

04   Cuid de na héifeachtaí diúltacha atá ag athrú aeráide 
ná - an teocht ag ardú agus adhaimsir dá bharr, 
chomh maith le triomach agus an oighearchaidhp ag 
leá. Le farraigí arda cailleann muid talamh san áit a 
mhaireann ainmhithe agus daoine. 

05   Ciallaíonn dífhoraoisiú ná bheith ag glanadh nó ag 
gearradh síos na foraoiseacha.

06   A Níl aon rud chun an chré a dhaingniú agus is féidir 
é a shéideadh nó a ghlanadh ar shiúl. Fágann sé seo 
talamh neamhthorthúil ina dhiaidh agus is féidir le 
sciorradh talún uafásach tarlú dá bharr. 

B Níl aon crainnte chun an dé-ocsaíd charbóin a 
ghlacadh isteach san aer agus é a scaoileadh ar 
ais san atmaisféar ina ocsaigin íon. Mar sin, bíonn 
níos mó den gás ceaptha teasa dé-ocsaíd charbóin 
san atmaisféar agus faigheann an domhan níos 
teo. Scaoiltear dé-ocsaíd charbóin isteach san 
atmaisféar nuair a dhóitear crainn.

Freagraí don Tráth na gCeist 


