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Topaic: Bia agus Sláinte 

Fothopaic: Cócaireacht 

 

 

Seo tascanna samplacha ranga a d’fhéadfaí a chruthú timpeall ar amhrán ón gclár Bia 

Linn – clár cócaireachta do pháistí a bhíonn ar Cúla 4.   

Nóta: Is tascanna samplacha ranga atá anseo a léiríonn cad a d’fhéadfaí a dhéanamh le 

grúpa foghlaimeoirí, bunaithe ar an amhrán. Ní plean ceachta atá i gceist. Moltar go 

roghnódh an múinteoir tascanna a bheadh oiriúnach don ghrúpa foghlaimeoirí atá 

aige/aici agus go gcuirfí na tascanna in oiriúint do riachtanais an ghrúpa. 
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Treoracha don Mhúinteoir 
 

Tasc samplach 1: Réamhobair 

 
 Scaip an bhileog ‘Ag siopadóireacht’.  

 
 Cuir na foghlaimeoirí ag obair i bpéirí chun an liosta siopadóireachta a chur le 

chéile. Déan cinnte go gclúdaítear na bianna is coitianta a cheannaítear.  
 

 Ansin cuir na foghlaimeoirí ag obair i ngrúpaí de thriúr nó de cheathrar agus 
eagraigh an plé ar na hollmhargaí. Cothaigh plé grúpa ina dhiaidh sin.  

 

Tasc samplach 2: Bia Linn 

 
 Scaip an bhileog ‘Bia Linn’.  

 
 Seinn an t-amhrán ón gclár cócaireachta do pháistí, Bia Linn. Má tá na hacmhainní 

ar fáil, taispeáin do na foghlaimeoirí conas féachaint ar na hoidis Ghaeilge atá ar 
an suíomh atá ag an gclár.  
 

 Ansin eagraigh an plé ar chócaireacht. Cothaigh plé grúpa ina dhiaidh sin agus 
má tá am ann, déan liosta de na béilí is fearr a thaitníonn leis an rang.  
 

 Cuir na foghlaimeoirí ag obair ar an gcleachtadh stór focal agus ceartaigh an 
ghníomhaíocht.  
 

 Déan an cleachtadh foghraíochta in éineacht leis na foghlaimeoirí agus cuir ag 
cleachtadh os ard iad. Mínigh cad is défhoghar ann agus cabhraigh leo teacht ar 
shamplaí eile (‘nua’, ‘tua’, ‘rua’ srl.).  
 

 Ansin scaip an bhileog ar a bhfuil na hoidis (le caoinchead ó Ghaelscoil Oilibhéir, 
Baile Átha Cliath 15). Iarr orthu iad a léamh agus focail nach dtuigeann siad a 
chuardach.   

 

Tasc samplach 3: Oideas 

 
 Scaip an bhileog ar a bhfuil na hoidis (le caoinchead ó Ghaelscoil Oilibhéir, Baile 

Átha Cliath 15). Iarr ar na foghlaimeoirí na hoidis a léamh agus focail nach 
dtuigeann siad a chuardach.   
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 Cuir na foghlaimeoirí ag obair i ngrúpaí ansin chun oideas dá gcuid féin a scríobh. 
Beidh ar dhuine ó gach grúpa an t-oideas a léamh amach don rang nuair a bheidh 
siad ullamh. Rud eile a d’fhéadfaí a dhéanamh le rang beag ná iarraidh orthu na 
hoidis a scríobh ar pháipéar smeach-chairte agus na hoidis a thaispeáint agus a 
cur i láthair an ranga.   
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Ag Siopadóireacht 

Cad iad na bianna a bhíonn ar do liosta siopadóireachta gach seachtain? Déan liosta 

le cabhair ó do pháirtí. 

 

Liosta Siopadóireachta 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

________________________         _______________________ 

Féach ar na hollmhargaí sa bhosca thíos. Cad iad na cinn is fearr leat? Cén fáth? 
Pléigh! 
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Bia Linn  

Éist leis an amhrán ón gclár cócaireachta Bia Linn a bhíonn ar Cúla4 agus déan na 

tascanna thíos.  

 

Plé 

 
 An maith le do pháistí a bheith ag cócaireacht? Cad a thaitníonn leo a dhéanamh? 
 An maith leat féin a bheith ag cócaireacht? 
 Cad é an béile is fearr leat a dhéanamh? 
 Cad é an béile is fearr leat a ithe? 

 

Déan iarracht na focail sna colúin thíos a cheangal 

 
1. béile    a. a recipe 
2. mias    b. mixing 
3. oideas    c. boiling 
4. ag rolladh   d. cutting / chopping 
5. ag meascadh   e. baking 
6. ag ní    f. frying 
7. ag scamhadh   g. cooking 
8. ag gearradh   h. washing 
9. ag bácáil   i. a dish 
10. ag cócaráil   j. peeling 
11. ag friochadh   k. a meal 
12. ag fiuchadh   l. rolling  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Foghraíocht: Déan iarracht na fuaimeanna thíos a rá os ard 

 
bí   bia 
lí   liamhás 
mí   mias 
dí   dia duit 
fí   fia 
ní   nia 

 

Léigh na hoidis as leabhar cócaireachta Ghaelscoil Oilibhéir i mBaile Átha Cliath 
15. Féach cé mhéad a thuigeann tú de na hoidis.   
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Oideas 
 

Léigh na hoidis as leabhar cócaireachta Ghaelscoil Oilibhéir i mBaile Átha Cliath 
15. Féach cé mhéad a thuigeann tú de na hoidis. Ansin, le cabhair ó do ghrúpa, 
scríobh oideas do bhéile a thaitníonn libh.  

 
 

Oideas 
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