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Teangacha
Sa rang inniu, labhair Múinteoir Clíona faoin gcion
atá aici ar theangacha.
Meastar go labhraítear tuairim is 7,000 teanga ar
fud an domhain. Tá go leor spraoi ag baint le teanga
nua a fhoghlaim agus leis na bríonna céanna a aithint
i dteangacha éagsúla. Is mór an spórt é focail nua
neamhghnácha a rá chomh maith!
Cleachtadh
Ag baint úsáid as Réaltbhuíon na dTeangacha ar an
leathnach thíos, pioc uimhir, cineál bia, dath agus píosa
éadaigh.
Ansin fiosraigh cén focal a ghabhann le gach ceann acu
i dteangacha eile agus líon isteach na réaltaí. Pioc cibé
teanga gur mian leat.
Tógaimis uimhir a trí mar shampla. Three atá ann sa
Bhéarla, trés as Spáinnis, agus trois as Fraincis.
Bain triail as tú féin!
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Réaltbhuíon na dTeangacha
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Chun na Réaltaí!
Is éard is réaltbhuíon ann ná grúpa réalta atá le
feiceáil mar phatrún ón domhan s’againne.
Tá réaltbhuíon cosúil le tomhas ina mbíonn ort poncanna
a cheangal le chéie, ach seachas poncanna, úsáidimis
réaltaí chun íomhá a tharraingt sa spéir! Is am iontach é an
geimhreadh le féachaint ar spéir na hoíche in Éirinn toisc
go mbíonn sé dorcha chomh luath sin. Rachaidh an ghrian
ina luí ar a 5.11in inniu, am atá an-luath i gcomparáid leis an
samhradh nuair a rachaidh sí ina luí ar a 10.02in!
Déanaimis roinnt réaltóireachta agus aimseoimis roinnt
réaltbhuíonta i spéir na hoíche.
Ag teastáil: Cóta deas te agus oíche gheal ghlan
Crios Oiríon
Seo hé an ceann is éasce le haimsiú toisc gur líne
dhíreach é ina bhfuil trí réalta gar dá chéile.

Ba shealgaire i miotaseolaíocht na nGréigeach é Oiríon.
Bhí an-samhlaíocht ag na Gréigigh chun na réaltaí a
nascadh le chéile. Nuair a d’fhéachaidís ar na réaltaí,
chonaic siad Oiríon an sealgaire sa spéir agus bhí na trí
réalta mar chrios aige, mar sin glaodh Crios Oiríon ar an
réaltbhuíon!
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Chun na Réaltaí!

Sa chúinne suas agus ar chlé ó Oiríon, áit a bhfuil a ascaill,
tá an fathach dearg de réalta, Betelgeuse. Tá sé ar cheann
de na réaltaí is mó atá le feiceáil le radharc na súl.
An Céachta
Bain úsáid as do shamlaíocht arís! Féach ar na réaltaí
go bhfeicfidh tú cruth sáspain. An bhfuil sé feicthe agat
cheana?
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Chun na Réaltaí!
Tá sé ábhairín claonta ach tá cuma sháspain air! Glaotar
an Créachta air seo in Éirinn ach glaotar Ursa Major nó an
Béar Mór air chomh maith.
Bónas
Má shamhlaíonn tú líne dhíreach ag éirí aníos ón dá
réalta ar thaobh dheas an Chréachta, tiocfaidh tú chuig
an Réalta Thuaidh. Glaotar Polaris ar an Réalta Thuaidh
chomh maith. Tá an Réalta Thuaidh ar aon líne leis an
bpol thuaidh agus dá bhrí sin ní bhogann sé thart sa spéir
ar nós na réaltaí eile. Ós rud é go bhfanann sé san áit
chéanna gach oíche, d’úsáideadh mairnéalaigh é fadó
chun a mbealach a dhéanamh thar sáile!

Agus tá Polaris mar chos réaltbhuíne eile atá cuma
sháspain uirthi ach go bhfuil a béal faoi! Seo hí Ursa Minor,
nó an Béar Beag!
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Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta
Creid é nó ná creid, is féidir leat an Stáisiún Spáis
Idirnáisiúnta, nó an ISS, agus é ar fithis sa spéir istoíche!
Tá sé ar nós eitleán tapa ach ní bhíonn an solas ag
splancáil.
Tá suíomh gréasáin iontach ag NASA a insíonn duit
cathain go díreach a rachaidh sé os cionn do thí! Tá an
stáisiún spáis ag gluaiseacht ag luas 28,000 km san uair
agus laistigh de nóiméad bheadh sé imithe thar bráid l
https://spotthestation.nasa.gov/

Amthaisteal!
An raibh fhios agat go mbíonn tú ag féachaint ar
an saol fadó nuair a fhéachann tú ar na réaltaí?
Dáiríre!
Nuair a fhéachann tú ar na réaltaí istoíche, tá solas
á fheiceáil agat atá ag gluaiseacht leis na mílte bliain
anuas chun do shúile a bhaint amach!
An gcuimhin leat an réalta Betelgeuse a luadh? Tá an
réalta sin 6 mhíle trilliún ciliméadar ón domhan. Dá bhrí
sin bíonn solas ón réalta sin ag taisteal ar feadh 700
bliain sula sroicheann sé an domhan.
Má fhéachann tú ar an réalta sin anocht, mar sin, an
réalta a bhí ann 700 bliain ó shin a fheicfidh tú! Dá
bpléascfadh an réalta sin díreach anois, ní bheadh fios
againn faoi go ceann 700 bliain!
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Cleachtadh
Tá an oiread sin réaltaí sa spéir, ní raibh ach cluiche mór
ceangail-na-poncanna ar bun ag na Gréigigh. Bain leas
as do shamhlaíocht, níl teorainn ar an méid gur féidir leat
a chruthú agus tú ag ceangal na réaltaí le chéile.
Ach más oíche shalach scamallach atá ann, is féidir
leat a bheith ag cleachtadh leis an gcluiche thíos!
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