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Inniu mhúin Múinteoir Ray dúinn conas a bheith inár 
seandálaithe! 

An raibh fhios agat gur aimsíodh cnámha dineasáir in 
Éirinn i mí na Nollag 2020 i gContae Aontroma?

 Ba le dineasár a thugtar Scelidosaurus (sa phictiúr) na 
cnámha seo. 

Is féidir loirg choise a d’fhág dineasár a fheiceáil i 
nDairbhre i gContae Chiarraí! Meastar go bhfuil siad idir 
350 milliún agus 370 milliún bliain d’aois! 

Seandálaíocht
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Cleachtadh 1
Bímis inár seandálaithe!

Ag teastáil:  Spúnóg, scuab amhail scuab péinte, spád, 
roinnt gainimh nó cré, cúram ó dhuine fásta, agus do 
shamlaíocht! 

Céim 1

 Iarr ar dhuine fásta rud éigin a chur i bhfolach faoin 
ngaineamh nó faoin gcré. Is féidir cuma dhineasáir a 
bheith air, nó cibé rud gur mian leat. 

Anois lig ort go bhfuil rud éigin iontach ársa aimsithe agat 
faoin talamh..

Bíonn ar gach seandálaí a bheith cúramach! Tóg do 
spúnóg agus bain an gaineamh go réidh san áit ar dóigh 
leat go bhfuil na cnámha le haimsiú. Tabhair aire ó bíonn 
sé fuarasta rudaí ársa faoin talamh a bhriseadh. 
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Cleachtadh 1
Bímis inár seandálaithe!

Céim 2.

Nuair atá barr an iarsma le feiceáil agat, faigh an scuab 
péinte agus scuab an gaineamh nó an chré as. Beidh níos 
mó de le feiceáil de réir mar a scuabfaidh tú. 

Céim 3

Má tá tú an-chúramach, nochtfaidh tú an “dineasár” 
iomlán cosúil le Múinteoir Ray!  
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Cleachtadh 1
Bímis inár seandálaithe!

Céim 4

Fill out an Excavation Record Sheet. It’s very important 
to record your find!

 Ainm na Tochailte: Hubthochailt 2021 

Aimsithe ag:               

Dáta: 

Aimsíodh:  

Cineál Cisil: Gaineamh/Cré 

Suíomh:  

Sceitse:
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Cleachtadh 2
Cé gur féidir linn go leor rudaí a mheas faoi na dineasáir ó 
na cnámha a n-aimsítear, bíonn sé deacair cuma chruinn 
na ndineasár a shamhlú. Sin an fáth go mbímid ag brath ar 
ealaíontóirí chuige seo.

Úsáid do shamhlaíocht agus dathaigh isteach na 
dineasáir thíos!


