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Déardaoin
25 Feabhra

Inniu, d’inis Múinteoir Clíona dúinn faoi fhoinsí fuinnimh 
agus faoin úsáid a mbainimid astu chun aibhléis a chur 
ar fáil sa bhaile.

 
Tá roinnt foinsí inathnuaite (grianchumhacht, 
cumhacht ghaoite, hidreachumhacht) fad is go bhfuil 
foinsí eile neamh-inathnuaite (breoslaí iontaise e.g. 
ola, gual). 
Tá sé i bhfad níos fearr don gcomhshaol má dhéanaimid 
breoslaí iontaise a sheachaint, ó scaoileann siad go leor 
dé-ocsaíd charbóin, agus bíonn téamh domhanda agus 
athrú aeráide ann dá bharr.  
Faraor, tagann 90% de chumhacht leictreach na 
hÉireann ó acmhainní neamh-inathnuaite i láthair na 
huaire. 

Foinsí Fuinnimh
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Foinsí Fuinnimh
Féachaimis ar na híomhánna thíos agus freagraímis na 
ceisteanna. 

Céard í foinse an leictreachais anseo?

An acmhainn inathnuaite nó neamh-inathnuaite í?

Luaigh buntáiste amháin maidir leis an gcineál seo 
leictreachais.

Céard í foinse an leictreachais anseo?

Cén fáth a bhfuil Éire oiriúnach don gcineál seo 
leictreachais?

Ainmnigh foinsí uisce ar féidir iad a úsáid don 
gcineál leictreachais seo. 

Céard í foinse an leictreachais anseo?

Sampla é seo de bhreosla                                 

Tabhair fáth amháin nach bhfuil an foinse fuinnimh 
seo inbhuanaithe. 
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Energy Sources
Féachaimis ar na híomhánna thíos agus freagraímis na 
ceisteanna. 

Céard í foinse an leictreachais anseo?

Céard atá ag teastáil ar dhíon an tí (nó i ngar dó) 
chun leas a bhaint as an bhfuinneamh seo? 

An acmhainn inathnuaite nó neamh-inathnuaite í? 

Rud tábhachtach ar féidir linn ar fad a dhéanamh sa 
bhaile gach lá is ea leictreachas a chaomhnú. 

Luaigh 5 shlí inar féidir leat fuinneamh a chaomhnú 

1.

2.

3.

4.

5.
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Seo roinnt de na smaointí cliste a bhí acu le blianta anuas:

Gléasanna atá tíosach ar fhuinneamh  
Gléasanna (amhail miasniteoirí agus innill níocháin) atá an-
thíosach ar fhuinneamh – is é sin le rá go n-úsáideann siad 
an méid is lú leictreachais agus uisce agus gur féidir. 

Adhmad 
A chinntiú go dtagann adhmad ar bith a úsáidtear sa bhaile 
(e.g. troscán, cófraí cistine, staighrí) ó fhoraoisí inbhuanaithe 
– is é sin go gcuirtear crann nua in aghaidh gach crann a 
leagtar. 

Éadach 
Tá go leor oibre déanta le blianta beaga anuas le bealaí 
níos fearr chun éadaí a dhéanamh a fhorbairt. Go hiondúil, 
úsáidtear go leor éadaigh i dtithe – sna cuirtíní, sna 
clúdaigh ar chuisíní agus ar an tolg, sna héadaí leapa. 
Éadach orgánach is fearr – ciallaíonn sé sin nár úsáideadh 
mórán ceimiceán nó ceimiceán ar bith sa phróiseas 
déantúsaíochta. Is féidir le ceimiceáin truailliú a dhéanamh 
ar na bailte ina dtáirgtear éadaí agus fadhbanna sláinte a 
chruthú do na hoibrithe a bhíonn ag plé leo. 

Ábhair áitiúla 
Is ionann sin agus ábhair nár thaisteal ó i bhfad i gcéin 
ar long nó ar eitleán, agus breoslaí neamh-inathnuaite á 
n-úsáid.

An tÉiceateach foirfe
Thóg Múinteoir Cliona a héiceateach féin inniu agus bhí 
foinsí inathnuaite leictreachais ag gabháil leis.  
Oibríonn eolaithe, altairí, innealtóirí agus dearthóirí intí le 
chéile chun bealaí cliste a aimsiú ionas nach mbeidh ár 
dtithe ag cur fuinneamh ná acmhainní an domhain amú. 
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Dúshlán an tSeomra Leapa
Ag baint leas as an méid a d’fhoghlaim tú inniu, dear 
do sheomra leapa féin a dhéanfadh maitheas don 
gcomhshaol. 

D’fhéadfá plean úrláir a dhéanamh (ar nós go raibh tú ag 
féachaint síos air):

Nó íomhá 3D, cosúil leis seo!
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Bedroom Challenge
Cuir saigheada agus nótaí le himeall do phictiúir ina 
mhíneoidh tú an tairbhe a bheadh ag an seomra seo don 
gcomhshaol! 

Seomra leapa a dhéanfadh maitheas don gcomhshaol
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1: Gaoth

2: Uisce / Hidrea-

3: Ola (Peitreal nó díosal) 

4: An ghrian

Freagraí - Íomhánna


