Cleachtadh Tuisceana – Iarmhairtí Áitiúla den Athrú Aeráide
– Baile Átha Cliath a Chosaint ar Bhaol Tuilte
Gníomhaíocht roimh dhul ag breathnú ar an scannán
Déanann daltaí gníomhaíocht Smaoinigh – Péireáil - Cearnóg - Roinn lena spreagadh chun
smaoineamh ar na bealaí ina bhfaca siad dramhaíl á húsáid mar acmhainn. Oibríonn daltaí ina naonar chun smaoineamh ar an gceist agus a bhfreagraí a scríobh síos. Oibríonn siad i bpéirí ina
dhiaidh sin chun an freagra a fhorbairt a thuilleadh. Ansin, pléann dhá phéire daltaí a bhfreagraí
agus roinneann a bhfreagra ar an gcuid eile den rang.


Scríobh síos na fadhbanna ar fad a chruthódh tuilte i gcathair.



Cad is cúis le tuilte, dar leatsa?



Cé atá freagrach as tithe a chosaint ar thuilte?

Gníomhaíocht le linn a bheith ag breathnú ar an scannán


Féach an bhileog oibre tuisceana faoi iamh. Tabhair mír amháin oibre de 1-7 do gach
dalta (éagsúlacht míreanna chun gur féidir leis an múinteoir grúpaí a roghnú).



Is féidir athrú a dhéanamh ar na míreanna oibre sin, ag brath ar mhéid, ar chumas agus ar
spéis an ghrúpa.



Breathnaigh ar an ngearrthóg scannáin uair nó dhó agus lig do dhaltaí a bhfreagraí a
scríobh.



Cuir daltaí a rinne na míreanna céanna oibre isteach sna grúpaí céanna agus iarr orthu
torthaí a gcuid oibre a léiriú ar bhileog A3.



Ina theannta sin, is féidir le grúpaí dul i mbun taighde chun tuilleadh eolais a fháil maidir le
torthaí a gcuid oibre agus an taighde sin a chur lena léiriú chun níos mo eolais a chur ar
fáil faoi na hábhair. Mar shampla, d’fhéadfadh grúpa 2 teacht ar níos mó eolais maidir leis

na gníomhaireachtaí rannpháirteacha agus a fháil amach an bhfuil na gníomhaíochtaí sin
ag obair ina gceantar féin.


Cruthaíonn daltaí taispeántas le cur le balla i seomra an ranga chun toradh a gcuid oibre a
léiriú.

Tuilleadh gníomhaíochtaí


Oscail http://www.floodmaps.ie/FAQ.htm chun liosta léarscáileanna maidir le tuilte in
Éirinn a nochtadh An bhfuil do cheantar féin luaite ann? Cad a dhéanfá dá dtarlódh tuilte
sa cheantar agatsa?



Déan tuilte a tharla le déanaí a rianú nó déan taighde ina leith – cad a thug ann do na
tuilte? Arbh fhéidir leat ócáid tiomsaithe airgid a eagrú chun cabhrú le pobail atá thíos leis
na tuilte, nó le heagraíochtaí a chabhraíonn leo, mar shampla, Cumann Croise Deirge na
hÉireann?



An bhfuil do phobal/scoil/theach i mbaol? Déan roinnt taighde agus scríobh chuig
Teachtaí Dála na háite nó baill de chomhairlí áitiúla, ag iarraidh orthu aghaidh a thabhairt
ar na cúrsaí atá tugtha chun solais agat.



Eagraigh samhail de chruinniú Comhairle maidir le plean tuilte a chruthú i gcomhair do
cheantair féin; beidh orthu róil a dháileadh, cruinnithe a thionól agus gnóchláir a chruthú i
gcomhair na gcruinnithe sin.

Tuiscint
Gearr amach míreanna oibre 1-7, de réir mar a theastaíonn agus déan a ndáileadh ar an rang
(anseo síos, tá dóthain 28 dalta de stráicí)
1: Déan nóta de phatrúin aimsire ar bith a luaitear

1: Déan nóta de phatrúin aimsire ar bith a luaitear

agus a dtionchar ar thuilte

agus a dtionchar ar thuilte

2: Déan liosta de na gníomhaireachtaí ar fad a
luaitear sa scannán

2: Déan liosta de na gníomhaireachtaí ar fad a
luaitear sa scannán

3: Déan cur síos mion ar fhíricí ar bith a luaitear
maidir leis na tuilte a tharla i 2002

3: Déan cur síos mion ar fhíricí ar bith a luaitear
maidir leis na tuilte a tharla i 2002

4: Cad iad na pleananna don todhchaí?

4: Cad iad na pleananna don todhchaí?

5: Nótáil fíricí ar bith faoi Phlean Éigeandála

5: Nótáil fíricí ar bith faoi Phlean Éigeandála

6: Breac síos íomhánna ar bith a léiríonn an dochar is
féidir le tuilte a dhéanamh

6: Breac síos íomhánna ar bith a léiríonn an
dochar is féidir le tuilte a dhéanamh

7: Cén chomhairle a bheadh le tabhairt agatsa maidir
le baol tuilte?

7: Cén chomhairle a bheadh le tabhairt agatsa
maidir le baol tuilte?
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