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Réamhrá

Rinneadh an ghníomhaíocht seo mar thaispeántas ó mhúinteoirí roimhe seo,
ach i mbliana rinne ranganna 3 agus 6 an obair uile iad féin. Is dócha gurb í seo
an ghníomhaíocht is taitneamhaí a rinne mé riamh san Eolaíocht. Thóg muid
os cionn 50 bloc concréite i rith an cheachta.
• Mar thús d’fhiosraíomar tábhacht na concréite mar ábhar tógála in Éirinn
agus rinne muid comparáid idir a húsáid in Éirinn agus i dtíortha Eorpacha
eile mar a bhfuil níos mó éilimh ar adhmad mar ábhar le tithe a thógáil.
• D’fhéach muid ar ghrianghraif de na bailte a scriosadh ag an tsunami sa tSeapáin agus thug
muid faoi deara gur tháinig foirgnimh choncréide slán ar shráideanna inar scuabadh gach
foirgneamh eile chun siúil.
• D’oibrigh na leanaí i ngrúpaí de cheathrar, beirt pháiste níos sine agus beirt níos óige. Tugadh
na comhábhair riachtanacha concréite dóibh .i. gaineamh, soimint, clocha agus uisce.
• Mheasc siad na comhábhair i mbabhlaí cístí le spúnóga adhmaid.
• Bhí comhtháthú beag Matamaitice ann mar go bhfuil comhréir 1:3 soiminte le gaineamh ann.
• Le linn na trialach seo, thóg ranganna 3 agus 6 timpeall 60 bloc concréite.
• Reachtáladh an rang ar nós rang bácála ina mbeadh na leanaí ag déanamh císte!

Ag teastáil

• Soitheach ime do gach bloc

• Spúnóga adhmaid

• Clocha nó gairbhéal

• Babhlaí císte

• Gaineamh tógálaí

• Lámhainní rubairRubber glove

• Soimint

• Cipíní adhmaid líreacáin

• Uisce
Modh

• Caith lámhainní rubair mar chosaint.
• Leathlíon soitheach ime le clocha.
• Cuir na clocha sna babhlaí císte agus cuir isteach 3 chupán gainimh agus 1 chupán soiminte.
• Cuir uisce isteach agus tosaigh ag meascadh. Úsáid go leor uisce leis an ngaineamh, na
clocha agus an soimint lena ndéanamh tais, mar a dhéanfaí agus císte á bhácáil. Ná bíodh an
meascán ar maos in uisce.
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Method

• Doirt an meascán ar ais sa soitheach ime agus sáigh cipín líreacáin isteach ann
(beidh sé níos éasca ansin an bloc a bhaint amach nuair a bheidh sé crua)
• Cuir na bloic ar leataobh le triomú ar feadh seachtaine.

Ábhar
leantach

Tá cónaí ar dhuine de na cailíní in aice le trá. Thóg sise a cuid bloc concréide le gaineamh trá le
fáil amach an mbeadh aon difríocht ann. D’oibrigh sí le cara ansin le triail a chumadh le feiceáil
an mbeadh bloc concréite déanta as gaineamh trá níos laige níos níos láidre ná bloc comhionann
leis a bhí déanta le gnághaineamh tógálaí.

