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Dáta 
 

Leibhéal ranga 
Rang a Trí agus Rang a Ceathair 

Ábhar 
Béarla 

Snáithe 
Léitheoireacht  

Snáithaonad 
Glacacht le teanga. 
Inniúlacht agus muinín agus teanga á húsáid. 
Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga. 
Forbairt mhothúcháin agus samhlaíochta trí theanga. 

Teideal 
Díospóireachtaí meascán mearaí ar Iascach Ronnach na hÉireann 

Cuspóir(í) 
Is é aidhm an phlean ceachta ná go bhforbróidh na leanaí a scileanna 
léitheoireachta agus iad ag foghlaim faoi Iascach Ronnach na hÉireann.  
Foghlaimeoidh na leanaí sruthléamh, sracfhéachaint, breacadh nótaí agus 
achoimriú.  Pléifidh na leanaí téacsanna neamhfhicsin le haghaidh cuspóirí éagsúla. 
Beidh an deis acu freisin úsáid a bhaint as teicnící aisghabhála faisnéise i 
suíomhanna traschuraclaim. 

Scileanna atá Riachtanach 
Léitheoireacht; Éisteacht; Tuiscint; Samhlaíocht, Cruthaitheacht agus Muinín a 

Fhorbairt agus teanga bhéil á húsáid; Aird, Cuimhne, Loighic agus Réasúnaíocht, 

Próiseáil Éisteachta, Próiseáil Amhairc agus Luas Próiseála.  

Cuspóirí foghlama 
 
Cuirfear ar chumas an linbh: 
 
Oibriú mar chuid de ghrúpa chun eolas 
cuimsitheach ar an iascach ronnach a 
fháil. 
 
Achoimre a dhéanamh ar dhearcadh i 
leith an iascaigh ronnach agus é a chur i 
láthair a ngrúpa. 
 
Ceisteanna a chur chun pointí a 
shoiléiriú. 
 
  
 
  
  
  
  

Gníomhaíochtaí foghlama  
  
Cuir daltaí i ngrúpaí meascán mearaí 5 
daltaí. Ceap duine amháin as gach grúpa 
mar cheannaire. 
 
Tá ábhar an iascaigh roinnte ina 5 
dhearcadh éagsúla - 
Iascaire 
Díoltóir éisc 
Custaiméir 
Eolaí  
Slatiascaire 
 
Foghlaim Ghníomhach:  
Sann ceann amháin de na dearcthaí le 
hiniúchadh do gach dalta. Déan cinnte 
nach bhfuil rochtain acu ach ar a 
ndeighleán féin. 
 
Tabhair am do na daltaí a ndeighleán a 
léamh cúpla uair - ní gá dóibh é a 
fhoghlaim de ghlanmheabhair. 
 
Cruthaigh grúpaí saineolaithe ach iarraidh 
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ar leanbh amháin as gach grúpa meascán 
mearaí dul le leanaí eile ar sannadh an t-
aon deighleán amháin dóibh.  
 
Sna grúpaí sin, tugtar spreagadh do 
leanaí na pointí is ábhartha dá ndeighleán 
a phlé agus na láithreoireachtaí a 
thabharfaidh siad dá ngrúpa meascán 
mearaí a chleachtadh. 
 
Labhairt agus Plé:  
Tabhair na grúpaí meascán mearaí ar ais 
le chéile. Iarr ar gach duine a ndeighleán 
a chur i láthair. Tugtar spreagadh do na 
daoine eile sa ghrúpa ceisteanna a chur 
faoin ábhar. 
 
Ag an deireadh, cuir ceisteanna faoi 
ábhar an iascaigh ronnach chun a 
chinntiú go bhfuil tuiscint ag na leanaí go 
léir air. 

Acmhainní 

5 ábhar léitheoireachta (faoi iamh) 

 

 

Difreáil 
Grúpáil cumais mheasctha. Ceisteanna ardoird agus ísealoird. 

Measúnú 
Ceisteanna ag an deireadh. Breathnú agus Ceistiú ag an Múinteoir. Cumas chun 
oibriú laistigh den ghrúpa meascán mearaí. 

Nascadh agus Comhtháthú 
Scríbhneoireacht Bhéarla: Iarr ar dhaltaí fógra a scríobh do ronnach atá á dhíol ag a 
ndíoltóir éisc áitiúil.  
Tíreolaíocht: Taispeáin léarscáil de na háiteanna ina mbíonn ronnach san Atlantach 
thoir thuaidh le fáil do na daltaí. Is féidir é sin a aimsiú san Atlas of Commercial 
Fisheries arna fhoilsiú ag Foras na Mara. Déan cuardach ar “Atlas of Commercial 
Fisheries around Ireland”.  Bain úsáid as na focail “target mackerel” san uirlis 
“aimsigh” chun léarscáil de na háiteanna ina mbeirtear ar ronnach timpeall líne ár 
gcósta a fháil.  
Stair: Taispeáin íomhánna de sheanbháid iascaireachta do na daltaí, amhail an 
“naibí ronnach Manannach”, a úsáideadh chun iascaireacht a dhéanamh ar ronnach, 
agus báid nua-aimseartha iascaireachta. Iarr orthu na dóigheanna a bhfuil siad 
difriúil a phlé.  
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Cártaí Léitheoireachta Iascach Ronnach 
 

 

An tIascaire 

 

Iasc mearghluaisteach atá neasghaolmhar le fine na dtuinníní is ea an 

ronnach. Níl bolg snámha aige agus, dá bharr sin, is gá go mbíonn sé ag 

snámh i gcónaí, sin nó rachaidh sé síos. Bíonn béal an ronnaigh ar oscailt 

agus é ag snámh agus itheann sé mar a bhogann sé. Cuimsíonn a réim 

bia an planctón, éisc bheaga agus larbhaí éisc. Is fearr leis an ronnach 

bheith ag snámh in uisce atá níos teo ná 6 chéim. 

 

Táthar ag déanamh iascaireacht ar an ronnach in Éirinn le fada ach ba 

ghnách le hiascairí go luath sna 1900í breathnú air mar núis ós rud é nach 

mbíodh sé á ithe ag daoine go forleathan.  Théadh agus téann an ronnach 

ar imirce ó thuaidh le linn an tsamhraidh (fearacht na fáinleoige) chun 

cothú. Mar thoradh ar athruithe san aigéan i bhfad ó thuaidh, d’athraigh an 

ronnach a bhealaí imirce le deich mbliana anuas agus bíonn sé ag snámh 

anois chomh fada siar ó thuaidh is an Íoslainn agus an Ghraonlainn. Ós 

rud é go bhfuil an ronnach le fáil in áiteanna eile, thosaigh tíortha eile ar 

iascaireacht a dhéanamh ar an ronnach. Bhí sé sin mar chúis le díospóidí 

idir na tíortha ar ghnách leo iascaireacht a dhéanamh ar an ronnach agus 

na tíortha nua (amhail an Íoslainn agus an Ghraonlainn) a dhéanann 

iascaireacht ar an ronnach faoi láthair. Tugadh na “cogaí ronnach” ar na 

díospóidí sin (cé nach ann d’aon troid fhíor le hairm!). 

 

Tá leas mór ag Éirinn sa ghéarchéim ronnach. Tríocha bliain ó shin, bhí 

Éire ar thús cadhnaíochta maidir le teicneolaíocht cheannródaíoch a 

chruthú d’fhonn tairbhe a bhaint as na scoileanna flúirseacha ronnach. 

D’infheistigh iascairí agus gnóthais an-chuid airgid i mbáid mhóra 

shábháilte a thógáil a bhí in ann breith ar na ronnaigh go sábháilte agus i 

méideanna móra. Sa lá atá inniu ann, feiceann siad tíortha eile ag glacadh 

cion den acmhainn ar bhain siad leas aisti le blianta. Mar gheall air sin, is 

lú an cion do thíortha ar nós na hÉireann. 
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An Slatiascaire 

 

Is mór ag slatiascairí an ronnach mar bhaoite a úsáidtear chun breith ar 

éisc eile. Déanann ronnach reoite an beart ach níl sé chomh héifeachtach 

is atá ronnach úr. 

Spreagtar slatiascairí breith ar ronnach ach úsáid a bhaint as cleití ar an 

dromchla, ag lárleibhéal an uisce agus go domhain san uisce. Meastar 

gurb an-fhurasta breith ar an ronnach.  

 

Tá roinnt táscairí a léiríonn go bhféadfadh scoil ronnach bheith i láthair. 

D’fhéadfadh siad na nithe seo a chuimsiú: éin farraige ag ithe ar luas 

lasrach nó línte feamainne sa sruth. Is féidir an ronnach a úsáid chun 

neacha éagsúla a mhealladh, ó éisc bheaga go siorcanna móra. Is féidir 

ronnach atá gearrtha ina stiallacha a úsáid chun ronnaigh eile a mhealladh 

fiú. 

 

Tá slatiascairí den tuairim nach dtéann siad i bhfeidhm ar fhlúirse an stoic 

ronnach mar nach mbeireann siad ach ar líon beag éisc i gcomparáid leis 

na trálaeir mhóra a bheireann ar líon atá i bhfad níos mó.  
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An Díoltóir Éisc 

 

Sa lá atá inniu ann, tá daoine ag éirí níos imníche faoi bhia mara 

inbhuanaithe a cheannach. Is inbhuanaithe atá bia mara ar leith má 

thagann sé as iascach ag a bhfuil cleachtais ar féidir iad a choinneáil go 

seasta gan laghdú a dhéanamh ar chumas na spriocspeiceas a líon a 

choinneáil agus gan speicis eile laistigh den éiceachóras a chur i gcontúirt 

trína bhfoinse bhia a bhaint, trí iad a mharú de thaisme nó trí dhamáiste a 

dhéanamh dá dtimpeallacht fhisiceach.  

 

Bíonn an-tóir ag custaiméirí ar an ronnach. Baineann an-luach leis agus tá 

sé thar a bheith maith duit. Tá sé lán d’Óimige-3. Tá thart ar dheich euro 

ar chileagram amháin den ronnach. Nuair a cheannaíonn daoine ronnach, 

is mian leo go bhfuil sé chomh húr agus is féidir agus go bhfuil corp 

lonrach agus súile lonracha aige. Is é an rud is fearr go bhfuil an ronnach 

crua daingean agus nach gcromann sé nuair a bheirtear air go 

cothrománach leis an gceann. Tá blas an-láidir ar an ronnach agus is 

minic a chuirtear ar fáil é le rud éigin milis a chomhlánaíonn é, ar nós 

spíonán nó biabhóige. 
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An Tomhaltóir 

 

Tá an-éileamh tagtha ar an ronnach le blianta beaga anuas de bharr na 

feasachta méadaithe atá ag an bpobal ar an iomaí buntáiste sláinte a 

bhaineann leis agus de bharr na fírice gur chuir roinnt príomhchócairí 

cáiliúla a úsáid chun cinn. Mar sin féin, bhain Cumann Caomhantais na 

Mara an ronnach dá liosta éisc inbhuanaithe anuraidh de bharr ró-

iascaireachta. Tá sé molta nach n-itheann tomhaltóirí ronnach ach ar 

bhonn ócáideach agus gur chóir dóibh éisc olúla eile amhail scadán agus 

sairdíní a ithe ina áit. Deir na heolaithe muirí anois, áfach, gurb 

inbhuanaithe atá an ronnach an athuair. 

 

Molann Cumann Caomhantais na Mara gur chóir do thomhaltóirí, más 

mian leo leanúint ar aghaidh ag ithe ronnaigh, a chinntiú go gceannaíonn 

siad é ón bhfoinse is inbhuanaithe is féidir.  
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An tEolaí 

 

Iasc flúirseach timpeall na hÉireann sa lá atá inniu ann agus san am atá 

thart atá sa ronnach. Cé go bhfuil méadú agus laghdú araon tagtha ar 

fhlúirse an stoic thar na blianta, léirítear i dtaighde mara gurb an-

fhlúirseach atá an stoc ronnach faoi láthair.  

 

Cuimsíonn na huiscí timpeall na hÉireann roinnt iasclanna an-tábhachtach 

laistigh den Aigéan Atlantach Thuaidh. Is amach ó chósta thiar na 

hÉireann atá an príomhlimistéar sceathraí don Atlantach Thuaidh le sonrú.  

 

Thug Foras na Mara, arb é an ghníomhaireacht náisiúnta um thaighde 

mara é, aitheantas don tábhacht a bhaineann leis an méid sin agus mhol 

sé don rialtas gur chóir an limistéar a aithint mar limistéar atá íogair ó 

thaobh na bitheolaíochta de.  

 

Tá feidhm ag rialacháin éagsúla iascaireachta maidir leis an limistéar sin 

chun a chinntiú go bhfanann na stoic folláin flúirseach.  

 

 


