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Tá an leabhrán seo, Corpoideachas, dírithe ar na scileanna atá de dhíth ag leibhéal
GCSE i dTuaisceart Éireann, den chuid is mó.

Tá roinnt aonad ann ar thopaicí éagsúla mar ‘Córais an Choirp’, ‘Corpacmhainn’,
‘Sábháilteacht’ agus ‘Cineálacha Coirp’. I ngach aonad tugtar míniú ar an topaic: tá
roinnt pictiúr agus ceisteanna ann ar an topaic sin chun deis a thabhairt do dhaltaí
cleachtadh a dhéanamh sa rang nó mar obair bhaile.

Chuir mé an leabhrán seo le chéile i gColáiste Feirste sa scoilbhliain 2006-07 nó
chonacthas dom go raibh gá lena leithéid. Tá sé in úsáid ó shin sa choláiste mar
thacaíocht do dhaltaí agus cuidíonn sé an curaclam a chlúdach ar bhonn níos
éifeachtaí.

Séamus Ó Tuama
An Roinn Corpoideachais

Coláiste Feirste

Cuid de na pictiúir le caoinchead www.bigfoto.com, FreeDigitalPhotos.net
Buíochas le Conor Cunning, Coláiste Mhuire, a sheas isteach i gcuid de na pictiúir don
leabhrán.
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Córais an Choirp

Taobh istigh den cholainn dhaonna tá roinnt córas
speisialta le fáil. Amharcfaimid go gasta ar gach ceann
acu ansin amharcfaimid níos doimhne.

Córas an Chnámharlaigh
Tá córas an chnámharlaigh déanta den 206
cnámh atá le fáil sa chorp. Chomh maith leis
na cnámha atá sa chóras seo, faightear na
hailt (áit a dtagann 2 chnámh le chéile),
fíochán tacaíochta ar a dtugtar
loingeán (cartilage) agus ballnaisc
(ligaments). Tá tábhacht leo mar go
ligeann siad don chorp bogadh.

Córas na Matán
Nuair a labhraímid faoi mhatáin, de
ghnáth, bímid ag caint faoi mhatáin
chnámharlaigh atá ceangailte ag na
cnámha le teannáin (tendons). Ach tá 2
chineál eile matáin ann – an matán
cairdiach agus matáin mhíne. Faightear an
matán cairdiach sa chroí agus faightear
samplaí de mhatáin mhíne sa chóras
dhíleáite.

An Córas Imshruthaithe/Fola
Bíonn baint ag an chóras imshruthaithe le
hiompar ocsaigine agus cothaitheach
chuig na cealla agus glacann sé na
fuíollsubstaintí ar shiúl ó na cealla fosta. Is
é an croí an príomhorgán sa chóras seo.
Chomh maith leis sin, cuidíonn na hartairí,
na ribeadáin agus na féitheacha leis an
fhuil a iompar ar fud an choirp.
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Córais an Choirp

An Córas Riospráide
Is córas tábhachtach é seo. Ligeann sé
dúinn ocsaigin a fháil isteach sa chorp agus
de-ocsaíd charbóin a dhíbirt ón chorp.

An Córas Díleáite
Cé gur cuma leis an chuid is
mó againn cad é a ithimid, tá
ról fíorthábhachtach ag an
chóras díleáite. Bristear síos i
mbolg s’againn an bia a
ithimid agus baintear na cothaithigh
amach le haghaidh fáis, cneasú agus
fuinnimh.

An Néarchóras
Is é an fáth a mbímid ábalta bheith páirteach i spórt
mar go mbímid ábalta na gluaiseachtaí s’againn a
chomhordú. Is í an inchinn an t-orgán atá ina bhun
seo. Insíonn sí do na matáin crapadh nó scaoileadh le
go dtig leis na cnámha bogadh.

Tascanna
1. Cá háit a
bhfaightear ailt?

2. Cén córas ina
bhfaightear na
hartairí?

3. Ainmnigh na 3
chineál matáin a
fhaightear sa
chorp.

Is iad na néaróin a iompraíonn na teachtaireachtaí san inchinn
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Córais an Choirp

Ceangail iad!
Inchinn

Riospráid

Feidhm

Fíochán

Struchtúr

an córas a bhfuil baint aige le
hanálú

grúpa ceall a thagann le chéile le
hobair a dhéanamh

an dóigh a mbíonn grúpa ceall ag
obair le chéile

príomhorgán an néarchórais

an ról atá ag orgáin áirithe

Foghlaim na
téarmaí seo
• Anatamaíocht
• Fiseolaíocht
• Suíomh
• Núicléas
• Fíocháin
• Matáin Chnámharlaigh
• Orgáin
• Córas an Chnámharlaigh
• Córas na Matán
• An Córas Imshruthaithe
• An Córas Riospráide
• An Néarchóras
• An Córas Díleáite
• Fíochán Tacaíochta
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Córais an Choirp

A: Struchtúr agus Feidhmeanna an Choirp

Le heolas a bheith againn ar an dóigh a n-oibríonn an
corp agus muid ag déanamh spóirt, caithfidh eolas a
bheith againn ar fhocail agus ar théarmaí áirithe:

Strúchtúr
An dóigh a mbíonn an corp, nó píosa den chorp,
curtha le chéile.
Beimid ag déanamh staidéir ar chodanna éagsúla
den chorp, agus ag foghlaim faoi na fáthanna a
n-oibríonn siad le chéile. Tugtar anatamaíocht air
seo.

Feidhm
An dóigh a n-oibríonn codanna den chorp.
Beimid ag déanamh staidéir ar an obair atá le
déanamh ag codanna difriúla den chorp. Tugtar
fiseolaíocht air seo.

Suíomh
Is é seo an áit a bhfuil cuid áirithe den
chorp suite. Mar shampla, an scairt
(diaphragm), is matán í a chuidíonn linn
análú agus tá sí suite faoi na
scamhóga.

Mar sin de:

Anatamaíocht: Struchtúr an choirp

Fiseolaíocht: An obair atá le déanamh ag
codanna den chorp

Suíomh: An áit a mbíonn codanna den chorp suite
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Córais an Choirp

B: Cealla, Fíocháin agus Orgáin

Tá an corp comhdhéanta de na milliúin aonad beag ar
a dtugtar cealla. Tá cealla le fáil i ngach ainmhí agus

planda. Tá thart faoi 10 milliún acu i
gcorp an duine. I lár gach cille
faightear an núicléas. Rialaíonn an
núicléas obair na cille.

Tugtar fíochán ar ghrúpa ceall a
oibríonn le chéile le feidhm éigin a
dhéanamh. Is sampla d’fhíochán é
matán cnámharlaigh. Is é feidhm na

matán cnámharlaigh a chinntiú go mbíonn an corp
ábalta bogadh.

Is samplaí d’orgáin iad an croí, na súile, an chnámh
droma agus an craiceann fosta (tá sé thart faoin mhéid
chéanna le leaba shingil nuair a leagtar amach é).
Chomh maith leis seo is orgáin iad an inchinn, na
scamhóga, an bolg, an t-ae, an paincréas, na duáin
agus an lamhnán.

Tascanna
1. Cad é feidhm na matán cnámharlaigh?

2. Cá mhéad cill atá i gcorp an duine?

3. Cén t-orgán is mó sa chorp?

4. Cá háit sa chill a bhfaightear an núicléas?

5. Tarraing an léaráid ar dheis i do
chóipleabhar. Go néata!

Cill
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Córais an Choirp

Cad chuige a mbíonn an cnámharlach ann?

Tacaíocht
Is fráma faoin chraiceann é an cnámharlach a
chuireann cruth ar an chorp; gan na cnámha ní

bheadh cruth ar bith ar an chorp.
Bíonn na matáin ceangailte den
chnámharlach.

Cosaint
Cosnaíonn na cnámha na horgáin
bhoga sa chorp. Tugann cnámha na
blaoisce cosaint don inchinn, tugann
na heasnacha cosaint don chroí
agus do na scamhóga, agus
cosnaíonn an colún veirteabrach
corda an dromlaigh.

Bogadh
Gan an cnámharlach agus na hailt sa chorp ní
bheimis ábalta bogadh. Chomh maith leis seo, tá na
matáin ceangailte leis na cnámha (matáin
chnámharlaigh), rud eile a chuireann ar ár gcumas
bogadh.

Fuil agus Mianraí
Déantar fuilchealla dearga agus bána i
smior na gcnámh. Faightear cailciam agus
mianraí eile sa chnámh.

Cnámhú
Sa chéim shuthach sa bhroinn tá an chuid is mó den
chnámharlach déanta de loingeán, ach de réir mar a
fhásann an páiste aníos éiríonn an duine níos mó
agus tiontaíonn an loingeán ina chnámh. Tugtar
cnámhú ar an phróiseas seo.
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Córais an Choirp

Oistéapóróis
Tarlaíonn oistéapóróis nuair a chailltear cailciam ó na

cnámha agus éiríonn siad níos tanaí. Maidir
leis na mná tosaíonn na cnámha a chailleadh
cailciam thart faoi aois 30 agus sna fir
tarlaíonn sé seo thart faoi aois 40. Is féidir
troid ina éadan seo trí aclaíocht a dhéanamh
go rialta agus aiste bia níos fearr a bheith agat
ina bhfuil níos mó cailciam.

Cineálacha cnámh
Is féidir cnámha a roinnt ina gceithre ghrúpa, ag brath
ar chruth s’acu agus ar an obair a dhéanann siad:
fada, gairid, cothrom agus neamhrialta.

Fada: Is iad seo na cnámha móra atá sna sciatháin
agus sna cosa.
Baintear úsáid astu
agus muid ag bogadh
(gluaiseacht). Is
samplaí de chnámha

fada iad an féimear,
an tibia, an t-ulna agus an
húiméireas.

Gairid: Is iad seo na cnámha beaga a
fhaightear sna lámha agus sna cosa.
Baintear úsáid astu sna gluaiseachtaí
beaga sa chorp. Is samplaí de
chnámha gairide iad na tarsaigh agus
na cnámha carpacha.

normal
oistéapóróis

éadrom
oistéapóróis

throm

tarlaíonn scoilteanna de réir
mar a chailleann an chnámh

dlús

cnámha
gairide
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Córais an Choirp

Cothrom: Tugann na cnámha cothroma
cosaint do na horgáin sa chorp. Mar
shampla, cnámha na blaoisce, an
slinneán, na heasnacha agus cnámh
an chromáin.

Neamhrialta: Tugann
siad seo cosaint don
chorp agus cuireann

siad cruth ar an chorp. Is samplaí iad
na veirteabraigh de chnámha
neamhrialta.

Cnámh an chromáin

Tascanna
Cuir an focal ceart isteach i ndiaidh gach abairte.

Mianra atá le fáil sna cnámha   __________

An áit a ndéantar na fuilchealla   ___________

An próiseas a dhéanann na cnámha crua   __________

Na cnámha a chosnaíonn an croí agus na scamhóga 

____________

Tarlaíonn sé seo nuair nach mbíonn go leor cailciam sna cnámha
agus éiríonn siad níos tanaí   

____________

Tá an duine déanta de seo sula dtarlaíonn cnámhú   ____________

Veirteabrach
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Córais an Choirp

An Cnámharlach 2

Is féidir an cnámharlach a roinnt ina dhá chuid:

1. An cnámharlach aiseach.
2. An cnámharlach aipindiceach.

Tá an cnámharlach aiseach déanta den bhlaosc, an
colún veirteabrach, easnacha agus an steirneam.

Tá an cnámharlach aipindiceach déanta de na lámha,
an slinneán, na cosa agus an cromán.

Sa léaráid thíos tá an cnámharlach aiseach
oráiste
agus an cnámharlach aipindiceach glas.

Cnámharlach aipindiceach

Cnámharlach aiseach
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Córais an Choirp

An Colún Veirteabrach

• Cosnaíonn sé an chnámh droma.
• Tá sé comhdhéanta de 33 cnámh bheag 

ar a dtugtar veirteabraigh. 
• Idir gach veirteabrach tá diosca beag 

déanta de loingeán.
• Is maolaitheoir
turrainge é an diosca
beag sin agus ligeann sé
don chorp gluaiseacht
fosta.
• Tugann an colún tacaíocht
d’uachtar an choirp.
• Cuireann sé cruth ar an
chorp. 

Ailt

Tá an cnámharlach ceangailte le
chéile ag ailt sa dóigh go dtig linn
bogadh. Tá 3 chineál ailt ann:
1. Alt cnámhach (alt dobhogtha)
2. Alt loingeánach (alt nach
mbogann mórán)
3. Alt sionóibhiach (alt sobhogtha)

sraith shnáithíneach
an phearoistéim

loingeán altach
(gloineata)

capsúl 
altach

scannán
sionóibhiach

capsúl 
snáithíneach

cuas altach
(a bhfuil sreabhán
sionóibhiach ann)

ballnasc
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Córais an Choirp

Alt Sionóibhiach: Tá cineálacha difriúla alt
sionóibhiach sa chorp. Baintear úsáid astu agus muid
ag bogadh. Faightear iad, mar shampla, sa ghlúin, sa
ghualainn agus sa chromán. 

Silteach Sionóibhiach: Ola atá thart ar an alt a
chuireann ar chumas an ailt bogadh gan deacracht.

Ballnasc: Coinníonn sé seo na cnámha le chéile ag
an alt. Déanann sé cinnte de nach n-imíonn an
chnámh as alt. Bíonn sé an-chrua.

Loingeán Gloineata: Clúdaíonn sé seo barr na
cnáimhe ag an alt. Tugann sé cosaint don chnámh.

Tá 6 chineál alt sionóibhiach ann:
• Alt úll agus cuas
• Inse
• Maighdeog
• Diallait
• Alt condalóideach
• Alt sleamhnaithe

Úll agus Cuas
Sampla: cnámh an chromáin
Bogadh - i ngach treo

Inse
Sampla: alt na huillinne
Bogadh - i dtreo amháin
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Córais an Choirp

Maighdeog
Sampla: sa mhuineál
Bogadh - rothlú

Diallait
Sampla: ordóg
Bogadh - chun tosaigh 
agus siar

Condalóideach
Sampla: caol na láimhe
Bogadh - dhá threo

Sleamhnú
Sampla: sna lámha agus sna
cosa
Bogadh - bogann cnámh amháin ar bharr cnáimhe
eile

An dóigh a mbogaimid – mínigh

Abduchtú

Aduchtú

Síneadh

Rothlú

Lúbadh
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Córais an Choirp

Córas an Chnámharlaigh agus Aclaíocht

Bíonn aclaíocht de dhíth ar na cnámha le
haghaidh fáis. Coinníonn sí na cnámha
láidir agus sláintiúil. Déanann easpa
aclaíochta cnámha s’againn lag.

Tascanna
1. Is féidir an cnámharlach a roinnt ina dhá chuid. Ainmnigh iad
agus déan cur síos orthu.

2. Ainmnigh 3 rud a dhéanann an colún veirteabrach.

3. Tabhair ainm eile ar alt sobhogtha.

4. Cad é an rud a dhéanann ballnasc?

5. Cá háit a bhfaightear alt inse? Déan cur síos ar inse.

6. Agus muid ag bogadh is féidir le cuid den chorp Abduchtú agus
Aduchtú. Tabhair sampla agus mínigh seo.

7. Cad chuige a bhfuil aclaíocht tábhachtach do na cnámha?
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Córais an Choirp

Na Matáin
Is féidir na matáin a chur ina dtrí ghrúpa,
ag brath ar an obair a dhéanann siad:

1. Matáin Chnámharlaigh
2. Matáin Mhíne
3. Matán Cairdiach

Matáin Chnámharlaigh
Tá na matáin chnámharlaigh
ceangailte den chnámharlach agus bíonn
siad faoi smacht againn. Bainimid úsáid astu
agus muid ag gluaiseacht.

Bíonn matáin chnámharlaigh i gcónaí rud beag teann
agus réidh chun dul i mbun oibre. Tugtar teannas
matán air seo.

Matáin Mhíne
Oibríonn na matáin seo leo féin agus faightear iad
thart ar na horgáin. Mar shampla, faightear iad sna
súile, sa bholg agus san útaras.

Matán Cairdiach
Tá an croí déanta de mhatán
cairdiach. Cuidíonn sé leis an
chroí bheith ag pumpáil thart faoi
72 uair gach 60 soicind. 

Ardaíonn sé seo nuair a
dhéantar níos mó oibre. Bíonn
sé ag obair i gcónaí gan éirí
tuirseach.
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Córais an Choirp

Mar a bhíonn matán agus cnámh ceangailte
le chéile

Ceanglaíonn teannán an matán leis an chnámh. Nuair
a chrapann an matán, tarraingíonn an teannán ar an
chnámh agus bogaimid.

Frithphéire Matán
Is frithphéire matán iad an bhícéips agus an
tríchéips. Ciallaíonn sé seo nuair a bhíonn ceann
amháin acu ag crapadh, bíonn an ceann eile ag
scaoileadh (ní bhíonn sé ag obair). Is sampla eile de
fhrithphéire matán iad teannán na hioscaide agus an
cheathairchéips.

Cad é a tharlaíonn do na matáin agus muid
ag déanamh aclaíochta?

• Bíonn na matáin ag crapadh níos minice.
• Téann níos mó fola chuig na matáin atá ag obair.
• Baineann na matáin níos mó ocsaigine ón fhuil.
• Ardaíonn an teocht sna matáin.
• Íslíonn leibhéal na glicigine sna matáin.

Pic 1: Nuair a
chrapann an
bhícéips
scaoileann an
tríchéips agus
ardaíonn an lámh.

Pic 2: Nuair a
scaoileann an
bhícéips crapann
an tríchéips agus
íslíonn an lámh.

Pic 1

Pic 2

An bhícéips
ag crapadh

An trícéips
ag crapadh
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Tascanna
1. Cad é an difear idir matáin chnámharlaigh agus matáin
mhíne?

2. Déan cur síos ar theannas matán. 

3. Cad iad na matáin a úsáidimid agus muid ag déanamh
aclaíochta?

4. Cá mhéad uair a bhuaileann an croí, de ghnáth, i 60
soicind?

5. Cad é a tharlaíonn don chroí agus muid ag déanamh
aclaíochta?
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Córais an Choirp

An Córas Imshruthaithe
(An Córas Fola)

Bíonn an córas imshruthaithe de dhíth chun
substaintí a iompar timpeall na colainne; is í
an fhuil an córas iompair s’againn.
Iompraíonn an fhuil bia, ocsaigin agus
substaintí eile timpeall na colainne.

Bíonn an croí ag pumpáil na fola thart ar an
chorp. 
Taistealaíonn an fhuil trí fhuileadáin ar a
dtugtar artairí agus féitheacha.

Cad iad na rudaí a dhéanann an córas
imshruthaithe?

Glacann sé ocsaigin agus cothaithigh chuig na
fuilchealla.
Glacann sé fuíollsubstaintí amach ó na fuilchealla.

Coinníonn sé an
teocht faoi smacht.
Tugann sé cosaint
dúinn ó ghalair.
Coinníonn sé an
leibhéal aigéadach
cothrom.

Fuilchealla dearga
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Córais an Choirp

An Croí
Is pumpa nó caidéal é an croí a bhrúnn an fhuil
isteach sna hartairí. Tá croí an duine thart fán mhéid
chéanna le dorn druidte. Tá sé suite idir na
scamhóga. Tugtar an matán cairdiach ar an chroí. Ní
thuirsíonn an cineál seo matáin agus leanann sé air
ag obair ar feadh ár saoil.

Cad é mar a phumpálann an croí an fhuil?

1. Téann fuil ón cheann, ón mhuineál agus ó na
sciatháin isteach san aitriam deas tríd an vena cava
uachtarach (príomhfhéith na colainne). Téann an fhuil
ón ucht, ón bholg agus ó na cosa isteach tríd an vena
cava íochtarach. San am céanna a mbíonn an
t-aitriam deas ag líonadh le fuil bíonn fuil ó na
scamhóga ag dul isteach san aitriam clé trí na
féitheacha scamhógacha.

2. Crapann na matáin sna haitriamaí, osclaíonn na
comhlaí déchuspacha agus tríchuspacha
agus líonann na méadailíní le fuil.

3. Ansin crapann ballaí matánacha na
méadailíní, druideann na comhlaí déchuspacha
agus tríchuspacha agus osclaíonn na comhlaí
corránacha agus brúitear an fhuil isteach sna
hartairí.

4. Brúitear an fhuil ón mhéadailín dheas isteach san
artaire scamhógach agus téann an fhuil go dtí na
scamhóga. Brúitear an fhuil ón mhéadailín chlé
isteach san aorta agus pumpáiltear thart faoin
cholainn ar fad í.

Aorta

Aitriam
clé

Artaire
scamhógach

Méadailín
clé

Méadailín
deas

Aitriam
deas
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Imshruthlú scamhógach/sistéamach
Tá an córas imshruthaithe déanta den fhuil, na
fuileadáin an croí, imshruthú scamhógach agus

imshruthú sistéamach.

Imshruthú Sistéamach
Iompraíonn imshruthú sistéamach cothaithigh
agus fuil ocsaiginithe thart ar an cholainn.
Glanann sé na fuíollsubstaintí amach ón fhuil
fosta. 

Imshruthú Scamhógach
Iompraíonn imshruthú scamhógach fuil
dhí-ocsaiginithe ón chroí go dtí na scamhóga.

Is anseo a thiontaítear dé-ocsaíd charbóin go
hocsaigin. Téann an fhuil ocsaiginithe ar ais chuig an
chroí.

Bíonn fuil ocsaiginithe ag imeacht ón
chroí agus bíonn fuil dhí-ocsaiginithe ag
dul chuig an chroí.

Scamhóga

An Croí:
Méadailín clé

Méadailín deas
An Goile

An Drólann

An tAe
An Steirneam
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Brú Fola

Cad is brú fola ann?

Gach uair a bhuaileann sé, pumpálann an croí fuil trí
na hartairí. Is féidir an brú sin a mhothú nuair a
leathnaíonn an t-artaire le go dtig
leis an fhuil dul tríd. Is féidir an ráta
croí a mhothú in áiteanna a mbíonn
an t-artaire cóngarach don
chraiceann.

Insíonn leibhéal brú fola s’againn
dúinn cé chomh deacair agus a
oibríonn an croí s’againn leis an
fhuil a bhrú trí na hartairí agus na
féitheacha. Chomh maith leis sin,
insíonn sé dúinn cé chomh sláintiúil
agus atá na hartairí agus na
féitheacha.

Cad iad na rudaí a mbíonn tionchar acu ar bhrú fola
s’againn?

Aois: Ardaíonn brú fola s’againn de réir mar a
fhásaimid. Ní bhíonn artairí daoine fásta chomh
leaisteach le hartairí daoine óga.

Aclaíocht: Ardaíonn an brú fola agus muid ag
déanamh aclaíochta.

Caithfidh an croí bualadh níos gasta chun ocsaigin a
chur chuig na matáin atá ag obair. Íslíonn an brú fola i
ndiaidh na haclaíochta.
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Córais an Choirp

Má dhéanaimid aclaíocht go rialta
fanann an brú fola íseal agus
cuidíonn sé seo linn troid in éadan
galar croí.

Strus: Ardaíonn an brú fola agus
muid faoi strus.

Tobac: Ardaíonn toitíní brú fola
s’againn mar gheall ar an druga
andúile nicitín a dhéanann dochar don chóras fola.

Aiste Bia (cothú): Déanfaidh aiste bia ina bhfuil cuid
mhór saille agus salainn an brú fola a ardú. Déanann
saille na hartairí níos crua agus mar sin de bíonn sé
deacair ag an chroí fuil a phumpáil tríothu.

Cad é an chiall atá le brú fola ard?
Má tá brú fola ard ar dhuine bíonn ar an chroí obair
chrua a dhéanamh chun an fhuil a bhrú timpeall na

colainne. Cuireann sé seo brú ar an
artaire nach bhfuil chomh leaisteach
níos mó mar gheall ar an bhrú fola ard.

Má bhristear artaire san inchinn
tarlaíonn stróc. Agus mar gheall ar
mhíchothú agus tobac éiríonn na
hartairí níos lú agus tarlaíonn taom
croí mura ligeann na hartairí go leor
fola tríothu.
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An Córas Análaithe

Baineann an córas análaithe/riospráide le
gach rud a tharlaíonn sa chorp agus muid
ag análú. Bímid ag análú le go dtig linn
ocsaigin a ghlacadh isteach sa chorp.
Nuair a bhímid ag análú, glacaimid aer
isteach sna scamhóga. Glactar an
ocsaigin ón aer sin agus cuirtear isteach
san fhuil í, agus glacann an fhuil an
ocsaigin sin timpeall na colainne. Ar
deireadh, téann an t-aer sin a
ionanálaítear isteach sna hailbheolais.

Cad é mar a théann an t-aer chuig na
hAilbheolais?

Glactar aer isteach tríd an tsrón agus tríd an bhéal a
fhad leis an traicé.
Iompraíonn an broncas aer ón traicé go dtí na
scamhóga.
Iompraíonn na broincíní an t-aer taobh istigh de na
scamhóga.
Críochnaíonn na broincíní ag
aershaic bheaga ar a dtugtar
ailbheolais. Malartaítear ocsaigin
agus dé-ocsaíd charbóin anseo.

An tSrón
agus an
Béal

Ailbheolais

An Scairt

An Traicé

Feadáin
Bhroinceacha

Malartaítear ocsaigin agus dé-ocsaíd
charbóin sna hailbheolais
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Córais an Choirp

Bímid ag análú mar gheall ar na matáin
idireasnacha agus an scairt.

Ionanálú (análú isteach)
Crapann na matáin idireasnacha agus an scairt
agus éiríonn an t-ucht níos mó.
Easanálú (análú amach)
Scaoileann na matáin idireasnacha agus an scairt
agus éiríonn an t-ucht níos lú.

Ardaíonn leibhéal na hocsaigine a
ghlacaimid isteach agus muid ag déanamh
aclaíochta

Nuair a bhímid ag déanamh
aclaíochta, bíonn níos mó
ocsaigine de dhíth ar an chorp
lena chinntiú go n-oibríonn na
matáin mar is ceart. Le níos
mó ocsaigine a ghlacadh
isteach:

• bímid ag análú níos gasta,
• bíonn an croí ag pumpáil 

níos gasta le go dtig leis na 
fuilchealla dearga taisteal 
níos gasta agus níos mó 
ocsaigine a ghlacadh leo.

Tascanna
1. Cá háit a malartaítear ocsaigin
agus dé-ocsaíd charbóin?

2. Cad é an difear idir an t-aer a
análaímid isteach agus an t-aer a
análaímid amach?

3. Cad iad na téarmaí teicniúla ar
análú isteach agus análú amach?

4. Tarraing pictiúr a thaispeánann
na píosaí áirithe den chóras
riospráide

5. Tarraing pictiúr ag taispeáint an
duine ag análú isteach agus an
duine ag análú amach.
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Corpacmhainn

Cad é an chiall atá le sláintiúil?

Mura bhfuil tinneas ort ní hionann sin agus
go bhfuil tú sláintiúil. De réir Eagraíocht
Sláinte an Domhain (World Health
Organisation) le bheith sláintiúil caithfidh
gach gné dár saol bheith ag comhoibriú go
maith lena chéile - an taobh sóisialta dár
saol, an taobh fisiceach, an taobh cultúrtha
agus an taobh meabhrach.

Tá baint idir stair teaghlaigh s’againn agus
sláinte s’againn fosta. Mar sin de, tá sé
tábhachtach go mbíonn eolas againn ar
stair sláinte ár dtuismitheoirí agus
tuismitheoirí s’acusan. De ghnáth,
fanann fadhbanna cosúil le brú fola ard
agus galar croí i dteaghlach.

Le bheith sláintiúil caithfimid bheith dea-
bheathach agus ciallmhar. Ba chóir dúinn
fanacht ar shiúl ó rudaí míshláintiúla a
dhéanann dochar dúinn.

Ba chóir dúinn:
• Bia folláin a ithe.                       
• Bheith ag déanamh aclaíochta go rialta.
• Sos a ghlacadh agus codladh rialta a
bheith againn.
• Gan bheith ag ól barraíocht alcóil.
• Gan bheith ag caitheamh tobac 
ná ag glacadh drugaí sóisialta ar 
bith eile.
• Bheith ábalta déileáil le strus.

Tascanna
1. “Ní bhíonn tinneas
orm, mar sin de, tá mé
sláintiúil.” Cad é do
bharúil faoin ráiteas sin?

2. Cad chuige a bhfuil
sé tábhachtach go
mbíonn eolas againn
faoi stair sláinte ár
dteaghlaigh féin?

3. Ainmnigh 2 fhadhb
shláinte a fhanann le
teaghlach, de ghnáth.

4. Ainmnigh 6 chéim ba
chóir dúinn a ghlacadh
le saol sláintiúil a bheith
againn.
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Corpacmhainn

Corpacmhainn Sláinte agus 
Corpacmhainn Spóirt

Cad é an chiall atá le corpacmhainn?
Bheith ábalta tascanna fisiciúla a dhéanamh gan
deacracht.
Bheith ábalta na gnáthrudaí a dhéanaimid gach lá a
dhéanamh gan deacracht agus go leor fuinnimh a
bheith againn go fóill ar uair na práinne. 

Bíonn ciall dhifriúil le corpacmhainn/folláine do
dhaoine difriúla. Mar shampla, bheadh fear a bheadh
sláintiúil go leor le bheith ag tiomáint tacsaí fíor-
neamhábalta ag cluiche liathróid láimhe (Tá leibhéal
folláine níos airde de dhíth ort le cluiche liathróid
láimhe a imirt). Bheadh reathaí maratóin neamhábalta
maidir le tógáil meáchain. Mar sin de, má chuirtear an
cheist ort “An bhfuil tú corpacmhainneach?”
ba chóir an cheist sin a fhreagairt le ceist eile:
“Corpacmhainneach fá choinne cad é?”

Cad é an chiall atá le corpacmhainn sláinte?
Bíonn bunleibhéal aclaíochta de dhíth orainn uilig le

bheith sláintiúil. Ciallaíonn seo
go gcaithfimid aclaíocht de
chineál éigin a dhéanamh má
táimid ag iarraidh bheith
sláintiúil. 

Tugtar corpacmhainn sláinte
air seo.
Mar sin de, ciallaíonn
corpacmhainn sláinte go mbímid
aclaí go leor le bheith sláintiúil.
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Corpacmhainn

Bíonn na buanna seo de dhíth le bheith sláintiúil:

Toilleadh aeróbach: Bíonn sé seo de dhíth le bheith
ag déanamh oibre ar feadh tréimhse fhada gan bheith
ag éirí róthuirseach.

Láidreacht: Ciallaíonn sí seo go mbímid láidir go leor
le tascanna s’againn a dhéanamh gach lá gan
deacracht.

Déanamh coirp: Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh corp
s’againn an méid ceart meáchain a iompar, is é sin
nach mbímid rómhór ná róramhar.

Solúbthacht: Go mbímid ábalta na hailt s’againn a
bhogadh i ngach treo gan deacracht le go mbeidh
corp s’againn ábalta bogadh mar ba chóir dó.

Cad é an chiall atá le
corpacmhainn spóirt?
Le bheith maith ag spórt
caithfimid bheith aclaí go leor
leis an spórt sin a imirt. Tugtar
corpacmhainn spóirt air sin.

Le bheith maith ag spórt
caithfidh buanna áirithe a
bheith againn, mar shampla:

Luas: Bheith ábalta píosaí
den chorp nó an corp uilig a
bhogadh chomh gasta agus is féidir.
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Corpacmhainn

Cumhacht sna matáin: Bheith ábalta na matáin
s’againn a chrapadh in aon bhogadh amháin le fórsa
agus le luas.

Lúth: Bheith ábalta treo ár gcoirp a athrú go gasta
agus muid ag bogadh go gasta.

Comhordú: Bheith ábalta gluaiseachtaí deacra a
dhéanamh gan stró.

Am freagartha: Bheith ábalta rud a spreagaimid a
fhreagairt go gasta, gunna i rás 100m, cuir i gcás. 

Cothromaíocht: Bheith ábalta fanacht cothrom má
táimid nó mura bhfuilimid ag bogadh.

Buanseasmhacht mhatánach:
Bheith ábalta úsáid a bhaint as
na matáin ar feadh tréimhse ama
gan bheith ag éirí róthuirseach.

Tascanna
1. Cad iad na difríochtaí idir corpacmhainn, corpacmhainn sláinte
agus corpacmhainn spóirt?

2. Cad iad na 4 rud atá de dhíth le corpacmhainn sláinte a bheith
againn?

3. Cad iad na 7 rud atá i gceist le corpacmhainn spóirt?



28

Scileanna

Cad é an chiall atá le scil?

M.sh.: Cúl a scóráil (is é an cúl a scóráil an sprioc atá
tú ag iarraidh a bhaint amach).

• Níor rugadh le scileanna muid, mar sin de, caithfear
iad a fhoghlaim. Tá daoine ann a dtig leo scileanna a
fhoghlaim níos gasta ná daoine eile. 

• Le scil ar bith caithfidh aidhm a bheith agat (caithfidh
fios a bheith agat cad é ba mhaith leat a dhéanamh).

• Ba chóir go mbeadh scileanna
déanta go maith leis an mhéid is lú
de dheacracht agus d’am.

Bíonn scileanna de dhíth le go
n-éireoidh go maith leat sa spórt.
Más duine sciliúil thú ciallaíonn sé sin
go ndéanfaidh tú go maith i do spórt,
déanfaidh tú an spórt sin go
héifeachtach agus gan mórán
deacrachtaí.

Nuair a amharcaimid ar dhaoine
cosúil le Michael Jordan, Lennox
Lewis agus Tiger Woods cuireann
siad cuma shimplí ar na scileanna

Baineann scil le cumas s’againn aidhm a
bhaint amach i spórt gan mórán de
dheacracht.
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Scileanna

atá de dhíth le bheith
maith ag spóirt s’acu,
ach an rud nach bhfuil
le feiceáil ar an teilifís
gur chuir siad cuid
mhór ama isteach ag
cleachtadh na
scileanna s’acu thar
na blianta.

Baineann scil i spóirt le:
• Bheith ag iarraidh sprioc éigin a bhaint amach.
• Cé chomh maith agus cé chomh héifeachtach 

agus atá tú.
• An dóigh a nglacann tú le haiseolas agus le 

comhairle.
• Cé chomh maith agus a d’fhoghlaim tú do 

scileanna a chleachtadh.

Is féidir bheith sciliúil i spórt amháin
ach ní i gceann eile. Mar shampla, ní

bheadh an scil atá ag imreoir gailf
úsáideach i scátáil oighir.

Ábaltacht + Foghlaim + Cleachtadh 
= Scil
AFCS

Ability + Learning + Practice
= Skill
ALPS
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Scileanna

Scileanna bunúsacha agus scileanna casta

Bíonn scileanna bunúsach nó bíonn siad casta. Is
scileanna bunúsacha iad rith, caitheamh agus léim.
Nuair atá tú ag foghlaim spórt nua tá sé tábhachtach
go mbíonn na scileanna bunúsacha agat roimh ré sula
dtosóidh tú a fhoghlaim na scileanna casta.

Is scil chasta é cic pionóis a ghlacadh i sacar. Bíonn
níos mó comhordaithe agus smachta de dhíth ort le
scileanna casta. De ghnáth, baineann scil chasta le
spórt amháin. Mar shampla, ní bheadh
‘Saorchaitheamh’ sa chispheil úsáideach i spórt ar bith
eile.

Scileanna oscailte agus scileanna druidte

Is féidir le scileanna bheith oscailte nó druidte.
Tá sé seo níos soiléire ar an ‘scil-líne’.

Léim

Rith

Bualadh Breith

Bunscileanna

Luíonn gach scil áit éigin 
feadh na líne seo

Oscailte Druidte
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Scileanna

Scileanna oscailte 
Mar shampla, bíonn scileanna oscailte le fáil sa sacar,
san iománaíocht agus sa pheil Ghaelach, a imrímid
taobh amuigh agus a mbíonn cuid mhór daoine
páirteach iontu agus nach mbímid cinnte, in amanna,
faoi cad é atá le tarlú.

Scileanna druidte
Bíonn scileanna druidte le fáil i spóirt ina mbíonn an

chumhacht iomlán ag an
lúthchleasaí. Nuair nach
gcuireann duine ar bith nó
an aimsir isteach ort agus

nuair a bhímid cinnte faoi
cad é atá le tarlú.

Iománaíocht (scileanna
oscailte)

Cad chuige a mbainimid úsáid
as scileanna oscailte agus
muid ag imirt iománaíochta? 

Imrímid faoin aer í.
Níl a fhios againn cad é mar a bheidh
an aimsir.

Níl a fhios againn cad é a
dhéanfaidh an duine atáimid a
mharcáil.

Níl a fhios againn an mbeidh
an talamh fliuch nó tirim.

Níl a fhios againn cé
chomh gasta agus a

bheidh an sliotar.
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Scileanna

Gleacaíocht (scileanna druidte)

Cad chuige a mbainimid úsáid as
scileanna druidte agus muid ag déanamh
gleacaíochta?

• Déanaimid faoi dhíon í.
• Tá a fhios againn cad é mar a 

bheidh an aeráid thart timpeall 
orainn – beidh sé geal, tirim 
agus te.

• Tá a fhios againn na 
gluaiseachtaí a bheimid a 
dhéanamh.

• Tá a fhios againn go díreach cá 
háit a mbeidh an trealamh 
uilig.

Tascanna
1. Cad é an chiall atá le scil? (Tabhair sampla).

2. Cuireann na daoine ar an teilifís cuma shimplí ar an spórt s’acu nuair a
úsáideann siad scileanna s’acu ach cad é nach mbíonn le feiceáil?

3. Cad iad na 5 phointe a bhaineann le scil i spórt?

4. An féidir bheith sciliúil i ngach spórt? Mínigh.

5. Cuir Gaeilge ar A.L.P.S. ag déanamh cur síos orthu.

6. Cad iad na difríochtaí idir scileanna bunúsacha agus scileanna casta?

7. Cad iad na difríochtaí idir scileanna oscailte agus scileanna druidte?

8. Tarraing scil-líne agus cuir júdó, boghdóireacht agus an léim ard uirthi.
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Bia agus Spórt

Le bheith folláin agus lena chinntiú go
n-éiríonn go maith linn i spórt, caithfidh fios a
bheith againn faoi na cineálacha bia atá ann
agus an dóigh a bhfaightear fuinneamh astu.

Cad iad na fáthanna a mbíonn bia de
dhíth?

• Fás
• Cneasú
• Fuinneamh
• Le bheith folláin

Glacann na matáin fuinneamh ón bhia agus iad i mbun
oibre. Chomh maith leis sin, bíonn bia de dhíth orainn
le bheith ag fás, le codanna gortaithe den chorp a
leigheas agus mar chosaint i gcoinne galair.

Tá seacht gcineál bia ann. Tugtar na seacht
bpríomhghrúpa cothaitheach orthu seo.

• Carbaihiodráití
• Saillte
• Próitéiní
• Vitimíní
• Mianraí
• Snáithíní
• Uisce

Bíonn orainn an
méid ceart de na
cothaithigh seo a
bheith againn le
fanacht sláintiúil.
(Aiste chothrom bia).
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Bia agus Spórt

Carbaihiodráití

Is bianna siúcrúla agus
stáirsiúla iad carbaihiodráití.
Faighimid an chuid is mó den
fhuinneamh s’againn uathu.

Carbaihiodráití Siúcrúla
Faighimid siúcra i milseáin,
brioscaí, cistí, mil, subh, beoir
agus siúcra tábla. Faighimid
fuinneamh gasta ó bhianna
siúcrúla ach ní fhaighimid
cothaithigh ar bith eile. Bíonn
cuid mhór saille i mbrioscaí
agus cistí fosta.

Carbaihiodráití Stáirsiúla
Faighimid stáirse i nglasraí, arán, rís, pasta agus
arbhar - bíonn próitéiní, mianraí, vitimíní agus
snáithíní i mbianna stáirsiúla fosta.

Is fearr carbaihiodráití a fháil i mbianna
stáirsiúla in áit bianna siúcrúla.

Cad chuige an bhfuil carbaihiodráití tábhachtach?
• Faighimid neart fuinnimh uathu.
• Faighimid an fuinneamh níos gasta uathu ná mar a 

fhaighimid ó phróitéiní 
agus ó shaill.

• Bíonn cuid mhór acu de 
dhíth ar lúthchleasaí.

Faighimid
fuinneamh ó
charbaihiodráití.

Is foinse mhaith carbaihiodráite é pasta.
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Saill

Cad chuige a bhfuil saill tábhachtach?
• Faighimid fuinneamh ó shaillte.
• Coinníonn sí an craiceann mín.
• Coinníonn sí te muid agus bíonn sí ag cosaint 

orgáin thábhachtacha s’againn
inár gcorp.

Má bhíonn barraíocht saille inár
gcorp ardaíonn leibhéal
colaistéaróil s’againn agus is féidir

linn éirí beathaithe agus fadhbanna
croí a bheith againn amach anseo.

Próitéiní

Faightear próitéiní i mbia cosúil le feoil, uibheacha,
cáis, bainne, arbhar, pónairí, piseanna agus cnónna.

Cad chuige a bhfuil próitéiní tábhachtach?
Tá cuid mhór de chorp s’againn déanta de

phróitéiní – an craiceann, na cnámha
agus na matáin, agus, mar sin de, bíonn
próitéiní de dhíth leis an chorp a dheisiú
nó a chneasú nuair a bhíonn sé
damáistithe.

Déanann próitéiní
corp s’againn
níos láidre.

Is cúltaca
fuinnimh iad
na saillte

Is foinse mhaith próitéine é bainne
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Vitimíní

Ní féidir le corp s’againn vitimíní a dhéanamh,
caithfimid iad a fháil ón bhia a ithimid. Faightear
vitimíní i dtorthaí agus i nglasraí. Bíonn siad de dhíth
orainn ina gcodanna beaga agus go rialta.

Cad chuige a bhfuil vitimíní tábhachtach?
Cuidíonn siad le corp s’againn bheith ag oibriú mar is
ceart – cuidíonn siad le fás
agus cneasú, agus leis na
matáin agus na néaróga.
Bíonn vitimíní éagsúla ann:
Vitimín A (radharc maith).
Vitimín C (cneasú agus an
troid in éadan tinnis). 
Vitimín D (déanann fiacla agus cnámha níos láidre).

Mianraí

Ar aon dul le vitimíní ní dhéanann corp s’againn
mianraí agus caithfear iad a fháil ó bhianna s’againn,
agus caithfear iad a ghlacadh go rialta lena chinntiú
go mbíonn aiste bia s’againn cothrom. Ach má
ghlactar barraíocht de
mhianraí áirithe thig leis
bheith contúirteach, mar
shampla, an sóidiam atá le
fáil i salann. Má ghlacaimid
barraíocht de seo ardaíonn
brú fola s’againn agus
beidh fadhbanna croí
againn.

Bíonn vitimíní de
dhíth i gcodanna
beaga agus go rialta.

Bíonn iarann ar fáil i bhfeoil dhearg
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Cad chuige a bhfuil mianraí tábhachtach?
Cosúil le vitimíní, cuidíonn mianraí le corp s’againn

bheith ag oibriú mar is ceart.
Bíonn mianraí áirithe ann,
mar shampla: cailciam (de
dhíth ar na cnámha, na
matáin agus an fhuil) agus
iarann (de dhíth ar na

fuilchealla chun ocsaigin a iompar chuig na matáin).

Snáithíní
Cuidíonn snáithíní linn bia a bhogadh tríd an chorp.
Chomh maith leis sin is féidir leo iatacht a stopadh.
Cuidíonn
snáithíní linn
meáchan a
chailleadh fosta.

Uisce
Bíonn uisce de dhíth orainn le bheith beo. Faightear
uisce ó na deochanna a ólaimid agus ón bhia a
ithimid. Cailltear uisce ón chorp nuair a théimid chuig
an leithreas, nuair a bhímid ag análú agus trí allas. Tá
2/3 den chorp déanta d’uisce. Tá fuil s’againn déanta
d’uisce agus iompraíonn fuilchealla bia agus ocsaigin
thart ar an chorp. Úsáidimid uisce agus muid ag
déanamh aclaíochta chun teocht an choirp a ísliú
(allas). Nuair a dhéanaimid aclaíocht de chineál ar bith

caillimid cuid mhór uisce agus
bíonn sé fíorthábhachtach go
gcuirimid an t-uisce sin ar ais.

Cuidíonn mianraí le
corp s’againn bheith
ag oibriú mar is ceart.

Cuidíonn snáithíní le
córas díleáite s’againn
bheith sláintiúil.

Bíonn uisce de
dhíth ar gach
córas sa chorp.
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Tascanna
1. Cad iad na fáthanna a mbíonn bia de dhíth orainn?

2. Cad é mar a chuidíonn bia linn agus muid i mbun aclaíochta?

3. Cad iad na seacht gcothaitheach?

4. Déan cur síos gairid ar charbaihiodráití.

5. Cén sórt bia ina mbíonn carbaihiodráití a) siúcrúla agus b) stáirsiúla?

6. Cé acu de na carbaihiodráití is tábhachtaí?

7. Cad chuige a bhfuil saill tábhachtach?

8. An bhfuil sé sláintiúil má bhíonn barraíocht saille inár gcorp? Mínigh.

9. Cén sórt bia ina mbíonn próitéiní?

10. Cad chuige a bhfuil próitéiní tábhachtach?

11. Cá háit a bhfaightear vitimíní? Mínigh.

12. Cad chuige a bhfuil siad tábhachtach?

13. Cá huair is féidir le mianraí bheith contúirteach? Mínigh.

14. Tabhair samplaí de dhá shórt mianra.

15. Cad chuige a bhfuil snáithíní tábhachtach?

16. Cad chuige, dar leat, a bhfuil uisce chomh tábhachtach sin?
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Cad é an chiall atá le haiste chothrom bia?

Is féidir le haiste bia bheith sláintiúil nó
míshláintiúil. Amharc ar an dá bhéile seo:

Béile 1:
Sceallóga, burgair, uibheacha agus peirsil.

Béile 2:
Iasc gríosctha, sailéad, práta bácáilte agus líomóid.

Béile 1 – Tá cuid mhór saille le fáil sa bhéile seo, mar
go bhfuil sé friochta. Beidh rud beag próitéine le fáil
ann ach ní bhfaighidh tú mórán snáithín ná vitimíní
ann.

Cé go bhfuil cuid mhaith
carbaihiodráití agus snáithín
le fáil i bprátaí, tá cuid mhaith
saille i sceallóga toisc go
mbíonn siad friochta.
Faightear rud beag próitéine i
mburgair ach arís toisc go
bhfuil siad friochta bíonn siad
sáithithe le saill fosta.

Tá próitéiní le fáil in
uibheacha ach bíonn leibhéal

ard colaistéaróil iontu fosta. Is í an pheirsil an t-aon
rud atá fíorshláintiúil sa bhéile seo.

Tá cuid mhaith ciligiúl le fáil sa bhéile seo. Má ithimid
barraíocht ciligiúl cuirimid suas meáchan.
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Béile 2:
Tá bianna éagsúla le fáil sa bhéile seo. Tá go leor
ciligiúl ann agus níl mórán saille ann:
Tá iasc gríosctha íseal ó thaobh saille de agus ó
thaobh ciligiúl de. Faighimid vitimíní, mianraí agus
snáithíní ann gan mórán saille ná ciligiúl.

Tá cuid mhór snáithíní agus carbaihiodráite sa phráta
bhácáilte. Déanann an líomóid an béile níos sobhlasta
gan salann ná siúcra ar bith a úsáid.

Fanann meáchan s’againn mar an gcéanna má úsáidimid an
méid céanna ciligiúl sa lá agus a ithimid.

Cuirimid suas meáchan má ghlacaimid níos mó ciligiúl sa lá ná
mar atá de dhíth orainn.

Caillimid meáchan mura nglacaimid go leor ciligiúl sa lá.
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saill, olaí,
milseáin

glasraí

bainne,
iógart, cáis

feoil, sicín,
iasc, pónairí,
uibheacha,
cnónna

torthaí

arán, rís,
pasta

Glac an méid is lú

Glac go leor

Glac cuid mhór

Ola, siúcra, saill,
alcól

iasc, cnónna, bainne,
sicín, uibheacha,
iógart, feoil, cáis

prátaí, torthaí,
arbhar, arán, rís,
pasta, glasraí, sú,
núdail

Cad chuige a mbíonn fuinneamh de dhíth?

1. Bíonn fuinneamh de dhíth ar ár gcorp le fanacht
beo agus folláin, lena chinntiú go n-oibríonn na córais
uilig sa chorp. Tugtar an Leibhéal Bunúsach Só air
seo.

2. Úsáidimid fuinneamh gach lá le gníomhaíochtaí
s’againn a dhéanamh, ag siúl, ag obair srl. Má

ghlacaimid páirt i spóirt bainfimid úsáid as i
bhfad níos mó fuinnimh fosta. Tugtar an
Leibhéal Gníomhaíochta Coirp air seo.

An Leibhéal Bunúsach Só: An fuinneamh atá
de dhíth ar an chorp le bheith beo agus folláin.
(Bíonn an leibhéal seo difriúil ó dhuine go
duine).

An Leibhéal Gníomhaíochta Coirp: An
fuinneamh atá de dhíth ar an chorp agus muid
ag déanamh tascanna fisiciúla. (Ag obair, ag
traenáil srl).

Bíonn an leibhéal
gníomhaíochta coirp i gceist le
traenáil nó le hobair throm.
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Aiste Chothrom Bia
Fanann meáchan s’againn mar an gcéanna má
ghlacaimid isteach an méid céanna ciligiúl
(fuinneamh) agus a úsáidimid sa lá.

Caillfimid meáchan má úsáidimid níos mó fuinnimh ná
mar a ghlacaimid isteach sa lá.

Cuirfimid suas meáchan má ghlacaimid isteach níos
mó ciligiúl ná mar atá de dhíth orainn sa lá.

Míchothú – + Beathaithe
Aiste

chothrom bia

Ag ithe ar son spóirt
Nuair a bhímid ag déanamh aclaíochta tagann an
fuinneamh a úsáidimid ón ghlicigin atá stóráilte inár
gcorp. Déantar an ghlicigin ó na carbaihiodráití agus
ón tsaill atá inár gcorp.

Cad é mar a chuirimid suas meáchan, agus cad é mar
a chaillimid meáchan?

Ba chóir dúinn meáchan a chur suas i bhfoirm
matán agus chan i bhfoirm saille. Is féidir é seo a
dhéanamh má ithimid níos mó carbaihiodráití agus
má bhímid ag traenáil níos faide agus níos fearr.

Ba chóir dúinn meáchan a chailleadh go fadálach.
Is féidir é seo a dhéanamh má ithimid níos lú saille
agus má dhéanaimid aclaíocht aeróbach.
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Ag cur suas barraíocht
meáchain
Má táimid 20% níos troime ná mar
ba chóir dúinn a bheith, go hoifigiúil
táimid beathaithe. Má táimid fiú
píosa beag róthrom is féidir le
fadhbanna a bheith againn lenár
gcroí, agus leis an fhuilchóras. 
Má tá daoine a ghlacann páirt i spóirt
róthrom, ní éireoidh go rómhaith leo,

agus ní dhéanfaidh siad chomh maith agus is féidir leo
a dhéanamh.

Ag cailleadh barraíocht meáchain
Bíonn fadhbanna itheacháin, mar shampla,
anoireicse agus búilime (an galar
craosach), ag mná de ghnáth, ag mná spóirt
fosta. Ní thabharfaidh daoine a bhfuil
anoireicse orthu cead dóibh féin bheith ag
ithe, agus síleann siad go minic go bhfuil
siad róthrom. 
Daoine a mbíonn búilime orthu, itheann siad
go leor bia ach cuireann siad amach i ndiaidh
dóibh an bia a ithe. Is tinnis iontach
tromchúiseach iad anoireicse agus búilime.
Cailleann an duine cuid mhór meáchain agus

éiríonn sé/sí iontach lag dá bharr.

Is minic baint idir fadhbanna croí agus
deacrachtaí fuilchórais le bheith róthrom.

Is féidir leis an bhúilime bheith
iontach dochrach don tsláinte.
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Cad é mar ba chóir dúinn bheith ag ithe
roimh, le linn agus i ndiaidh aclaíochta?

Roimh aclaíocht
Ba chóir dúinn príomhbhéile s’againn a ithe idir 3-4
uair an chloig sula ndéanaimid aclaíocht de chineál ar
bith, agus smailc a ghlacadh idir 1-2 uair an chloig
roimh aclaíocht le go leor ama a thabhairt don díleá.

Ith bianna stáirsiúla agus carbaihiodráití iontu, cosúil
le harán, arbhar agus torthaí, le fuinneamh fadálach
cothrom a thabhairt duit féin.

Ná hith barraíocht siúcra, mar go mbaineann sé sin
an glúcós ón fhuil agus cuireann sé sin tuirseach ort.

Déan iarracht gan bheith ag ithe bia a bhfuil leibhéal
ard saille agus próitéine ann. Glacfaidh sé seo níos
mó ama dul tríd an chóras agus, mar sin de, tá seans
ann go mbeidh sé i do bholg go fóill agus tú ag
déanamh aclaíochta.

Ól cuid mhór uisce agus sú roimh ré lena chinntiú
nach n-éireoidh tú díhiodráitithe agus tú ag déanamh
aclaíochta.

Is foinse an-mhaith
carbaihiodráití iad
na torthaí.
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Le linn aclaíochta
• Lean ar aghaidh ag ól uisce agus sú torthaí. 

Ná fan go dtí go raibh tart ort.
• Ól deochanna a bhfuil glúcós iontu.

I ndiaidh aclaíochta
• Ith bianna a bhfuil carbaihiodráití iontu taobh

istigh d’uair an chloig, fiú mura bhfuil ocras 
ort.

• Ól neart uisce leis an uisce a chaill tú a 
chur ar ais.

Lódáil
Carbaihiodráití

Cad é an chiall atá
le lódáil carbaihiodráití?
Faightear neart fuinnimh ó charbaihiodráití mar gheall
ar an ghlicigin atá le fáil iontu. Ar feadh 3 lá ar a
laghad roimh chomórtas, nó ócáid spóirt ar bith, ba
chóir dúinn níos lú aclaíochta a dhéanamh agus níos
mó carbaihiodráití a ithe. Cuidíonn sé seo le corp
s’againn ullmhú d’imeachtaí spóirt ina mbíonn cuid
mhaith fuinnimh de dhíth, mar shampla, sacar, peil
Ghaelach, iománaíocht, srl.

Tá baint
thábhachtach idir
bia agus spórt

Bíonn cuid
mhaith fuinnimh
de dhíth i
gcluichí amhail
sacar.
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Cad é an chiall atá le drugaí?
Substaintí ceimiceacha a mbíonn
éifeacht de chineál éigin acu ar
chorp s’againn. Bíonn drugaí leighis
ann le troid in éadan galair. Ach is
féidir úsáid a bhaint as drugaí chun
go n-éireoidh níos fearr leat i spórt.
Tugtar dópáil ar úsáid drugaí nach
bhfuil ceadaithe i spórt.  Déanann
drugaí dochar don chorp.

Cad chuige nach bhfuil sé ceadaithe drugaí a úsáid i
spórt?
• caimiléireacht atá ann
• bíonn buntáiste míchothrom ag an lúthchleasaí
• déanann siad dochar don chorp

Spreagthach
Coinníonn sé spreagtha muid mar go dtugann sé
neart fuinnimh dúinn. Ach
ardaíonn sé an ráta croí agus an
brú fola agus maolaíonn sé tuirse
agus pian.

Éirímid tugtha dó, éirímid
trodach agus tagann imní orainn
mar gheall air.

Anailgéiseach
Támhshuanach
Pianmhúchán atá ann a
mhaolaíonn dochar agus tinneas.
Is féidir leis dochar níos measa
agus fiú buan a dhéanamh. Is
féidir éirí an-tugtha dó fosta. Le blianta beaga anuas bhí scannal drugaí ag an

Tour de France.
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Druga Anabalach
Déanann an druga seo níos
láidre agus níos troime muid
(éiríonn na matáin níos mó
agus níos láidre nuair a
dhéanaimid cuid mhór
aclaíochta). Ach déanann sé
trodach muid, déanann sé
dochar do na duáin agus
fásann cíocha ar na fir mar
gheall air. Éiríonn mná

trodach mar gheall air agus fásann níos mó fionnaidh
ar an chorp s’acu mar gheall air.

Fualbhrostach
Cuidíonn sé seo linn cuid mhór meáchain a chailleadh
go gasta. Úsáideann lúthchleasaí é i spóirt a mbíonn
catagóirí meáchain ann. Chomh maith leis sin
úsáidtear é le drugaí eile a ghlanadh amach as an
chorp. Ach tarlaíonn crampaí, tinneas cinn, meadhrán i
do cheann agus díhiodráitiú mar gheall air.

Hormóin Pheiptíde agus Analóga
Coinníonn siad seo pian faoi smacht, agus déanann
siad níos mó fuilcheall dearg sa chorp a chuidíonn linn
aclaíocht a dhéanamh ar feadh tréimhsí níos faide,
ach is féidir le stróc tarlú mar gheall orthu.

Béite-bhlocálaithe
Úsáidtear na drugaí seo chun cuidiú le daoine a
mbíonn fadhbanna croí acu. Coinníonn siad an ráta
croí agus an brú fola íseal, fiú i rith tréimhsí struis. Níl
cead iad a úsáid, mar shampla, sa bhoghdóireacht, sa
tumadh, sa sciáil ná sa léim.
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Dópáil Fola
Sa dópáil fola
cuirtear níos mó fola
isteach sa chorp le
hiondoirteadh fola
leis an líon fuilcheall
dearg a ardú.
De ghnáth, fuil s’acu
féin atá inti ach is
féidir léi teacht ó
dhaoine eile fosta.
Déanann sé seo
níos mó ocsaigine a
iompar chuig na
matáin, agus cuidíonn sé linn aclaíocht a dhéanamh
ar feadh tréimhse níos faide (buanseasmhacht).

Ach is féidir le barraíocht fola a bheith sa chóras agus
chomh maith leis sin, déanann sé dochar do na duáin.

Is féidir SEIF agus galair eile a fháil ó dhópáil fola, ó
fhuil duine eile.

Tobac
Faightear tarra agus nicitín i dtoitíní agus déanann na
rudaí seo dochar don chorp agus, mar sin de,
déanann siad dochar dár gcumas éirí go maith sa
spórt.

• Déanann an toit dochar don ghruaig atá i 
scamhóga s’againn agus mar gheall air sin ní 
bhíonn na scamhóga ábalta an salachar a 
ghlanadh amach as an aer. Bíonn na scamhóga 
fíorthábhachtach i gcúrsaí spóirt.

Dá mhéad fuilcheall
dearg atá againn is
amhlaidh is faide is
féidir aclaíocht a
dhéanamh.
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• Glactar carbón aonocsaíde isteach san fhuil trí 
thoitíní agus déanann seo leibhéal na hocsaigine 
níos ísle, rud a dhéanann dochar d’ábaltacht 
s’againn aclaíocht a dhéanamh ar feadh tréimhsí 
fada.

• Fiú má táimid ag traenáil go crua beidh leibhéal 
folláine s’againn níos ísle mar gheall ar an dochar
a dhéanann toitíní.

• Bíonn an duine a chaitheann toitíní tinn níos 
minice agus glacann sé níos mó ama don duine 
sin biseach a theacht air.

• Is féidir bás a fháil mar gheall ar an dochar a 
dhéanann tobac (galar croí, ailse srl.)

• Stádas sóisialta: Ní bhíonn daoine ag iarraidh 
bheith thart ort mar gheall ar an dochar a 
dhéanfaidh tobac dóibh agus tagann 
drochbholadh uainn mar gheall ar an chaitheamh.

• Ní bhímid 
chomh 
hocrach nuair 
a chaithimid.

Déanann tobac
dochar don tsláinte, ní
ligeann sé dúinn
bheith folláin, agus,
mar sin de, ní éireoidh
linn chomh maith
céanna sa spórt.
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Tascanna
1. Cad iad na buntáistí a bhaineann le fualbhrostaigh?

2. Cad iad na míbhuntáistí a bhaineann leo?

3. Cad iad na rudaí a dhéanann hormóin pheiptíde agus analóga don
chorp? (maith agus olc)

4. Cad chuige a mbaineann daoine úsáid as béite-bhlocálaithe?

5. Cad é an chiall atá le ‘dópáil fola’?

6. Cad iad na míbhuntáistí a bhaineann le dópáil fola?

7. Déan liosta de na cineálacha dochair a dhéanann tobac don chorp.

Alcól
Ba chóir go mbeadh teorainn ar an mhéid alcóil a
ghlacaimid. Ní dhéanfaidh alcól mórán dochair dúinn
má ghlactar méid réasúnta de. Ach má ghlactar alcól
roimh ócáid spóirt ní éireoidh go rómhaith linn. 
Cad chuige sin?

• Oibríonn an corp níos fadálaí mar 
gheall ar alcól.

• Téann sé go díreach isteach san fhuil 
agus go gasta chuig an inchinn.

• Comhordú níos measa.

• Am frithghníomhaithe níos fadálaí.

• Cothromú níos measa.

• Díhiodráitiú.
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Dochair eile a dhéanann alcól
• Níos lú glicigine sa chorp agus glacann sé níos 

faide aigéad lachtach a bhaint as an chorp mar 
gheall ar alcól.

• Osclaíonn alcól na fuileadáin agus cailltear teas 
tríd an chraiceann.

• Déanann alcól an t-artaire níos lú agus téann 
níos lú fola tríd, rud a ardaíonn an ráta croí agus 
an brú fola.

• Dochar don 
smaoineamh, radharc 
agus éisteacht.

• Dochar don bholg agus 
don ae.

• Cuirimid suas meáchan.

Tascanna
1. Cad é an dochar a dhéanann alcól d’ábaltacht spóirt s’againn?

2. Ainmnigh dhá chineál spóirt nach n-éireoidh go maith linn iontu mar
gheall ar alcól?

3. Cad é mar a chaillimid teas mar gheall ar alcól?

4. Cad é mar is féidir le halcól dochar a dhéanamh don chroí?

5. Ainmnigh dhá chuid eile den chorp ar a ndéanann alcól dochar.

6. Ainmnigh 3 dhóigh eile a dtéann alcól i bhfeidhm orainn.
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Sos, Codladh agus Spórt

An bhfuil baint idir an méid
sosanna/codlata a fhaighimid
agus a fheabhas a éiríonn linn sa
spórt? Tá cinnte. 

Bíonn baint thábhachtach idir
spórt agus codladh/sos.
Caithfear codladh/sos a ghlacadh
roimh agus i ndiaidh spóirt.

Codladh
Ní bhímid ábalta traenáil ná imirt
mar is ceart gan go leor codlata.
Bíonn idir 7 agus 9 n-uaire an
chloig de dhíth ar an chuid is mó againn. Ní éireoidh
go maith linn i spóirt mura bhfaighimid an méid seo
codlata go rialta. Cuireann alcól, caiféin, barraíocht
próitéine agus toitíní isteach ar phatrúin chodlata
s’againn.

Sos
Bíonn sos de dhíth orainn le teacht ar ais chugainn
féin i ndiaidh ghníomhaíochtaí an lae. Tá sos
fíorthábhachtach do lúthchleasaí mar go mbíonn siad
ag déanamh aclaíochta ag leibhéal ard go rialta.

Caithfidh lúthchleasaithe go leor codlata/sosa a
fháil chun teacht ar ais chucu féin i ndiaidh
dóibh aclaíocht a dhéanamh.
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Ullmhú Intinne sa Spórt

Sa chaibidil seo foghlaimeoimid faoi na
rudaí seo a leanas:

1. Spreagadh
2. Spreagadh Intreach
3. Spreagadh Eistreach
4. Imní agus Corraí sa spórt

5. Ag déileáil le Strus agus Imní sa spórt
6. Ag socrú Spriocanna sa spórt

Le go n-éireoidh go maith leat sa
spórt, caithfidh rún buaite nó bainte a
bheith agat.  Bíonn an chuma ar an
scéal uaireanta, go mbíonn rún
buaite níos fearr ag imreoir amháin
ná mar a bhíonn ag imreoir eile.
Tugtar Spreagadh air seo.

Is féidir spreagadh a roinnt ina 2 chuid

1 Spreagadh Intreach
An rún buaite a thagann uait féin ón taobh istigh.
Baineann tú sult as do spórt agus bíonn tú bródúil as
bheith páirteach ann.

2 Spreagadh Eistreach
An rún buaite a thagann ón taobh amuigh, is é sin, go
dtugann daoine eile an spreagadh duit. De ghnáth
bíonn daoine a mbíonn spreagadh eistreach de dhíth
orthu ag smaoineamh faoi airgead agus faoi
dhuaiseanna.
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Imní agus Corraí

Leibhéil corraithe sa spórt
Ciallaíonn corraí go mbímid tógtha go meabhrach nó
go fisiceach. Má tá rún buaite ard agat deirtear go
bhfuil leibhéil corraithe arda agat roimh ócáid spóirt.

Bíonn buntáistí agus míbhuntáistí ann le
bheith ardchorraithe roimh ócáid spóirt. Má
tá na leibhéil corraithe ró-ard, tá seans
nach n-éireoidh go rómhaith leat.

Mothaímid corraí ar dhóigheanna
difriúla - 

• Ráta croí níos airde
• Ag cur allais
• Lámha ar crith
• Análú níos gasta
• Ag mothú imníoch

Ach má tá na leibhéil corraithe ag an
phointe cheart, éiríonn go maith linn de ghnáth sa
spórt. Amharc, mar shampla, ar an léaráid seo:

Teoiric an U-inbhéartaithe

An Feidhmiú is Fearr

Drochfheidhmiú Drochfheidhmiú

Íseal
(tearcspreagtha)

Ard
(róspreagtha)

Meánach
(meánspreagtha)

Spreagadh Mothúchánach

F
E

ID
H

M
IÚ

Maith

Olc
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Is iad seo na rudaí a mbíonn tionchar acu ar leibhéal
corraithe s’againn i spórt -

• Bainisteoir/Múinteoir ag tabhairt moladh/duaiseanna
• Bainisteoir/Múinteoir ag bagairt ort
• Ag imirt os comhair lucht féachana
• Leibhéal an Chomórtais (an comórtas tábhachtach é?)
• Taithí (bíonn daoine a bhfuil taithí acu in ann strus 

agus brú a láimhseáil níos fearr ná daoine nach 
bhfuil taithí acu)

Imní agus buaireamh sa spórt
Roimh chluiche nó comórtas éirímid buartha agus
imníoch faoi cé chomh maith agus a éireoidh linn.
Tugtar strus air seo. Tarlaíonn sé seo go nádúrtha.
Ach cuireann barraíocht struis isteach ar bheith go
maith i mbun an spóirt.

Ag déileáil le strus
Má tá barraíocht struis ar
dhaoine atá le bheith páirteach i
gcomórtas ní éireoidh go maith
leo (Teoiric an U-Inbheartaithe).
Caithfidh an lúthchleasaí bheith
ábalta mar sin de, déileáil leis
an strus seo. Cad é mar is féidir
é seo a dhéanamh?

• Athdhearbhú ó bhéal m.sh. “Tá
tú réidh, déanfaidh tú go maith”.
• Faoiseamh
• Machnamh Dearfach
• Léirshamhlú (d’fheiceáil féin ag
déanamh go maith)
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Tascanna

Sprioc a Shocrú
Baineann sé seo le ‘targaid’ de
chineál éigin a roghnú duit féin
agus am áirithe a thabhairt duit
féin lena bhaint amach. Mar
shampla:

“Ba mhaith liom bheith
páirteach i rás 10km.

Tabharfaidh mé 3 mhí dom féin
ullmhú faoina choinne.”

1. Déan liosta de na rudaí a chuireann
imní agus buaireamh orainn sa spórt -
m.sh. - buartha faoi ghortuithe.

2. Cad é an difear idir spreagadh
intreach agus spreagadh eistreach?

3. Cad é an leibhéal corraithe is fearr le
go n-éireoidh go maith linn sa spórt?

4. Ainmnigh an teoiric a chuidíonn linn
an freagra ar cheist 3 a fháil.

5. Ainmnigh 3 fhachtóir a théann i
bhfeidhm ar leibhéil corraithe an
lúthchleasaí.

6. Cad é mar is féidir imní a smachtú
roimh chomórtas?
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Tugann sé seo spreagadh
dúinn ár ndícheall a
dhéanamh agus cuidíonn sé
leis an fhéinmhuinín s’againn
fosta má éiríonn linn.
Ba chóir nach mbeadh an
sprioc a roghnaímid
ródheacair, ba chóir go
mbeadh sí réalaíoch, agus go

mbeadh muid ábalta í a bhaint amach laistigh den
amscála a thug muid dúinn féin.
Má leanaimid an prionsabal SICRU (S.M.A.R.T.) ba
chóir go n-éireodh linn.

Caithfidh an sprioc a roghnaímid bheith:

S-Sonrach; I-Intomhaiste; C-Comhaontaithe;
R-Réalaíoch; agus U-Uainithe. 
S-Specific; M-Measurable; A-Agreed;
R- Realistic; agus T-Time-related.

Sonrach: Caithfear bheith cinnte faoi cad é atá
le déanamh.
Intomhaiste: Caithfear taifead de na torthaí a
bheith againn.
Comhaontaithe: Caithfidh an bainisteoir agus

an lúthchleasaí aontú ar an sprioc.
Réalaíoch: Caithfear bheith
dáiríre faoin sprioc.
Uainithe: Caithfear a
shocrú cá mhéad ama a
bheidh tú ag tabhairt duit
féin leis an sprioc a bhaint
amach.
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Tascanna
1. Scríobh síos cúpla rud ba mhaith leat a bhaint amach sa spórt
s’agat.

2. Is dócha gur rudaí fadtéarmacha atá scríofa agat, mar
shampla, gur mhaith leat bheith i d’imreoir sciliúil. Ach anois
déan liosta de na rudaí atá le déanamh agat le spriocanna
gearrthéarmacha a bhaint amach – m.sh., má tá tú ag iarraidh
sprioc fhadtéarmach a bhaint amach, cosúil le Teacht Aniar nó
‘Stamina’ s’agat a ardú, caithfear dul amach a rith 3 huaire sa
tseachtain (gearrthéarmach).

3. Is reathaí é Roibeard. Roghnaigh pointe amháin ón
phrionsabal S.I.C.R.U. agus déan amach sprioc a bheidh
Roibeard in ann a bhaint amach.

Ceangail iad!
Eistreach tobann

Imní

Intreach cluiche

Corraí

Sprioc a shocrú

Spreagadh amach

nuair a éiríonn an corp tógtha
go tobann

rún buaite a thagann ón taobh
amuigh

nuair a bhíonn tú buartha
roimh chluiche

rún buaite ón taobh istigh

nuair is mian leat déanamh go
maith

ag obair le haidhm a bhaint
amach
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Gortú agus Garchabhair sa Spórt

Sa chaibidil seo foghlaimeoimid:

• faoin dóigh a dtarlaíonn gortú agus an dóigh 
le plé le gortú;

• faoin dóigh le garchabhair a thuiscint agus a 
úsáid;

• faoi na fáthanna a dtarlaíonn gortú sa spórt.

De ghnáth, sa spórt, déantar cuid mhór gluaiseachta.
Nuair a bhrúimid an corp s’againn thar ár n-acmhainn
is féidir linn éirí gortaithe. De ghnáth bíonn 2 shórt
gortaithe ann:

Gortú ó Imbhualadh
Tarlaíonn sé seo mar gheall ar bhrú tobann ar phíosa
áirithe den chorp. Mar shampla, nuair a bhuaileann
beirt imreoirí in éadan a chéile sa rugbaí. Faightear

cuid mhór gortuithe imbhuailte sna spóirt
teagmhála.

Gortú Ró-úsáide
Tarlaíonn sé seo nuair a úsáidtear arís agus
arís eile cuid den chorp atá gortaithe. De
ghnáth, tarlaíonn sé seo sna hailt nó sna
matáin. 
Mar shampla, éiríonn píosa den chorp
leonta, nó tarraingítear matán agus is
sampla é Uillinn Leadóige nó ‘Tennis
Elbow’ de ghortú ró-úsáide.
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Gortuithe eile
Is é an craiceann an chuid is soghortaithe
den chorp mar go mbíonn sé gan chosaint i
mórchuid na spórt. Go minic bíonn craiceann
an lúthchleasaí gearrtha, scríobtha, clúdaithe
le cloig (blisters) agus brúite. Caithfear an
sórt seo gortaithe a chóiriú láithreach le
garchabhair.

Tarlaíonn comhtholgadh nuair a chroitheann
an inchinn go tobann. Nuair a bhuailtear 2
chloigeann in éadan a chéile, cuir i gcás.
Éiríonn an duine meadhránach agus
mothaíonn sé/sí tinn.
I ndiaidh comhtholgadh tá sé fíorthábhachtach go
ligeann an duine scíth agus go bhfaigheann sé/sí
cúram agus cóir cheart.

Tarlaíonn díhiodráitiú nuair a chailltear
barraíocht uisce ón chorp. Cuireann sé seo
isteach go mór ar an chumas s’againn sa
spórt agus ar an tsláinte s’againn fosta.

Lena chinntiú nach n-éirímid
gortaithe sa spórt caithfear na rudaí
seo a leanas a dhéanamh:

• ‘Téamh suas’ (aclú) agus ‘téamh anuas’ (fuarú) a 
dhéanamh

• Na rialacha a leanúint
• An trealamh agus coisbheart ceart a úsáid
• Na leibhéil folláine a choinneáil ard
• Gan barraíocht a dhéanamh don leibhéal ar a bhfuil tú
• Na treoirlínte sábháilteachta a leanúint
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R

I

C

E

Ag Láimhseáil Gortuithe
Má éiríonn tú gortaithe le linn imeacht spóirt tá sé
tábhachtach nach leanann tú ar aghaidh leis an
imeacht. Ba chóir treoirlínte S.O.C.A. nó R.I.C.E a
úsáid-

R- Rest Sos (a thabhairt don bhall
ghortaithe)

I- Ice Oighear (a chur ar an bhall atá 
gortaithe)

C- Compression Comhbhrú (éadach teann a chur 
ar an bhall)

E- Elevation Ardú (an ball sin den chorp a 
ardú)

Déanfaidh an t-oighear an t-at a laghdú.
Déanfaidh an bindealán fáiscthe an t-at a mhaolú
Ní théann an méid céanna fola isteach san áit atá
gortaithe agus é in airde, mar sin de ní éireoidh sé ata.

Ag cur fola
Má tharlaíonn gortú duit agus tú páirteach i spóirt

agus má bhíonn tú ag cur fola, caithfear
céimeanna áirithe a ghlacadh lena chinntiú nach
gcailleann tú níos mó fola.

Más gearradh beag atá ann, cuir brú ar an áit atá
gearrtha.
Más gearradh mór atá ann, brúigh ar an áit atá

gearrtha agus ardaigh an ghéag atá gearrtha.
Má tá fuil ag sceitheadh amach as gearradh, tá artaire
gearrtha agat. Is gortú fíorolc é seo, cuir brú láithreach
ar an ghearradh agus glaoigh ar chabhair leighis.
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Cnámha briste
Focal eile ar bhriseadh cnáimhe is ea scoilt (fracture).
Is gortú an-phianmhar é briseadh cnáimhe agus
caithfear cuidiú a fháil ó shaineolaí leighis. Nuair a
tharlaíonn briseadh cnáimhe mothaíonn an duine mar
seo thíos.

• Tinn agus meadhránach
• Cluineann/mothaíonn an duine snap nó craic
• Bogadh teoranta sa ghéag
• Pian agus at sa bhall atá gortaithe
• Cuma éagruthach ar an ghéag atá gortaithe

Ag láimhseáil cnámha briste
• Glaoigh ar chabhair leighis m.sh. 999
• Ná bog an taismeach/bí cinnte go bhfuil sé/sí
compordach

• Tabhair tacaíocht don ghéag atá briste ag baint
úsáide as cúisín nó guailleán (sling). 

• Caithfear bheith cúramach agus tú ag obair thart 
ar chnámh bhriste.

Tascanna
1. Cén 2 shórt gortuithe a bhíonn ann de ghnáth?

2. Déan cur síos orthu.

3. Ainmnigh 3 ghortú eile.

4. Déan liosta de na rudaí ba chóir dúinn a dhéanamh
lena chinntiú nach n-éirímid gortaithe sa spórt.

5. Cad iad na 4 chéim ba chóir a ghlacadh agus muid
ag plé le gortú?
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Gnásanna Garchabhrach
Má bhuailtear duine sa chloigeann agus má chailleann
sé/sí a c(h)omhfhios, caithfear ná treoirlínte seo a
leanúint:

• Glaoigh ar 999
• Cuir an duine sa luí téarnaimh
• Déan cinnte de nach bhfuil an duine fuar
• Fan leis an duine go dtí go dtiocfaidh 

cabhair leighis
• Má tá eolas ar bith agat faoinar tharla 

tabhair don dochtúir é

An Luí Téarnaimh
Cuirtear an duine sa luí téarnaimh agus é/í gortaithe (a
fhad is nach bhfuil an muineál nó an chnámh droma
s’aige/aici gortaithe agus go bhfuil sé/sí in ann análú).
Mar shampla, nuair a tharlaíonn comhtholgadh do
dhuine agus cailleann sé/sí comhfhios.

Bog an taismeach go cúramach sa dóigh
go bhfuil sé/sí ina luí ar a dhroim.

Bog an sciathán is faide ar shiúl amach go
díreach agus cuir an lámh eile ar an

ghualainn. Lúb an ghlúin.

Cuir lámh amháin faoin ghualainn agus an lámh eile
faoin ghlúin agus roll an taismeach ar a thaobh.
Déan dronuillinn leis an ghlúin lúbtha sa dóigh nach
rollann an taismeach ar a (h)aghaidh.

Déan cinnte de go bhfuil an taismeach ag
análú.
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Luí Téarnaimh an Linbh
Déan cinnte go bhfuil an scornach agus an béal
folamh agus fan le cuidiú.

Cad iad na céimeanna ba chóir a ghlacadh
má thagann tú ar dhuine atá gortaithe?

Fiosraigh cé chomh holc agus atá an duine gortaithe.
Is féidir seiceáil a dhéanamh ag baint úsáide as an
ghnás A.B.C.

A- Airway Conair an aeir
B- Breathing Análú
C- Circulation Imshruthú

Conair an Aeir
An bhfuil béal nó scornach an duine
gortaithe nó blocáilte?
Bain amach cibé rud atá ag cur cosc ar an aer le do
lámh, más féidir.

Análú
An bhfuil an taismeach ag análú?
Cuir do chluas in aice lena b(h)éal
agus éist ar feadh nóiméad amháin.

Amharc ar an ucht chomh maith
lena fheiceáil an bhfuil an duine ag
análú.

Imshruthú
An bhfuil croí an duine ag bualadh?
Seiceáil frithbhualadh an chroí.
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Sula seiceáiltear na rudaí seo uilig caithfear a chinntiú
nach bhfuil contúirt ar bith ann, mar shampla - gloine,
cáblaí leictreachais, tine, uisce domhain srl. agus . . .

NÁ CUIR THÚ FÉIN I gCONTÚIRT!
Má tá duine leat nuair a fheiceann tú taismeach, iarr ar
an duine sin cuidiú a lorg.

Má tá frithbhualadh ag an
duine ach níl sé/sí ag análú,
caithfear athbheochan bhéil
le béal a dhéanamh.

Mura bhfuil an taismeach
ag análú agus mura bhfuil
frithbhualadh ann caithfear
gníomhú go gasta.
Caithfear i gcás mar seo
análú tarrthála nó
athbheochan bhéil go béal
agus CPR a dhéanamh.

Tascanna
1. Cad é an chiall atá leis an ghnás ABC agus cá
huair ba chóir é a úsáid?

2. In athbheochan bhéil le béal cad chuige ar chóir
an cloigeann a chlaonadh siar?

3. Cá huair nár chóir dúinn an duine a chur sa luí
téarnaimh?

4. Ainmnigh áit amháin ar chóir seiceáil a dhéanamh
agus muid ag iarraidh teacht ar fhrithbhualadh.
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Sábháilteacht sa Chorpoideachas agus sa
Spórt
Sa chaibidil seo foghlaimeoimid faoi na rudaí seo a
leanas:

• Tábhacht na sábháilteachta
agus muid ag pleanáil nó ag
glacadh páirte sa spórt

• An tábhacht atá le caitheamh
na n-éadaí agus na gcoisbheart
ceart le linn na n-imeachtaí

• An tábhacht atá leis an trealamh ceart agus an
talamh imeartha ceart a úsáid

• Tábhacht na rialacha sábháilteachta agus muid
ag pleanáil gníomhaíochtaí spóirt

Sláinte agus Sábháilteacht
Baineann an tAcht um Shláinte agus Sábháilteacht
san Obair (1974) leis an scoil chomh maith. Tá sé
ann lena chinntiú go mbíonn timpeallacht
shábháilte ag daltaí agus múinteoirí agus iad
ag obair. Ba chóir go mbeadh treoirlínte sláinte
agus sábháilteachta ag gach Roinn
Corpoideachais ag díriú ar an smacht agus ar
an tsábháilteacht

Treoirlínte Sábháilteachta agus Sláinte
Síleann daoine áirithe gur cur amú ama atá
sna rialacha seo a leanas, ach má leanann tú
go cúramach iad, déanfaidh siad difear ollmhór
don tsábháilteacht s’agat.
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• Lean na rialacha
• Caith na héadaí cearta agus an coisbheart 

ceart
• Úsáid an trealamh ceart
• Téigh suas agus anuas i gcónaí (aclú agus

fuarú)
• Bí cinnte go bhfuil an comórtas cothrom

Éadaí agus Coisbheart
Caithfear coisbheart difriúil a chaitheamh i

ngníomhaíochtaí difriúla. Tá sé fíorthábhachtach, mar
sin de, go gcaithfear na cinn chearta i gcónaí. Ní
hamháin toisc go bhfuil sé níos sábháilte, ach cuidíonn
siad linn imirt ag leibhéal níos airde chomh maith.

*Caithfidh daltaí atá ag glacadh páirte i
gcorpoideachas athrú éadaí a bheith leo do na
ranganna sin agus an seodra uilig a bhaint ar
eagla go dtarlaíonn timpiste.*

Tá tábhacht leis na héadaí cearta in imeachtaí a
tharlaíonn taobh amuigh (mar shampla - éadaí atá
dúshlánach ar an aimsir agus trealamh tarrthála).

Cineálacha Spóirt         Treoirlínte

spóirt teagmhála            trealamh cosanta

talamh féir                     buataisí le stodaí

cluichí ginearálta            bróga le greim
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Trealamh Spóirt
Ba chóir seiceáil a dhéanamh ar an trealamh spóirt
sula n-úsáidtear é. Tig le trealamh lochtach duine a
ghortú nó a mharú fiú. Ba chóir amharc ar an
trealamh agus an trealamh a mhothú sula n-úsáidtear
é. Má tá dochar ar bith déanta don trealamh ba chóir
é sin a insint don mhúinteoir.

Talamh Imeartha
Ba chóir go mbeadh an talamh
cothrom agus níor chóir go mbeadh
bruscar ar bith ann. Níor chóir go
mbainfí úsáid as páirceanna sa
gheimhreadh má tá siad reoite.

Treoirlínte Sábháilteachta Ginearálta

Seicliosta:

• Méid an ghrúpa
- an bhfuil barraíocht daoine páirteach?
- an bhfuil go leor oifigeach ann?

• Trealamh
- an ndearnadh seiceáil ar an trealamh?
- an bhfuil go leor trealamh sábháilteachta ann? (clogaid srl)

• Talamh Imeartha
- an bhfuil an talamh maith go leor? (seiceálfaidh an réiteoir é)

• Rialacha
- an bhfuil na rialacha ar eolas ag gach duine?

• Garchabhair
- ba chóir go mbeadh trealamh garchabhrach ar fáil
- an bhfuil duine cáilithe i gcúrsaí garchabhrach ar an láthair?
- an bhfuil guthán ar fáil?
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Ceangail iad!
Matáin

Gloine bhriste ar an pháirc

Dochar déanta don bhéal

Píosa de chamán briste ag
gobadh amach

Gortú i ndiaidh buille in éadan
cuaille

Daoine a bhuailtear le rudaí atá
ar eitilt

bí cinnte go bhfuil cuaillí clúdaithe

caith cosaint fiacla

seiceáil an trealamh imeartha

seiceáil an talamh imeartha

déan cinnte nach bhfuil daoine sa
bhealach nach imreoirí iad

aclú roimh ré

Tascanna
1. Tabhair 2 chúis ar chóir
an coisbheart ceart a úsáid.

2. Cá háit a bhfaightear
rialacha do spóirt áirithe?

3. Bíonn rialacha ann lena
chinntiú go mbíonn an
comórtas sábháilte. Tabhair
fáth eile a mbíonn rialacha
de dhíth i gcomórtais.

4. Cad é ba chóir a
dhéanamh roimh
ghníomhaíocht ar bith?

5. Tabhair 3 shampla den
chineál ruda a bheadh 
duine atá ag seiceáil talamh
imeartha a chuardach.
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Comhshuíomh an Choirp

Baineann comhshuíomh an choirp leis an chéatadán de
Mhatán, Saill, Cnámh agus Fíocháin eile atá sa chorp.

Is féidir fíocháin an choirp a roinnt ina dhá ngrúpa:

Corpshaill - Faightear corpshaill thart ar na horgáin agus
faoin chraiceann.

Meáchan gan Saill - An meáchan a bhíonn fágtha sa 
chorp nuair a bhaintear an chorpshaill as an áireamh.

Bíonn drochthionchar ag barraíocht corpshaille ar ár 
sláinte agus orainn agus muid páirteach sa spórt. Cuireann
sé barraíocht brú ar na matáin agus ar an chroí.

Corpshaill
Caithfear smacht a choinneáil ar an chorpshaill go háirithe má
bhímid páirteach i spóirt. Bíonn fir go hoifigiúil róthrom má tá
20% de chorpshaill acu. Bíonn mná go hoifigiúil róthrom má tá
30% de chorpshaill acu. Bíonn fir murtallach má tá níos mó
ná 25% de chorpshaill acu agus mná 35%.

‘Cailpéar Filleadh Craicinn’ (Skinfold
Calipers), uirlis a úsáidtear le

corpshaill a thomhas

Difríochtaí Gnéis
Tá baint thábhachtach idir gnéas
an duine agus chomh maith
agus a éireoidh leo sa spórt.
Sna chéad 10 mbliana de shaol
an duine, ní bhíonn mórán de
dhifear idir fás coirp buachaillí
agus cailíní. Bíonn siad thart
faoin mhéid chéanna agus bíonn an céatadán céanna
corpshaille agus matán acu.
Bíonn siad beirt chomh hábalta céanna sa spórt.
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Caithreachas
De ghnáth, le teacht an chaithreachais, bíonn forbairt níos
gasta ag cailíní. Tarlaíonn an fás idir 10-20 bliain d’aois agus
de ghnáth bíonn sé críochnaithe faoi aois 16. De réir mar a
éiríonn siad níos sine, tarlaíonn athruithe móra maidir le
Cumhacht Mhatánach, Cruth, Méid an choirp, Céatadán
Corpshaille agus Solúbthacht. Is lena linn seo fosta a
thosaíonn fir a fháil buntáiste sa spórt.

Difríochtaí Aoise
Bíonn baint idir aois agus ábaltacht i gcúrsaí spóirt fosta. Mar
gheall ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta caithfidh na
daoine seo a leanas fios a bheith acu faoin teorainn s’acu ó
thaobh ábaltacht spóirt de:

Páistí/Déagóirí SeanóiríDaoine meánaosta

Tá sé tábhachtach:

• go bhfoghlaimíonn páistí óga 
agus déagóirí gach spórt nua ar 
dhóigh shábháilte, ní go róghasta 
agus go bhfuil siad eolach ar na 
rialacha;

• go ndéantar forbairt cheart ar lúth,
cothromaíocht, comhordú agus
scileanna mínluaileacha agus 
oll-luaileacha. 

• nach gcuirtear barraíocht brú ar 
chnámha daoine óga toisc go 
bhfuil siad ag fás go fóill.
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An Próiseas Aosaithe
Tá an chuid is mó de na curiarrachtaí faighte ag daoine atá
sna 20í agus sna 30í. Is í seo an aois ina mbíonn an corp in
ard a réime. Ó na 40í ar aghaidh, éiríonn an ábaltacht spóirt
s’againn níos lú de réir a chéile, go háirithe sna spóirt ina
mbíonn cumhacht agus teacht aniar [fadfhulaingt] de dhíth.
Tarlaíonn sé seo ar na cúiseanna seo a leanas:

• éiríonn na cnámha níos laige;
• éiríonn na hailt crua agus pianmhar;
• ní bhíonn na matáin agus na teannáin 

chomh láidir;
• ní bhíonn an croí chomh láidir;
• ní bhíonn na hartairí chomh leaisteach;
• glacann sé níos faide orainn bisiú i ndiaidh na 

haclaíochta ná mar a ghlac roimhe;
• bíonn an brú fola níos airde;
• ní bhíonn na scamhóga chomh láidir agus 

a bhí;
• bíonn níos mó corpshaille againn;
• tá níos mó seans ann go dtógfaimid galair.

Ach is féidir troid in éadan an phróisis aosaithe trí
aclaíocht rialta a dhéanamh de réir mar a théimid

anonn in aois.

Tascanna
1. Déan liosta de 5 spórt a bheadh fóirsteanach do
dhaoine óga (16-30) agus 5 spórt do dhaoine níos
sine ná 40.

2. Cad chuige nach ligfeá do na daoine i ngrúpa 2
bheith páirteach sa chomórtas chéanna le grúpa 1?

3. Dá mbeifeá ag ligean do pháistí óga páirt a
ghlacadh sna spóirt ar an liosta s’agat an ndéanfá
athrú ar rialacha ar bith? Mínigh.

4. Cá háit sa chorp a bhfaightear corpshaill?
Déan liosta de 5 athrú a tharlaíonn don chorp ó na
40í ar aghaidh.
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Ceangail iad!
Airtríteas

Aibíocht Fhisiceach 

Eicteamorf

‘Cailpéar Filleadh
Craicinn’

Meáchan gan Saill 

trealamh le corpshaill a thomhas

duine tanaí sruthlíneach

an meáchan atá fágtha sa chorp nuair  a
bhaintear an tsaill as an áireamh

deireadh caithreachais

éiríonn na hailt pianmhar
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Sómaitíopaí Sheldon

Ionmhorf Méiseamorf Eicteamorf

Cineálacha Coirp/Déanamh Coirp
Tá méideanna difriúla agus cruthanna difriúla le feiceáil i
gcoirp an chine dhaonna. Tá seo suntasach i gcúrsaí spóirt
níos mó ná áit ar bith eile. 

Éifeachtaí Meáchain agus Airde

Déanamh Coirp
Tá déanamh ár gcoirp fíorthábhachtach sa spórt. Bíonn
tionchar ag cruth, méid agus meáchan ár gcoirp ar na spóirt a
mbímid páirteach iontu agus ar an áit s’againn ar fhoireann.
Mar shampla, is minic duine ard sruthlíneach ag imirt
cispheile.

De ghnáth bíonn daoine atá ard níos troime ná daoine eile
(ach ní seo an cás i gcónaí). Is féidir an meáchan ceart do
d’airde a fháil ar chairt darb ainm Innéacs Maise an Choirp
(Body Mass Index).  Tomhaiseann sé seo d’airde agus tugann
le fios an meáchan ba chóir a bheith ionat.

Cineálacha Coirp
Cé gurb ann do mhéideanna agus do chruthanna difriúla i
ndaoine, chuir eolaí darbh ainm Sheldon i dtrí phríomhghrúpa
iad ar a dtugtar Sómaitíopaí.
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Bíonn corp ramhar ag Ionmhorf, le cloigeann ciorclach, guaillí
beaga agus cromáin leathana. Tá cuid mhór saille i gcorp an
ionmhoirf, go háirithe sna leasracha agus uachtar na lámh.
Bíonn corp dingeach ag an Mhéiseamorf le guaillí leathana
agus cromáin chaola. Faightear cuid mhór matán sna
sciatháin agus sna cosa agus ní fhaightear mórán saille ann.
Bíonn corp líneach ag Eicteamorf. Bíonn an duine seo
fíorthanaí le guaillí agus cromáin chaola (scailleagán). Ní
bhíonn mórán matán ná saille iontu.

Tascanna
Leis an eolas atá anois
agat ar shómaitíopaí cé acu
corp a bheadh ag fóirstean:

1. D’iomrascáil súmó?

2. Don rothaíocht?

3. Don pheil  
Mheiriceánach?
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Córais Fuinnimh

Bíonn fuinneamh de dhíth ar na matáin le crapadh. Faightear
an fuinneamh seo ó shubstaint ar a dtugtar Trífhosfáit
Adanaisín (ATP).
Bristear an ATP anuas sa chorp agus déantar Défhosfáit
Adanaisín (ADP) agus Fuinneamh.

Níl mórán ATP sa chorp agus nuair a úsáidtear í ní
mhaireann sí ach ar feadh 5 shoicind. Le fuinneamh a
fháil a mhaireann níos faide ná é seo, úsáideann an corp
trí phríomhchóras fuinnimh:

An Córas Fosfáit Chréitín
An Córas Lachtaigéid
An Córas Aeróbach

An Córas Fosfáit Chréitín (CP)
Faightear CP go nádúrtha sa chorp. Úsáideann na matáin í le
fuinneamh a dhéanamh. Nuair a thagann CP le chéile le ADP
déantar ATP. 

Toisc go bhfuil sí stóráilte sna matáin, is féidir í a úsáid
láithreach, go háirithe i ngníomhaíochtaí fisiceacha a bhfuil
leibhéal deacrachta ard agus gasta iontu. Ní mhaireann CP
ach ar feadh 15-20 soicind agus tarlaíonn sí
go hanaeróbach.

An Córas Lachtaigéad (LA)
Nuair nach bhfuil CP ar bith fágtha sa chorp,
baintear úsáid as glicigin. Tagann an
ghlicigin le chéile le ADP chun ATP a
dhéanamh. Chomh maith leis seo déantar
substaint darb ainm Aigéad Piorúvach.
Mura bhfuil ocsaigin ar bith ann, tiontaíonn
an t-aigéad piorúvach go dtí aigéad lachtach.
Má tá barraíocht aigéid lachtaigh sa chorp
bíonn na matáin i bpian agus mothaíonn siad
trom.

Ní mhaireann an fuinneamh a fhaighimid ón
chóras seo ach ar feadh thart faoi 60 soicind.

ATP
=

ADP +
Fuinneamh
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An Córas Aeróbach
Ciallaíonn aeróbach ‘le hocsaigin’. Nuair a thagann aigéad
piorúvach le chéile le hocsaigin déantar uisce, dé-ocsaíd
charbóin agus teas. Úsáideann an corp an t-uisce agus téann
an dé-ocsaíd charbóin chuig na scamhóga, áit a scaoiltear
amach í. Faightear fuinneamh fadtéarmach ón chóras
aeróbach.

An Próiseas Bisigh
Nuair a thosaímid a dhéanamh aclaíochta, athraíonn an dóigh
a mbímid ag análú go dtí an leibhéal atá de dhíth orainn.

Ar feadh tamaill ag tús na haclaíochta bíonn níos mó
ocsaigine de dhíth orainn ná mar a ghlacaimid isteach, agus
mar sin de faighimid an fuinneamh go hanaeróbach ó na
córais CP agus LA. Tugtar Easpa Ocsaigine air seo.

Nuair a stopann an aclaíocht tarlaíonn a
mhalairt ar fad. Bímid ag glacadh isteach
níos mó ocsaigine ná mar atá de dhíth
orainn. Tugtar Easnamh Ocsaigine air
seo. Tarlaíonn sé seo go dtí go bhfuil an
leibhéal ceart ocsaigine sa chorp agus
go dtí go bhfuil an t-aigéad lachtach
curtha amach ó na matáin.
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Ceangail iad!
Easpa Ocsaigine

Easnamh
Ocsaigine

Aigéad Lachtach

Aeróbach

bíonn pian sna matáin má
tá barraíocht de ann

faightear fuinneamh
fadtéarmach ón chóras seo

bíonn níos mó ocsaigine de
dhíth ná mar a fhaightear

bíonn níos lú ocsaigine de
dhíth ná mar a fhaightear

Tascanna
1. Cé acu córas a thugann an
fuinneamh dúinn do na spóirt seo?

• Rás 100m
• Rothaíocht achair fhada
• An Léim Fhada
• Iománaíocht

2. Cad é a tharlaíonn nuair a
mheasctar Aigéad Piorúvach le
hOcsaigin?

3. Mínigh an téarma ‘Easpa
Ocsaigine’.

4. Cad é a tharlaíonn má tá barraíocht
Lachtaigéid sna matáin?

5. Cá mhéad móilín fosfáite a
fhaightear in ATP?
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Fáthanna a mbíonn daoine páírteach sa
spórt

Sa chaibidil seo amharcfaimid ar:

• na fáthanna a mbíonn daoine páirteach sa spórt
• na háiteanna a ndéantar spóirt
• na fáthanna a mbímid páirteach i spóirt áirithe
• na poist atá ar fáil sa spórt

Bíonn duine amháin as gach triúr páirteach
sa spórt in Éirinn

Cad chuige a mbímid páirteach?
Tosaíonn daoine a ghlacadh páirte sa spórt ar chúiseanna
éagsúla.
Caithfear corpoideachas a dhéanamh ar scoil. Bíonn tionchar
ag an chorpoideachas ar an mhéid spóirt a dhéanann daoine
agus ar na spóirt a roghnaíonn siad. Is féidir na fáthanna a
mbíonn daoine páirteach sa spórt a chur faoi dhá liosta:

1. Buntáistí sláinte
Cuidíonn spórt agus gníomhaíochtaí fisiceacha linn bheith
sláintiúil. Nuair a chuirtear an corp ag obair éiríonn sé níos
láidre, mar sin de ní bhímid tinn chomh minic agus a bhíodh.
Ach tá obair chrua i gceist ag an duine atá ag déanamh
iarracht fanacht folláin agus aclaí. 

Ní féidir folláine a stóráil, mar sin de, caithfear aclaíocht rialta
a dhéanamh leis na leibhéil folláine a choinneáil ard.

Baineann buntáistí áirithe le bheith folláin:
• Oibríonn an corp níos fearr
• Íslíonn an seans go mbeidh galar croí ort
• Ní bhíonn mórán fadhbanna agat le matáin agus ailt
• Bíonn an corp in ann tinneas a láimhseáil níos fearr
• Íslíonn na leibhéil struis
• Is bealach maith é an traenáil le bualadh le 

daoine
• Mothaímid go maith má táimid folláin
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2. Buntáistí sóisialta
Is bealach dearfach é an spórt le húsáid a bhaint as an am
breise a bhíonn againn. Cuidíonn sé 
linn bheith sláintiúil agus folláin. Ní 
bhíonn daoine sláintiúla tinn go 
rómhinic agus mar gheall air sin ní 
bhíonn brú ar na seirbhísí sláinte 
agus déanann daoine obair níos fearr.

Thosaigh an Chomhairle Spóirt ar fheachtais dhifriúla chun
daoine a mhealladh isteach sa spórt, ‘Spórt do Chách’, mar
shampla. Is é aidhm ‘Spórt do Chách’ na buntáistí a
bhaineann le haclaíocht a léiriú do dhaoine.

Deiseanna rannpháirtíochta sa spórt
Úsáideann mórchuid na ndaoine a bhíonn páirteach sa spórt
clubanna agus áiseanna áitiúla. Cuireann údaráis áitiúla ar
nós comhairlí áitiúla, na háiseanna seo ar fáil (páirceanna,
sólanna, cúrsaí gailf, linnte snámha srl). Tá na háiseanna seo
ar fáil le daoine a mhealladh isteach sa spórt. Le bheith
páirteach i spóirt iomaíocha caithfear bheith i do bhall de
chumann. Buaileann baill de chumainn le chéile go minic le
spóirt áirithe a imirt.

Insroichteacht
Is é an chiall atá le hinsroichteacht sa chás seo cé chomh
furasta atá sé dul chuig áit le bheith páirteach sa spórt. Mar
shampla, cé chomh furasta atá sé agatsa dul chuig an ionad
spóirt áitiúil s’agat?

Bíonn buntáistí ag daoine difriúla maidir leis seo. Mar
shampla, ní bhíonn daoine aosta agus daoine nach bhfuil ag
obair in ann páirt a ghlacadh i gcuid mhór spórt mar gheall ar
an ábaltacht s’acu agus an costas a bheith ró-ard.

I dtaca le daoine eile, ní bhíonn go leor ama acu. Mar
shampla, bíonn post crua a ghlacann cuid mhór ama ag
dochtúirí agus fágann sé seo nach mbíonn mórán ama fágtha
acu i ndiaidh na hoibre le haghaidh aclaíochta. Leis an fhadhb
seo a réiteach chuir roinnt ionaid spóirt seisiúin mhaidine
(seisiúin do mhochóirí) ar fáil le go dtig le daoine gnóthacha
bheith páirteach in aclaíocht sula dtéann siad a obair.

Cad chuige a
nglacann daoine
páirt sa spórt in

Éirinn, 2001?
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Tascanna
1. Tabhair 4 chúis a mbeidh níos mó am fóillíochta ag daoine sa todhchaí.

2. Cad é an dóigh a meallann spórt ar an teilifís daoine i dtreo an spóirt sin?

3. Cá huair a thiocfadh le spórt ar an teilifís daoine a chur in aghaidh páirt 
a ghlacadh sa spórt sin?

4. Cad iad na buntáistí sláinte a bhaineann le páirt a ghlacadh sa spórt?

5. Tabhair sampla d’fheachtas amháin a thosaigh an Chomhairle Spóirt 
le daoine a mhealladh i dtreo an spóirt.

6. Cad chuige a bhfuil am fóillíochta ag méadú?

Faisean sa Spórt
Bíonn tionchar ag faisean ar na spóirt a mbíonn daoine
páirteach iontu. Mar shampla, i Sasana is iad sacar agus
cruicéad na spóirt choitianta. Is iad seo na spóirt a d’imir
mórchuid na Sasanach ar scoil agus is iad seo na spóirt atá le
feiceáil ar an teilifís go minic.

Is í an teilifís an tionchar is mó atá ar an spórt. Tugann an
teilifís íomhá níos fearr don spórt agus meallann sí níos mó
daoine isteach sa spórt sin.

Slí bheatha sa Spórt agus Fóillíocht

Tá am fóillíochta ag méadú ar chúiseanna difriúla:
• Tá daoine ag déanamh níos lú uaireanta oibre
• Tá daoine ag glacadh níos mó laethanta saoire
• Tá níos mó post páirtaimseartha ann

• Tá daoine ag fanacht ar scoil agus ar an ollscoil níos faide
• Tá daoine ag éirí as an obair agus iad níos óige agus 

maireann siad níos faide
• Tá níos mó innealra ar fáil

Mar gheall ar mhéadú ar am fóillíochta tá méadú ag teacht ar
an líon post atá ar fáil sa spórt agus fóillíocht.
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Sainmhíniú agus Stair an Spóirt

Sa chaibidil seo foghlaimeoimid faoi:

• téarmaí a úsáidtear sa spórt agus sa chorpoideachas
• míniú ar théarmaí ar nós ‘spórt’ agus ‘fóillíocht’
• an ról atá ag Spórt agus Corpoideachas sa tsochaí
• an tuiscint s’againn ar stair an spóirt
• an dóigh a mbeidh spórt sa todhchaí

Sa phíosa seo foghlaimeoimid faoi shocheolaíocht an spóirt

Amharcfaimid ar thionchar na sochaí ar an lúthchleasaí agus
ar thionchar an spóirt ar an tsochaí.

Téarmaí i gcúrsaí spóirt
Úsáidtear cuid mhór téarmaíochta sa spórt. Úsáidtear 
cuid mhór den téarmaíocht seo gan fíorthuiscint ar 
na focail. Caithfear bheith cinnte faoi chiall na 
bhfocal seo, go háirithe an focal spórt.

Cad is spórt ann?
Tá daoine ag glacadh páirte i spóirt dhifriúla leis na 
blianta fada. Téann spóirt áirithe, iomrascáil, mar shampla,
siar ar feadh na mílte bliain agus tháinig spóirt eile chun
tosaigh le déanaí. 
Sa lá atá inniu ann tá na céadta spórt ann agus is mar gheall
air seo a bhíonn sé doiligh sainmhíniú cruinn a thabhairt ar an
fhocal ‘spórt’ ach tá rudaí i gcoiteann acu uilig.

Tá na rudaí seo i gcoiteann ag gach spórt, beagnach, ar an
phláinéad seo

• Comórtas
• Gníomhaíocht fhisiceach
• Buaiteoirí agus caillteoirí
• Rialacha
• Áiteanna speisialta le himirt

Is féidir, mar sin de, cur síos a
dhéanamh ar spórt ag baint úsáide
as na pointí sin.
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Fóillíocht
Is minic a fheicfimid an focal fóillíocht (Leisure).
Deirtear gurb é an t-am saor s’againn atá ann.
Úsáideann daoine an t-am saor s’acu ar
dhóigheanna éagsúla.

Má bhrisimid an gnáthlá anuas is féidir é a roinnt ina
4 chuid:

• Obair/Scoil
• Riachtanais choirp (bia, codladh srl)
• Dualgais (don teaghlach agus cairde)
• Fóillíocht (am a bhíonn fágtha agus na 

3 rud eile déanta)

Tá am fóillíochta ag méadú mar gheall ar úsáid
ríomhairí agus gléasanna oibre eile a thugann níos mó ama
shaoir do dhaoine.

Caitheamh aimsire
Téarma eile a fheicfimid go minic is ea ‘caitheamh aimsire’. Is

cineál eile fóillíochta é caitheamh
aimsire. Go minic nuair a bhíonn
am fóillíochta ag daoine bíonn siad
róthuirseach nó rófhalsa chun rud
ar bith fiúntach a dhéanamh. Is é
an chiall atá le caitheamh aimsire
úsáid a bhaint as an am saor
s’agat chun rud fiúntach a
dhéanamh, mar shampla,
aclaíocht, cócaireacht, DFÉ (DIY)
srl.

Corpoideachas
Déantar corpoideachas i

scoileanna, coláistí agus ollscoileanna. Baineann sé le
múinteoir ag tabhairt eolais do ghrúpa daltaí agus bíonn baint
aige le gluaiseachtaí fisiceacha. De ghnáth, úsáidtear
ranganna corpoideachais le cluichí foirne traidisiúnta amhail
sacar, haca agus peil Ghaelach a theagasc. Ach tá
gníomhaíochtaí aonair amhail snámh agus lúthchleasaíocht le
feiceáil go minic sa chorpoideachas.

Is iomaí caitheamh aimsire a bhíonn ag daoine
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Tascanna
1. Déan liosta de 4 ghléas oibre a
thug níos mó am fóillíochta do
dhaoine.

2. Bíonn níos mó am fóillíochta ag
daoine aosta agus daoine nach
bhfuil ag obair ach cad iad na
fachtóirí a chuirfidh teorainn leis na
rudaí a bheas siad in ann a
dhéanamh?

3. Cad iad na rudaí atá i gcoiteann
ag na spóirt seo seachas comórtas?
Peil Ghaelach, Eitpheil,
Dornálaíocht, Iománaíocht

Tá smaointe úra agus cluichí nua ar nós
aeróbaic chéime, aeróbaic uisce agus
damhsa ag éirí níos coitianta.
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Stair an Spóirt

Síos trí stair an chine dhaonna bhí roinnt ról tábhachtach ag
an spórt, mar shampla

• Fóillíocht
• Le daoine a ullmhú le haghaidh cogaidh
• In áit an chogaidh nuair a bhí síocháin ann

Spórt sa Chianaois
Fuarthas cuid de na chéad phíosaí fianaise den spórt sa    
Ghréig. Bhí ceangal idir an spórt agus reiligiún in aimsir na
Sean-Ghréige. Bhíodh ócáidí móra spóirt ann le linn na
bhféilte reiligiúnda.

Baineadh úsáid as an spórt chun 
saighdiúirí a ullmhú fosta. B’am 
foréigneach é seo ina raibh cuid 
mhór cogaí. Bhí ar shaighdiúirí 
bheith folláin agus láidir agus maith 
le huirlisí troda ar nós sleá (tagann 
comórtas an gha uaidh seo). Ba iad 
na Gréagaigh a chuir tús leis na Cluichí 
Oilimpeacha in 776 B.C.

Spórt sna Meánaoiseanna
Nuair a tháinig deireadh le ré na Rómhánach tháinig tréimhse 

staire ar a dtugtar an Ré Dhorcha (Dark Ages). Ba í an 
Ghiústáil an spórt ba chlúití. Is san am
seo a thosaigh cuid de na spóirt nua-

aimseartha ar nós na peile 
(ba ghnách leis na bailte beaga bheith

ag imirt in éadan a chéile). 

Bhí ceangal le feiceáil go fóill le linn an 
ama seo idir na féilte reiligiúnda agus an 
spórt. Bhí spórt na tréimhse sin an-
fhoréigneach agus gan mórán rialacha.
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Tionchar na Réabhlóide Tionsclaíche
Ag tús an 19ú céad thosaigh scoileanna ‘poiblí’ Shasana a
bhaint úsáid as an spórt mar bhealach chun oideachas a chur
ar fhir óga.

Bhí eagrú níos fearr ar an spórt san am seo agus thosaigh
daoine a bhaint úsáid as níos mó rialacha. Is ag an am seo a
thosaigh na daoine a bhogadh chuig na cathracha móra le
haghaidh oibre agus mar gheall air sin thosaigh cuid de na
spóirt a d’imríodh daoine sna bailte beaga ag fáil bháis.

Is i dtrátha an ama seo a tháinig an traein ar an saol agus
mar gheall air sin thosaigh daoine a thaisteal le bheith
páirteach in imeachtaí spóirt. Is amhlaidh a tháinig fás ollmhór
ar chuid de na spóirt.

Peil an tslua sa Bhreatain

Spórt sa 20ú Céad
Bhí cuid mhór daoine páirteach i ngach saghas spóirt sa
chéad seo a chuaigh thart. Ag deireadh an 20ú céad agus ag
tús an 21ú céad bhí athruithe móra ag tarlú i saol an spóirt.
Bhí níos lú daoine ag glacadh páirte i spóirt agus níos mó
ag amharc air mar gheall ar fhás na teilifíse.

Sa todhchaí?
Tháinig athruithe nach beag ar chúrsaí spóirt le caitheamh
na mblianta. Athraíonn an spórt de réir mar a athraíonn an
tsochaí. Beidh spóirt nua ag fás de réir mar a fhásann an

teicneolaíocht.
Is ábhar imní é go mbeidh

baint níos mó ag cluichí
ríomhaire le spórt sa
todhchaí agus go mbeidh
níos lú de bhaint ag
aclaíocht agus folláine leis
an spórt. 

Ach idir an dá linn, bí
folláin agus fan sláintiúil!
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Peil an tslua

Giústáil

Na Cluichí 
Oilimpeacha

Clársciáil sneachta

Troid Ghliairí

Peil ghairmiúil

An tSean-Róimh

20ú Céad

Meánaois

Meánaois

An tSeán-Ghréig

20ú Céad

Tascanna
• Déan liosta de na fáthanna ar baineadh úsáid as spórt sa seanam.

• Ainmnigh spórt amháin a tháinig ó na seanlaethanta foréigneacha
agus atá go fóill á imirt sa lá atá inniu ann.

• Cad é an spórt ba chlúití sa mheánaois?

• Ainmnigh spórt eile a tháinig chun tosaigh sa Chianaois.

• Déan cur síos ar an spórt sa mheánaois.

• Cad chuige ar thosaigh cuid de na spóirt a d’imrítí sna bailte
beaga ag fáil bháis ag tús an 19ú céad?

• Cad é a tháinig chun tosaigh san am seo a chuidigh go mór le fás
an spóirt?
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Traenáil agus Folláine

Ní hionann traenáil agus rith chomh
fada agus is féidir leat, ná ag tógáil na
meáchan is troime. Tá i bhfad níos mó
ná sin i gceist le traenáil. Le bheith
folláin agus aclaí, caithfear an traenáil
is fearr a dhéanamh.

Téamh suas agus anuas
(aclú agus fuarú)
I ngach seisiún traenála tá sé fíorthábhachtach go mbíonn
téamh suas (aclú) ann roimh ré agus téamh anuas (fuarú) ag
an deireadh. 

Cad chuige?
Téamh Suas (aclú)- déanann sé do chorp réidh don traenáil:

• Ardaíonn sé teocht an choirp, agus ardaíonn sé an leibhéal
fola chuig na matáin le go mbeidh siad ábalta bheith ag obair
níos fearr agus níos faide agus muid ag traenáil. 

• Déanann sé na matáin a shíneadh agus na hailt a 
bhogadh. Déanann sé seo cinnte go mbíonn 
solúbthacht níos fearr ag an chorp sa dóigh 
nach n-éireoimid gortaithe agus muid ag traenáil.

• Déanann sé an intinn réidh don traenáil.

Téamh Anuas (fuarú)
Socraíonn sé an corp arís:

• Cuidíonn sé le hocsaigin a chur ar ais sna 
matáin, déanann sé an t-aigéad lachtach a 
dhíbirt as an chorp, le nach mbeimid righin níos moille.

• Faigheann sé réitithe de bhreis fola ar 
bith atá sna matáin. Má tá barraíocht fola sna matáin 
mothaíonn tú lag agus tinn i ndiaidh duit aclaíocht a 
dhéanamh.
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Tascanna
1. Cad chuige a mbímid ag
téamh suas roimh thraenáil agus
ag téamh anuas ina diaidh?

2. Cad iad na rudaí a dhéanann
téamh suas agus anuas?

3. Cad chuige a bhfuil sé
tábhachtach go mbíonn
gníomhaíochtaí difriúla i ngach
seisiún traenála?

Ba chóir go mbeadh an traenáil suimiúil agus úsáideach.
Chun é seo a dhéanamh caithfear:

• Gníomhaíochtaí difriúla a úsáid i ngach seisiún lena 
chinntiú nach n-éireoidh sé leadránach.

• Téamh suas agus anuas (aclú/fuarú).

• A dhéanamh cinnte go rialta go bhfuil an traenáil ag an
leibhéal ceart - ní róchrua agus ní róshimplí.
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1. Sainiúlacht     

2. Seicheamh     

3. Rólódáil

4. Inchúlaitheacht   

5. Leadrán

Na Cúig Phrionsabal Traenála

Specificity – Sainiúlacht
Progression - Seicheamh
Overload - Rólódáil
Reversibility - Inchúlaitheacht
Tedium - Leadrán

1: Sainiúlacht
Bíonn clár difriúil traenála de dhíth ar gach lúthchleasaí. 
Tá ábaltachtaí difriúla ag gach lúthchleasaí agus bímid
páirteach i spóirt dhifriúla.

• Caithfear na codanna cearta den chorp a thraenáil. Mar
shampla, ní fiú tógálaí meáchain a chur amach ag rith 10
míle gach lá – ní chuirfidh sé sin lena c(h)umas
meáchan a thógáil.

• Caithfear traenáil a dhéanamh ag an leibhéal ceart.
Mar shampla, má tá duine mí-aclaí ní fiú dó/di féacháil
le tosú a shnámh 2 mhíle gach lá.

• Má tá duine ag tosú ar ais a thraenáil i ndiaidh dóibh
bheith gortaithe ní bheadh sé ciallmhar barraíocht
traenála a dhéanamh.

2: Seicheamh
Le bheith níos fearr agus níos
aclaí caithfear níos mó brú a chur
ar ár gcorp agus muid ag traenáil.
Ach caithfear an brú seo a chur ar
an chorp go ciallmhar, beagán ag
an am agus ní go róghasta. Má
chuirtear barraíocht brú go
róghasta ar an chorp, gortófar
muid agus ní bheimid ábalta
leanúint ar aghaidh leis an traenáil.
Ach mura gcuirimid go leor brú ar
ár gcorp, éireoimid dubh dóite
agus beidh an traenáil leadránach.



91

Déanamh Coirp

Minicíocht

Déine

Fad

Cineál

3: Rólódáil
Cuireann tú do chorp ag obair ag leibhéal níos deacra ná mar
a chuireann tú de ghnáth. Is é seo an t-aon bhealach le
forbairt a dhéanamh ar an leibhéal folláine s’agat. Leis seo a
dhéanamh caithfear:

1: Minicíocht na traenála a ardú (Traenáil níos minice)
2: Deacracht na traenála a ardú (Meáchain níos troime, m.sh.)
3: Fad na traenála a ardú (5 bhomaite níos faide gach uair)

Tugtar i mBéarla The F.I.T.T Principle air seo:

Frequency - Minicíocht
Intensity - Déine
Time - Fad
Type - Cineál

4: Inchúlaitheacht nó cumas 
cúlaithe
Éiríonn an corp níos fearr agus níos láidre 
má úsáidimid na modhanna cearta traenála. 
Ach má stadann an traenáil éiríonn an corp níos 
laige. Tá sé níos deacra leibhéal ard folláine a 
bhaint amach ná mar atá sé leibhéal íseal folláine 
a bhaint amach. Mura bhfuil na matáin in úsáid 
againn tagann meath orthu agus bíonn sé níos fusa iad a
ghortú. 

5: Leadrán
Caithfear a chinntiú nach mbíonn
an clár traenála leadránach. Leis
seo a dhéanamh caithfear
modhanna difriúla traenála a
úsáid. Má dhéantar an traenáil
chéanna arís is arís eile éireoidh
na lúthchleasaithe dubh dóite. 

Coinnigh suimiúil é!
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Tairseach Traenála

Cad é an rud é Tairseach Traenála?

Mar a luadh roimhe seo, má táimid ag iarraidh dul chun cinn
ar bith a dhéanamh caithfear brú a chur ar an chorp. Mar sin
de caithfear forualach nó rólódáil a úsáid i ngach clár
traenála leis an dul chun cinn sin a dhéanamh.

Caithfear leibhéal sábháilte éifeachtach a úsáid leis an duine
atá ag traenáil, is é sin le rá, leibhéal ina mbeidh an duine
ábalta dul chun cinn a dhéanamh go sábháilte (gan barraíocht
brú a chur ar an chorp agus gan barraíocht dochair a
dhéanamh dó). Tugtar an Tairseach Traenála ar an leibhéal
seo. Bíonn tairseach traenála difriúil ag gach duine.

Má dhéantar traenáil faoin leibhéal seo ní thiocfaidh forbairt ar
bith ar leibhéal corpacmhainne an duine. Ach má dhéantar
traenáil os cionn an leibhéil seo tá seans go n-éireoidh an
duine gortaithe.

Modhanna traenála

Bíonn dóigheanna éagsúla ann le traenáil a
dhéanamh, cuir i gcás:

Traenáil Eatramhach

Traenáil Leanúnach

Traenáil ‘Fartlek’

Cleachtadh Cuarda

Cleachtadh Meáchain

*Tugtar Tairseach Traenála ar an leibhéal ina mbíonn an
duine sábháilte agus ábalta dul chun cinn a dhéanamh 

agus é/í ag traenáil*
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Traenáil eatramhach
Ag traenáil go dian ar feadh tamall áirithe agus ag glacadh sos
beag, nó ag traenáil ag leibhéal níos ísle le seans a thabhairt
don chorp a neart a chruinniú. 

Mar Shampla

Snámh - 10 x 50 méadar go crua agus
sos 20 soicind idir gach 50 méadar.

Rith – Ráib de 10 x 100 méadar agus
bogshodar de 300 méadar gach dara
ceann

I ndiaidh dúinn bheith cleachta leis an chineál seo traenála is
féidir linn an deacracht a ardú trí:

• Luas na ráibeála a ardú
• An méid ráibeála a dhéanaimid a ardú
• Fad na ráibeála a ardú
• Fad an tsosa a ísliú

Traenáil leanúnach
Gan bheith ag traenáil ag an leibhéal is airde ach go fóill ag
traenáil ag leibhéal ard ar feadh méid áirithe ama gan stad.

Mar shampla

Ag rith nó ag rothaíocht ag leibhéal ard ar feadh 20-30
bomaite gan stad.
Ach i ndiaidh dúinn bheith cleachta
leis an chineál seo traenála is féidir
linn an deacracht a ardú trí:
An t-am a dhéanamh níos faide. Ach
na déan dearmad go bhfanann an
deacracht ag an leibhéal céanna.
Is fearr an cineál seo traenála a
úsáid le rothaíocht, snámh agus
bogshodar.
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Traenáil ‘Fartlek’
Is focal Sualainnise é ‘Fartlek’ agus is é
‘luas-imirt’ an chiall atá leis. Tá traenáil
Fartlek cosúil le traenáil leanúnach ach
go mbíonn traenáil Fartlek ag leibhéal
níos déine ar feadh 5-10 soicind gach
2-3 bhomaite.

Mar shampla:

Bogshodar ar feadh 30 bomaite agus
ráib de 10 soicind gach 2 bhomaite.

Cleachtadh cuarda
I gcleachtadh cuarda déantar gníomhaíochtaí difriúla ar feadh
méid áirithe ama. De ghnáth bíonn idir 6-10 ‘stáisiún’ ann
agus gníomhaíocht dhifriúil ag gach ceann acu. Cuidíonn
cleachtadh cuarda linn an chorpacmhainn aeróbach agus
anaeróbach s’againn a fhorbairt.

Tá sé tábhachtach go mbíonn gníomhaíochtaí a bhfuil baint
acu leis an spórt s’againn mar chuid den chuarda má táimid
ag iarraidh dul chun cinn ar bith a dhéanamh sa spórt áirithe
sin.

Mar shampla má tá cumhacht sna cosa de dhíth sa spórt
s’agat, ba chóir go mbeadh gníomhaíochtaí sa chuarda a
dhéanann an chumhacht sna cosa a fhorbairt. Ach tá sé
tábhachtach nach mbíonn siad díreach i ndiaidh a chéile,
ionas go
mbeidh
sos á
thabhairt
do na
cosa.
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Tascanna
1. Ainmnigh na modhanna difriúla traenála.

2. Má éiríonn tú cleachta le traenáil eatramhach i ndiaidh tamaill
cad é mar is féidir an leibhéal deacrachta a ardú?

3. Ainmnigh 3 spórt ina mbaintear úsáid as traenáil leanúnach.

4. Cad iad na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir traenáil
leanúnach agus traenáil Fartlek?

5. Cad é atá de dhíth maidir leis an spórt s’againn i gcuarda?
Tabhair sampla.

6. Cad é mar a thig linn an leibhéal deacrachta a ardú i
gcleachtadh cuarda?

7. Cad é an sórt traenála atá i gceist anseo?

• Ag rothaíocht ar feadh 45 bomaite le ráib 30 soicind gach 2
bhomaite.

• Ag snámh go dian gan stad ar feadh 20 bomaite.

• Ráibeanna 5 x 200 méadar agus bogshodar 200 méadar i
ndiaidh gach ráibe.

• Brúchtaí, Suí Aniar, Brú Aníos, Céim in Airde srl.

De réir mar a éiríonn an leibhéal 
corpacmhainne s’againn níos airde is féidir 
linn leibhéal deacrachta an chuarda a ardú 

trí:

• Níos mó stáisiún a chur ar an 
chuarda

• Níos mó ama a chaitheamh 
ag gach stáisiún

• Dul thart ar an chuarda níos 
minice
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Cleachtadh Meáchain

Cuidíonn cleachtadh meáchain linn an chumhacht agus
Láidreacht na Matán a fheabhsú. Chomh maith leis sin,
cuireann sé cruth níos fearr ar na matáin agus ar an chorp.
De réir mar a éirímid cleachta leis na meáchain is féidir
leibhéal na traenála a ardú tríd an phrionsabal F.I.T.T. 
An bhfuil a fhios agat cén dóigh?

Nuair a thógann an duine meáchain crapann na matáin agus
éiríonn siad níos giorra. Tugtar Crapadh Iseatonach air seo.

Traenáil le Meáchan Iseatonach agus Isiméadrach
Úsáidtear meáchain éadroma i dtraenáil iseatonach agus
déantar cuid mhór athchleachtaí gan stad. Déanann sé seo
an fhadfhulaingt mhatánach a fheabhsú.

Úsáidtear meáchain níos troime i dtraenáil Isiméadrach agus
ní dhéantar cuid mhór athchleachtaí. Tógann an duine na
meáchain agus coinníonn an duine in airde iad ar feadh suas
go dtí 5 shoicind agus íslíonn arís iad. Glacann an duine sos i
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Tascanna
Cad iad na dóigheanna a
gcuidíonn cleachtadh na meáchan
leis na matáin?

Mínigh Crapadh Iseatonach

Cad é an difear idir é seo agus
Traenáil Isiméadrach?

Cá mhéad seisiún traenála ba
chóir a dhéanamh sa tseachtain?

ndiaidh gach cúpla iarracht. Déanann sé 
seo cumhacht agus láidreacht na matán a 
fheabhsú.

Ba chóir na 5 phrionsabal traenála a chur i 
bhfeidhm agus muid ag traenáil leis na meáchain. 
Cad iad na 5 phrionsabal traenála?

Chomh maith leis sin, ba chóir na céimeanna seo a 
leanúint agus muid ag baint úsáid as na meáchain:

• Ba cheart 3 sheisiún sa tseachtain a dhéanamh
• Ba cheart aclú maith a dhéanamh roimh gach seisiún.
• Ba cheart ionanálú nuair a thógann tú na meáchain 

agus easanálú nuair a íslíonn tú iad.
• Ba cheart na meáchain a dhéanamh níos troime de 

réir mar a éirímid cleachta leo.
• Ba cheart níos mó traenála a dhéanamh ar na matáin atá

tábhachtach don spórt s’agat.
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Aclaíocht Matáin
‘ardú binse’

ar do ghogaide

cuach sciatháin

‘domhainlúbadh glúine’
(deep knee bend)

cromadh ó thaobh go
taobh

ardú na sál

ucht, gualainn, cúl
uachtar na sciathán

cromán, leis

tosach uachtar na
sciathán

cosa, droim, ucht

bolg

íochtar na gcos,
murnán
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