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Dúshlán 4 

Dúshláin Teicneolaíocht Fheidhmeach 

 

Ar na mallaibh, tháinig lastais bhreise de threalamh 

cosanta pearsanta (TCP) isteach go hÉireann ón tSín. Is 

féidir cuid den trealamh sin a athúsáid má ghlantar mar 

is ceart é. 

Déan taighde conas is féidir nithe a steiriliú lena n-

athúsáid. Dear modh / próiseas / gaireas chun an 

trealamh seo a steiriliú sula n-athúsáidfidh foireann 

mhíochaine é.  Léirigh do dhearadh agus do chuid 

taighde in aon fhoirm oiriúnach. 

Chun breathnú ar theicneolaíocht chliste ag cur feabhas le 

gnáthshaol an duine, cliceáil anseo  

Smaoinigh ar thionchar dearfach agus diúltach teicneolaíochtaí 

cliste ar ár saol. Breathnaigh ar an bhfíseán seo chun cuidiú leat 

teacht ar fhreagra.  

 

Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: 

Chun níos mó eolais a fháil faoi TCP cliceáil anseo 

Conas is féidir le scoileanna cabhrú le foireann mhíochaine 

túslíne? Cliceáil anseo chun bealach amháin a fhiosrú is féidir le 

do scoilse cabhrú. 

  

 

 

Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: 

Baintear úsáid i dtáirgí as rogha teicneolaíochtaí cliste 

chun ár saol a fheabhsú. 

Aimsigh teicneolaíocht chliste amháin i do bhaile. 

Déan taighde ar an gcaoi a n-oibríonn sé agus conas a 

fheabhsaíonn sé ár saol laethúil. 

Léirigh do chuid taighde i bhfoirm oiriúnach ar bith. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWfMcSObcWA
https://youtu.be/FQn6aFQwBQU
https://youtu.be/TMElw671nJM
https://www.rte.ie/news/coronavirus/2020/0331/1127579-covid19-coronavirus-ppe-schools/
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Dúshláin Innealtóireachta 

 

Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: 

Turas Allamuigh Fíorúil: Comhlacht Mótair Ford 

Foghlaim conas a imríonn riachtanais chustaiméirí 

tionchar ar dhearadh, innealtóireacht agus tástáil 

trucailí Sraith F Ford. 

Tabharfaidh an físeán seo na scoláirí ar thuras fíorúil de 

stiúideo dearaidh chomhlacht mótair Ford.  

Miondealaíodh an físeán ina chodanna beaga ionas gur 

féidir réimse amháin a phiocadh le díriú air. 

Tá dhá ghníomhaíocht ón suíomh gréasáin a thiocfadh a roinnt le 

scoláirí.  Is féidir teacht orthu tríd an nasc seo. 

 

 

Inventors/Innovators 

Déan taighde ar aon Aireagóir / Nuálaí 

Éireannach.  

Cruthaigh póstaer a léiríonn cén cion a rinne 

siad ar son na sochaí. 

Tabharfaidh an físeán 3 nóiméad seo buneolas do scoláirí ar 

an 10 n-aireagóir is fearr riamh. 

 

 

https://agexplorer.com/virtual-field-trip/archive/2016-ford
https://agexplorer.com/sites/default/files/pdf/AgExplorer_FordVFT_StudentHandouts.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mOSBnmUVnN0&list=PL1XvQlloG76jCXcCUdSNE-v4TDLK48C6s&index=2&t=0s
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Dúshláin Grafaice 

 

Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: 

Cruthaigh do rogha féin réad / radharc 

picteilíneach 

Cruthaigh pacáiste i gcomhair rud éigin coitianta. 

1. Bain úsáid as an méid is lú ábhair agus is féidir. 

2. Cuir rindreáil leis chun cuma ghinearálta níos fearr a 

chur ar an bpacáistiú. 

Úsáidtear na suíomhanna gréasáin seo a leanas chun ealaín 

dhigiteach picteilíneach a chruthú: 

www.pixilart.com/draw 

https://www.piskelapp.com/ 

Gheofar léargais ar an suíomh gréasáin seo le haghaidh leideanna 

ar phacáistí éifeachtacha: 

www.canva.com/learn/packaging-design/ 

http://www.pixilart.com/draw
https://www.piskelapp.com/
http://www.canva.com/learn/packaging-design/
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Dúshláin Teicneolaíocht Adhmaid 

 

Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: Naisc a d’fhéadfadh cabhrú chun an dúshlán seo a shárú: 

Adhmad i mo bhaile nó i mo gharraí 

Is minic a úsáidtear adhmad chun troscán tí agus garraí a 

dhéanamh. 

Roghnaigh mír de throscán adhmaid i do bhaile nó i do 

gharraí agus déan sceitse de. 

Mol feabhsú dearaidh amháin a ba mhaith leat a dhéanamh 

ar an bpíosa troscáin seo. 

Le haghaidh roinnt cuidiú sceitseála, cliceáil anseo. 

 

Dúshlán Dearaidh 

Dear seastán do do ghuthán nó do tháibléad ó 

bhloc amháin adhmaid ar nós an chinn atá léirithe 

thuas. 

Sceitseáil do smaointe dearaidh agus cruthaigh 

samhail de do dhearaí as cairtchlár nó ábhair 

oiriúnacha eile. 

Breathnaigh ar an bhfíseán seo chun cabhrú leat le do smaointe 

dearaidh. 

Cabhróidh an nasc seo leat samhail a chruthú de do dhearadh. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpE8qy8lOXI
https://www.youtube.com/watch?v=eErCdo_GA_Y
https://www.youtube.com/watch?v=k_9Q-KDSb9o&t


 

 

Ba mhian linn taispeántas a dhéanamh de fhreagraí na scoláirí 

ar na dúshláin gach Aoine ar ár leathanach giolcaireachta JCt4 

Dá mba mhian leat freagraí do scoláirí a bheith le feiceáil, cuir 

íomhánna den obair s’acu chuig an seoladh r-phoist JCt4 seo a 

leanas: michael.lynch@jct.ie 

Múinteoirí Teicneolaíochta … 

  
Rinneadh na gníomhaíochtaí seo a dhearadh agus a thiomsú i 

gcomhair múinteoirí a chaithfeadh a bheith ag plé le 

cianteagasc.  Níl i gceist leis na gníomhaíochtaí seo ach moltaí 

féideartha faoi na tascanna a d’fhéadfadh scoláirí a dhéanamh. 

Is cóir gurb í an aithne a bhíonn ag múinteoirí ar a gcuid scoláirí 

féin a chuirfeadh bonn eolais faoina gcinneadh i dtaobh na 

ngníomhaíochtaí is fearr a d’fhóirfeadh dá scoláirí. 
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