An Lorg Oidhreachta – Nótaí do Dhaoine Fásta
Spreagann an leathanach gníomhaíochta seo páistí idir 9 agus 13 bliain d’aois nó mar sin chun súil
ghrinn a chaitheamh ar bhailiúcháin an Mhúsaeim agus tuiscint a fháil ar oidhreacht shaibhir éagsúil náisiúnta na hÉireann. De réir mar a rachaidh siad trí ghailearaithe an Mhúsaeim ag leanúint
an loirg, tiocfaidh siad ar scéalta agus ar chuntais ó gach cuid d’oileán na hÉireann.
Is do pháistí amháin an Lorg Oidhreachta.
Ach ceapadh an bhileog do dhaoine fásta a bheidh i dteannta páistí. Seo na rudaí a inseoidh sé duit:
Cá háit a bhfuil an réad agus an chaoi le dul ann.
Na freagraí ar na ceisteanna ar lorg na bpáistí.
Gníomhaíochtaí ar féidir le páistí tabhairt fúthu
sa leabhar gníomhaíochta.

Moltaí i dtaobh rudaí a d'fhéadfá a phlé le páistí
nó ceisteanna a d'fhéadfá a chur orthu.
Eolas mar gheall ar na réada atá le feiceáil.

1 - Seaicéad agus Caipín Éide Richard Mulcahy
Limistéar fáilithe an Mhúsaeim. Tá an seaicéad agus an caipín éide i gcás taispeántais ag bun an phríomhstaighre.
Tá cláirseach ar an gcnaipe óir.
Féadfaidh páistí an chláirseach a tharraingt agus smaoineamh ar cá háit eile a chonaic siad é.
D’fhéadfadh na páistí tuilleadh a fháil amach ag an mbaile faoin gcláirseach agus faoi shiombailí eile de chuid na
hÉireann, an cúlra atá leo agus an chiall atá leo.

2 - Naomhóg
Siúl leat go dtí deireadh ghailearaí Rogha an Choimeádaí.
Tá an naomhóg ar thaobh na láimhe deise.
Ocht mhaide rámha atá ann. agus is Co. Chiarraí dó.
D’fhéadfadh na páistí labhairt faoi cé mar a bheadh sé dul ag rámhaíocht i mbád mar seo.
“Naomhóg” a thugtar ar an gcineál is mó agus is grástúla de na báid a rinne mhuintir na hÉireann ar chósta an
iarthair. Ba as an gcrann feá a dhéantaí an fráma adhmaid de ghnáth agus clúdach de chraiceann tarraithe nó de
chanbhás a bhíodh air.

3 - Mionthraein
Siúl chuig an ngailearaí As Stóráil. Tá an mionthraein ar an tseilf is ísle i gCás Uimhir a 3.
Gall is ea a thiomáin an traein. Bré is ea an baile agus an uimhir ná 22.
Miontraein é seo den chineál traenach a théadh tráth idir Baile Átha Cliath agus
Loch Garman ar an iarnród san oirdheisceart sna 1880idí. Ag an uair sin in Éirinn,
ba é an t-iarnród an bealach taistil ba thapúla. Ní raibh cairr tagtha ar an bhfód fós
agus bhí i bhfad níos mó iarnród ann ná mar atá inniu.

4 - Hallamharcanna Airgid
Nuair a thagann tú amach as As Stóráil, cas ar clé agus isteach leat i nGailearaí an Airgid.
Siúl ar dheis an cháis taispeána lsa lár agus beidh na dearthaí hallamhairc sa chás atá ar thaobh
na láimhe deise.
Féadfaidh páistí hallamharc a dhearadh dá mbaile féin.
Hallamharc is ea an stampa a gheobhaidh tú ar réada airgid a insíonn duit an cháilíocht atá san
airgead agus an áit a ndearnadh é. Bailtemharcanna is ea a thugtar ar dhearthaí hallamharcanna
do bhailte éagsúla.

5 - Cloig Urláir
Téigh chuig deireadh an Ghailearaí Airgid, agus téigh suas an staighre chui gailearaí an
Troscáin Seanré ar an gcéad leibhéal eile. Tá na Cloig Urláir i Seomra Uimhir a 5.
Is as Co. Chill Chainnigh don chlog seo.
Tá cleachtadh ‘ceangail na spotaí’ le déanamh.

6 - Cathaoireacha Tuaithe
Téigh suas an staighre bíse chuig gailearaithe an Troscáin Seanré. Cas ar deis agus siúl go
deireadh na ngailearaithe - beidh taispeántas na gcathaoireacha díreach os do chomhair amach.
Is as Co. Luimnigh de dhá cheann de na cathaoireacha. I measc na n-ábhar a úsáideadh chun
iad a dhéanamh bhí tuí, féar, adhmad, cliatha, téad agus luachra.
D'fhéadfadh páistí a rá cad í an chathaoir is mó a thaitníonn leo agus cén chathaoir ba chompordaí,
dar leo, agus an fáth.
Tá samplaí de chineálacha difriúla cathaoireacha a dhéantar timpeall na hÉireann. Tá cuid acu an-sean agus cuid
eile nach bhfuil.

7 – Cliabhán
Ag siúl siar tríd an taispeántas de thaobh istigh tí, beidh an cliabhán os do chomhair amach
i dtaispeántas na leapacha.
Is as na hOileáin Árann na cliabhán.
D’fhéadfadh páistí pictiúr a tharraingt den chliabhán.

8 - Gúna Lae
Ag dul isteach sa taispeántas Feisteas Fadó Fadó ó na gailearaithe de Throscán na Tuaithe, gheobhaidh tú an
gúna lae ag bun an tseomra, ar thaobh do láimhe clé.
Dúirt sagart le Maria Sweeney gan an gúna seo a chaitheamh arís mar gur “nocht sé an iomarca”.
D’fhéadfadh páistí ábhar a gcuid éadaí féin a phlé agus na difríochtaí idir iad agus éadaí an ama sin a
phiocadh amach.
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Seo cuid de na háiteanna a luadh ar an lorg oidhreachta:
1. Sligeach
2. Baile Átha Cliath
3. Bré
4. Eochaill
5. Cill Chainnigh
6. Ciarraí
7. Luimneach
8. Oileáin Árann
Léitheoireacht Bhreise: The Story of Ireland by Richard Brassey & Stewart Ross, Orion Children’s Books;
A Child’s Treasury of Irish Stories and Poems, Gill & Macmillan. Ar fáil ag siopa an Mhúsaeim.
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