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PLAYGROUND & 
PUBLIC TOILETS

FAMINE
COMMEMORATIVE

ARBORETUM

RESTORATION OF  
COURTYARD & OUTBUILDINGS 
TO INCLUDE ROCK REHEARSAL 
STUDIO & CULTURAL CENTRE

ALLOTMENTS

ROSE GARDENLOWER LAKE

BASEBALL FIELDS

BOARDWALK

CHANGING ROOMS

WETLANDS

GATE LODGE

START OF
SLI NA SLAINTE

ST. JOHN’S
ESTATE
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Treoracha
Lean an léarscáil agus freagair do cheisteanna!

1 Tosaigh ag an gClár Fógraí ar an tslí isteach chun 
na páirce.

2 Siúl síos an cosán ón gclár fógraí go dtí an cumar, 
áit a mbuaileann roinnt cosáin le chéile.

3 Seas ar chumar na gcosáin.

4
Anois lean an Bealach Gorm ón gcumar leis an 
gcloch mhór go dtí an fál/sconsa. Stop ag an 
sconsa áit ar féidir leat an chéad droichead agus 
an loch a fheiceáil. 

5 Siúl ar aghaidh go dtí taobh an chéad loch.

6 Siúl ar aghaidh go dtí an chéad droichead eile.

7
Lean ar aghaidh ar an mBealach Gorm timpeall ar 
dheis agus tú ag siúl ar an gcosán timpeall an loch 
go dtí an Droichead Gorm.

8

Ná trasnaigh an Droichead Gorm ach siúl ar 
aghaidh i dtreo deireadh an loch. Lean ar aghaidh 
ar chlé, timpeall an loch, i dtreo an Droichid 
Chloiche go dtí go bhfeiceann tú an fál feá agus 
an Pháirc Daorchluiche.

9 Siúl ar aghaidh go dtí faobhar an Droichead 
Gorm.

10 Anois tóg an tsiúlóid fíorghearr go dtí an crann in 
aice leis an chéad bhinse eile.

11 Siúl i dtreo agus thar an Droichead Cloiche Mór. 
Siúl ón Droichead Cloiche Mór i dtreo na coille.

12 Siúl thar an Droichead Cloiche Beag, tríd an 
choill go dtí an Réiteach (páirc).

13 Lean ar aghaidh go dtí go sroicheann tú Feirm 
Pheataí. (Níl aon ghá dul isteach!)

14
Siúl ar aghaidh go dtí Gairdín na Róis agus 
aimsigh an cruth Mata ann. An féidir leat na 
cruthanna eile a ainmniú ?

15
Siúl thar an Fheirm Peataí agus lean ar aghaidh ar 
an gcosán go dtí Crannlann Comórtha an Gorta 
Mór.

16 Siúl timpeall ar an gcosán i dtreo an chomhartha 
don Chlós Súgartha ach ná téigh isteach !

17 Lean ar aghaidh ag siúl i dtreo an Bealach Amach 
ach stop ag an gcéad binse eile.

18 Lean ar aghaidh go dtí an cumar do sé chosán 
agus i dtreo an chosáin leis na hinnill aclaíochta.

In association with:

Lorg Matamaitice – PAirc Chorcaií



1  Staisiún 1
Féach ar an gcomhartha taobh leis 
an mbealach isteach. Cén t-am ag a 
ndúnann an pháirc inniu ? An féidir 
leat meastacháin a dhéanamh ar 
airde an dá chrann taobh leis an 
léarscáil?

2
 Staisiún 2 

Cén litreacha ar an gcomhartha atá 
siméadrach? Cé mhéad litir ar an 
gcomhartha a bhfuil níos mó ná ais 
siméadrachta amháin acu?

3
 
Staisiún 3 

Tarraing cumar na gcosáin ag samhlú 
go bhfuil tú ag féachaint air ón spéir. 
Cé mhéid dos na sé chosáin atá 
díreach?

4
 Staisiún 4

Cé mhéad líne comhthreomhara ar 
féidir leat a fheiceáil?

5
 Staisiún 5 

Cé mhéad cineál difriúla éin 
an féidir leat a fheiceáil? Déan 
meastacháin ar líon na n-éan atá ar 
an loch.

6  Staisiún 6
Cé mhéad do na focail Mata seo an 
féidir a úsáid le cur síos a dhéanamh 
ar na cruthanna atá le feiceáil sa 
droichead? Línte comhthreomhara, 
dronuilleoga, cearnóga, ingir, 
ciúbóidigh, sféir, heicseagóin. Aon 
fhocail eile a ritheann leat? Cé 
mhéad líne comhthreomhara atá le 
feiceáil i dtaobh an droichid?

7  Staisiún 7
Ar do bhealach chuig an Droichead 
Gorm an féidir leat paiste 
triantánach féar a fheiceáil? Cén 
focal Mata a úsáidtear chun cur síos 
a dhéanamh ar an gcruth seo?

8  Staisiún 8
Déan meastacháin ar na 
huillinneacha ar an Droichead 
Gorm. An bhfeiceann tú aon rud 
suimiúil i gcás na huillinneacha seo? 
An bhfuil aon siméadracht le feiceáil 
ar an Droichead Gorm ? Cé mhéad 
poill ciorclacha atá le feiceáil ar an 
droichead?
Bónas: An bhfuil níos mó ciorcail ná 
cearnóga ar an droichead ?

9  Staisiún 9
Cé mhéad cearnóg glasa an féidir 
leat a fheiceáil i bhfad uait ?

10  Staisiún 10
Cé chomh leathan is atá tamhan 
(stoc) an crann ? Déan meastacháin 
ar líon na géaga ar an gcrann.

11
 Staisiún 11

An bhfuil an binse leathbhealach 
idir an droichead agus an choill ? An 
bhfuil spás cothrom idir na crainn 
ar an gcosán ? Déan meastachán 
ar an uilleann idir an crann agus an 
talamh. Cén t-ainm Mata a thugtar 
ar an gcineál uilleann seo?

12  Staisiún 12
Cé mhéad crann ar chruth sféir an 
féidir leat a fheiceáil? Cé mhéad 
cineál difriúla crainn an féidir leat a 
fheiceáil?

13  Staisiún 13
Déan comhaireamh ar agus 
ainmnigh na cineálacha cruthanna 
ar an ngeata agus taobh leis.
Ainmnigh/tarraing aon siméadracht 
a fheiceann tú. An cearnóga iad 
na diamaint ? Ar feadh cé mhéad 
nóiméad a osclaíonn an Fheirm 
Peataí gach lá?

14  Staisiún 14
Aimsigh na cineálacha cruthanna 
seo i nGairdín na Róis; leathsféar, 
traipéisiam, heicseagán, ciorcal, 
ciúbóideach, sféar. Cén fhad atá ann 
ó lár an chiorcail go dtí an faobhar 
seachtrach? Roghnaigh ceapach 
róis amháin agus bain úsáid as chun 
meastacháin a dhéanamh ar líon na 
rós sa ghairdín.

15
 Staisiún 15

Cé mhéad Mór-Roinn an féidir leat 
a fheiceáil?

16  Staisiún 16
Céard é an litir is coitianta sna 
comharthaí?

17  Staisiún 17
Cé mhéad ciúbóideach a fheiceann 
tú sa bhinse? An bhfuil siad ar fad 
mar an gcéanna? Mínigh.

18  Staisiún 18
An bhfuil níos mó dearg nó buí ar na 
hinnill aclaíochta?

Lean uimhreacha na gceisteanna agus scríobh do 
fhreagraí i do leabhar nóta Maths Eyes (Súile Mata).

Tóraíocht 
Scroblachóra

Mír Fuair mé é! Cá háit

Uimhir a 1

Uimhir a 2

Uimhir a 3

Uimhir a 4

Uimhir a 5

Uimhir a 5

Uimhir a 6

Uimhir a 7

Uimhir a 8

Uimhir a 9

Ceithre chrann i 
líne dhíreach

Comharthaí “Keep 
Dogs On Leashes”

Cé mhéad?

Saighead 
péinteáilte ar an 
talamh

Droichead ar chruth 
‘n’

Sceach ar chruth 
bíseach

Cruth sé-thaobhach

5 chiorcal ag ardú, 
cón agus sféar san 
áit céanna

Luas ar féidir leat 
tiomáint sa pháirc

an mbeadh Usain 
Bolt níos tapúla?

3 dhiosca dearga 
agus sorcóir dearg

Cuir tic leis na rudaí seo de réir mar a thagann tú orthu 
agus scríobh cá háit a bhfuair tú iad. Déan cinnte go 
leann tú leis an gcuardach agus tú ag siúl timpeall!

Agus tosaí 
onn an Lorg... 

ag Clár Na bhFógraí  
ag an mBealach Isteach  

in aice carrchlós Coill  
Naomh Eoin i bPáirc Chorcaí 

In association with:

PAirc í

   Lorg  
Matamaitice 

ChorcaI

Ní ghlacann táirgeoirí an Lorg Mata seo le haon fhreagracht as aon dliteanas d’aon 
éileamh, caillteanas, gortú, nó míchaoithiúlacht a tharlaíonn de thoradh an Lorg. 
Mata seo a leanúint. Má ghlacann tú páirt sa Lorg Mata seo glacann tú leis go 
bhfuil sé ar do phriacal féin.

1  Staisiún 1
Féach ar an gcomhartha taobh leis 
an mbealach isteach. Cén t-am ag a 
ndúnann an pháirc inniu ? An féidir 
leat dhá line a tharraingt chun trí 
thriantáin a déanamh?

2  Staisiún 2 
Cé mhéad céim atá idir an binse 
agus an bosca bruscar?

3
 Staisiún 3 

Tarraing cruth an chloch mór. Cé 
chomh fada is atá an Bealach 
Gorm?

4
 Staisiún 4

Cé mhéad crann atá ar an gcosán 
go dtí an droichead?

5
 Staisiún 5 

Tarraing cruth an loch ag samhlú 
go bhfuil tú ag féachaint ar an 
loch ón spéir. Cén cruth is fearr a 
mheaitseálann cruth an loch?

6  Staisiún 6
Cé mhéad céimeanna ar féidir 
leat a chomhaireamh ar fhál an 
droichid? Cén cruth atá ar an 
droichead?

7  Staisiún 7
Ar an mbealach chuig an Droichead 
Gorm an féidir leat paiste féar 
triantánach a fheiceáil?

8  Staisiún 8
Cén cruth atá ag an Droichead 
Gorm ? Tarraing an Droichead 
Gorm ag samhlú go raibh tú ag 
féachaint air ón spéir. Cé mhéad 
dronuilleog liath a dhéanann suas 
an cosán ar an Droichead Gorm?
Bónas: An bhfuil níos mó ciorcail 
ná cearnóg ar an Droichead Gorm?

9  Staisiún 9
Tarraing sceitse don fhál feá atá 
anseo.

10  Staisiún 10
Cé chomh leathan is atá tamhan 
(stoc) an crann?

11
 Staisiún 11

Cé mhéad péire crainn an féidir 
leat a fheiceáil?

12  Staisiún 12
Cé mhéad crann ar chruth cóin atá 
ann? Cé mhéad crainn bheaga agus 
crainn mhóra atá ann?

13  Staisiún 13
Cé mhéad muc atá ar an ngeata? 
Ainmnigh/tarraing na cruthanna ar 
fad atá ar chuaille an gheata. Cé 
chomh fada is a mbíonn an Fheirm 
Peataí ar oscailt gach lá?

14  Staisiún 14
Cé mhéad níos mó ná an cheapach 
bláthanna beag is atá an cheapach 
bláthanna mór ? An ciorcal é an 
píosa féar i lár an ghairdín ? Conas 
ar oibrigh tú sin amach? Féach ar 
an gceapach bláthanna agus luaigh 
an dath is coitianta a fheiceann tú 
ann.

15  Staisiún 15
Cén cruth atá ar an gcloch mhór 
anseo?

16  Staisiún 16
Cé mhéad saighead a fheiceann 
tú ar an gcomhartha don Chlós 
Súgartha?

17  Staisiún 17
Cé mhéad píosa adhmad a 
dhéanann suas an binse?

18  Staisiún 18
Cé mhéad sorcóir dearga an féidir 
leat a fheiceáil?

Lean uimhreacha na gceisteanna agus scríobh do 
fhreagraí i do leabhar nóta Maths Eyes (Súile Mata).
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