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Coincheapa na Fóillíochta, an Taistil agus na Turasóireachta

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 1
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA 
A THUISCINT

Torthaí Foghlama

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• an téarma fóillíocht a shainmhíniú mar an réimse gníomhaíochtaí a dhéanann daoine ar mhaithe le 

pléisiúr ina n-am féin agus a thuiscint go bhfuil mórán gníomhaíochtaí fóillíochta éagsúla ann;
• a léiriú go bhfuil a fhios acu agus go dtuigeann siad go bhfuil mórán gníomhaíochtaí fóillíochta ann 

agus gur féidir iad a aicmiú mar éighníomhach, gníomhach, faoi dhíon, faoin spéir, uiscebhunaithe, 
bunaithe sa bhaile nó as baile;

• a léiriú go dtuigeann siad gur féidir gníomhaíochtaí fóillíochta a chur i roinnt aicmí, mar shampla is 
féidir le gníomhaíocht a bheith éighníomhach agus bunaithe sa bhaile;

• an téarma turasóireacht a shainmhíniú agus a thuiscint gur cuid riachtanach den turasóireacht rún an 
taistealaí filleadh chun an bhaile i ndiaidh na cuairte;

• aithint idir cuairteoir agus turasóir;
• a léiriú go bhfuil eolas agus tuiscint acu ar chineálacha éagsúla turasóireachta: isteach, amach agus 

intíre;
• anailís a dhéanamh ar na fáthanna a n-úsáideann daoine áiseanna fóillíochta agus turasóireachta;
• anailís a dhéanamh ar na tosca a bhfuil tionchar acu ar na gníomhaíochtaí fóillíochta, taistil agus 

turasóireachta a roghnaíonn daoine; agus
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na príomhchúiseanna le cuairteanna fóillíochta, taistil agus 

turasóireachta.
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Coincheap na Fóillíochta
Tagraíonn fóillíocht don am atá fágtha i ndiaidh dúinn gach rud a dhéanamh a chaithfimid a dhéanamh, 
m.sh. nuair atá deireadh le ham scoile nó le hobair. Dar leat mar sin gur am saor atá i gceist; ní hionann í 
agus am saor, áfach, nó is iomaí rud eile a dhéanaimid inár n-am saor, mar shampla obair tí, béilí a réiteach 
don teaghlach nó codladh, rudaí a meastar nach fóillíocht iad.

Fíor 1: Líne de bháid troitheáin ar loch
Íomhá © sorawat_c | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Ni furasta i gcónaí an difear a aithint idir obair agus fóillíocht, an rud atá ina obair ag duine amháin b’fhéidir 
gur fóillíocht é ag duine eile. Mar shampla is iomaí duine a bhaineann pléisiúr as garraíodóireacht mar 
ghníomhaíocht fóillíochta ina am saor; ach is obair í ag an gharraíodóir atá fostaithe ag teach mór, mar 
Theampall Chróine, maoin de chuid Taisce i gContae an Dúin. 

Gníomhaíocht Foghlama  
Faigh amach cad iad na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag na daltaí sa rang s’agat ina n-am fóillíochta. 
Úsáid smeach-chairt le liosta a dhéanamh de na gníomhaíochtaí uilig a mbíonn tú féin agus do chairde 
páirteach iontu. Úsáid liosta na ngníomhaíochtaí fóillíochta le freagra a thabhairt ar na ceisteanna a leanas:
• An bhfuil liosta na ngníomhaíochtaí níos faide ná a shamhail tú?
• An bhfeiceann tú patrúin ar bith ag teacht chun solais, m.sh. ní hionann na gníomhaíochtaí atá ag 

buachaillí agus na cinn atá ag cailíní?
• An síleann tú go bhfuil baint ar bith idir an t-am den bhliain agus na gníomhaíochtaí a roghnaíonn 

daoine?
• Faigh amach na gníomhaíochtaí fóillíochta is mó a thaitníonn leis na daltaí sa rang s’agat.
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Anois déan liosta de na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag do thuismitheoirí ina n-am fóillíochta.
• Cad iad na difríochtaí a fheiceann tú idir liosta na ngníomhaíochtaí a mbíonn do thuismitheoirí páirteach 

iontu agus na cinn a nglacann tú féin agus do chomrádaithe sa rang páirt iontu?
• Cad é an tábhacht atá le haois daoine agus iad ag roghnú gníomhaíochtaí fóillíochta?

Gníomhaíochtaí Fóillíochta a Rangú
Tá réimse ollmhór de ghníomhaíochtaí fóillíochta agus gníomhaíochtaí caithimh aimsire ann, is féidir iad a 
rangú mar seo a leanas:
• Éighníomhach: tagraíonn seo do ghníomhaíochtaí amhail léitheoireacht nó breathnú ar an teilifís;
• Gníomhach: tagraíonn seo do ghníomhaíochtaí a nglacann daoine páirt iontu amhail spórt nó coisíocht;
• Faoi dhíon: tagraíonn seo do ghníomhaíochtaí a dhéantar taobh istigh amhail damhsa nó gleacaíocht;
• Faoin spéir: tagraíonn seo do ghníomhaíochtaí a dhéanann daoine faoin spéir amhail peil 11 an taobh nó 

sciáil;
• Uiscebhunaithe: tagraíonn seo do ghníomhaíochtaí a dhéantar in uisce nó ar uisce amhail snámh nó 

seoltóireacht;
• Sa bhaile: baineann seo le gníomhaíochtaí a dhéantar sa bhaile amhail éisteacht le ceol nó cluichí 

ríomhaireachta a imirt;
• As baile: tagraíonn seo do ghníomhaíochtaí a dhéantar ar shiúl ón bhaile amhail dul chuig ceolchoirm nó 

cuairt a thabhairt ar iarsmalann.

Is féidir na catagóirí a chur le chéile le cur síos ar ghnáthghníomhaíochtaí fóillíochta. Mar shampla is 
gníomhaíocht fóillíochta ghníomhach a dhéantar as baile í rothaíocht le club rothaíochta áitiúil. Is 
gníomhaíocht fóillíochta éighníomhach a dhéantar sa bhaile é coimhéad ar chomórtas rothaíochta ar an 
teilifís.
Caithimid uilig ár n-am fóillíochta ar dhóigheanna éagsúla ag glacadh páirt i réimse leathan 
gníomhaíochtaí. Buaileann cuid againn le cairde le béile a ithe nó le scannán a fheiceáil le chéile. Fanann 
cuid againn sa bhaile ag coimhéad ar an teilifís, ag imirt cluichí ríomhaireachta nó ag éisteacht le ceol. Os a 
choinne sin, in amanna téimid ar laethanta saoire le cairde nó leis an teaghlach.

Gníomhaíocht Foghlama  
• Bain úsáid as an eolas faoi na gníomhaíochtaí fóillíochta a fuair do chairde sa rang agus a dtuismitheoirí le 

liosta a dhéanamh de na príomhghníomhaíochtaí fóillíochta. Bain úsáid as tábla mar an ceann seo thíos.
• Déan na gníomhaíochtaí a aicmiú mar gníomhach nó éighníomhach agus sa bhaile nó as baile, faoi 

dhíon, faoin spéir nó uiscebhunaithe.
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• Nuair a bheidh an tábla críochnaithe agat, pléigh gníomhaíochtaí ar bith a raibh deacracht agat iad a 
aicmiú; m.sh. an ndéantar léitheoireacht i gcónaí ar mhaithe le pléisiúr? An sa bhaile amháin a bhíonn 
daoine ag coimhéad ar spórt?

• Cé acu de na rudaí seo is mó a mbíonn aird ag daoine air – fóillíocht ghníomhach nó fóillíocht 
éighníomhach? Cad chuige a bhfuil an scéal amhlaidh, i do bharúil?

• An bhfuil bunús na ngníomhaíochtaí fóillíochta bunaithe sa bhaile nó as baile? Cad chuige a bhfuil an 
scéal amhlaidh, i do bharúil?
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Cineálacha turasóireachta 
Isteach: tagraíonn seo do dhaoine ag teacht go tír ar mhaithe le fóillíocht nó turasóireacht óna dtír féin nó ó 
thír nach bhfuil siad ina gcónaí inti.

Mar shampla áitritheoir de chuid na hAstráile ag teacht go hÉirinn ar saoire ag breathnú le cuairt a thabhairt 
ar na háiteanna is mó a mheallann daoine amhail Clochán an Aifir, Daonpháirc Uladh Mheiriceá agus Titanic 
Bhéal Feirste.

Amach: tagraíonn seo do dhaoine ag imeacht as an tír ina bhfuil siad ina gcónaí le taisteal go tír eile ar 
mhaithe le fóillíocht nó turasóireacht. Mar shampla, teaghlach as Ard Mhacha ag taisteal go Disney World, 
Florida ar saoire coicíse.

Intíre: tagraíonn seo do dhaoine ag taisteal ina dtír féin ar mhaithe le fóillíocht nó turasóireacht. Mar 
shampla, fear gnó as Dún Éideann ag taisteal do Londain chuig comhdháil.

An fáth a n-úsáideann daoine áiseanna fóillíochta agus turasóireachta
Úsáideann daoine áiseanna fóillíochta agus turasóireachta ar go leor fáthanna a roghnaíonn siad féin. Seo a 
leanas na príomhfháthanna:
• Siamsaíocht; tugann daoine cuairt ar réimse leathan d’áiseanna siamsaíochta idir pháirceanna téama 

agus amharclanna agus phictiúrlanna ar mhaithe le siamsaíocht.
• Caitheamh Aimsire; lena n-áirítear gníomhaíochtaí sainspéise mar éanbhreathnú; téann daoine i mbun 

gníomhaíochtaí a dhéanann iad a athbheochan agus a athneartú ina n-am fóillíochta agus tugann siad 
cuairt ar réimse leathan áiseanna idir ionaid fóillíochta agus ionaid ghníomhaíochta faoin spéir.

Fíor 2: Gnéithe den 
Turasóireacht 
Íomhá © Mikalai_Manyshau | 
iStockphoto/Thinkstock

Coincheap na Turasóireachta
Is é an rud atá i gceist le Turasóireacht taisteal ar feadh tamaill ar shiúl ón bhaile nó ón obair. Is cuid 
riachtanach den turasóireacht rún an taistealaí filleadh chun an bhaile i ndiaidh na cuairte. Seo an 
sainmhíniú atá ag an Eagraíocht Dhomhanda Turasóireachta ar an fhocal turasóireacht:
‘Na rudaí a dhéanann daoine a bhíonn ag taisteal chuig áiteanna agus ag fanacht in áiteanna taobh 
amuigh dá ngnáth-thimpeallacht ar feadh tamaill nach faide ná bliain, ar mhaithe le fóillíocht nó gnó nó ar 
fáthanna eile’.
Is é an rud is Turasóirí ann daoine a thaistealaíonn go háit eile agus a fhanann as baile ar feadh 24 uair an 
chloig ar a laghad. Mar shampla, teaghlach atá ina gcónaí in Éirinn a chaitheann saoire coicíse sa Spáinn.

Is é an rud is Cuairteoirí ann daoine a théann chuig ceantar ar shiúl as baile ach nach bhfanann thar oíche. 
Mar shampla, grúpa de lucht leanúna rugbaí a théann ó Bhéal Feirste go Baile Átha Cliath do chomórtas 
Rugbaí na Sé Náisiún, agus a thagann chun an bhaile an lá céanna.
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Tosca a bhfuil tionchar acu ar na gníomhaíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta a roghnaíonn daoine
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Fíor 3:Tosca a bhfuil tionchair acu ar na gníomhaíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a 
roghnaíonn daoine

• Scíth; do dhaoine a bhfuil saol strusmhar gnóthach acu tá an scíth ina cuid thábhachtach dá gcuid 
ama fóillíochta le cuidiú leo cuid den strus a mhaolú agus a scíth a ligean. Ní hionann scíth ag duine 
amháin agus ag duine eile, mar sin tugann daoine cuairt ar pháirceanna foraoise, nó téann siad chun 
na pictiúrlainne, nó déanann siad garraíodóireacht nó bíonn siad ar a suaimhneas ag caitheamh béile le 
cairde lena scíth a ligean.

• Bualadh le daoine agus dul amach ag ithe; úsáideann mórán daoine áiseanna amhail tithe caife agus 
bialanna le bualadh le daoine eile lena gcomhrá a dhéanamh, le héisteacht le ceol, le bualadh le daoine 
den chéad uair nó le sult a bhaint as béile gan fiacha a bheith orthu féin an chócaireacht a dhéanamh.

• Sláinte agus folláine; is féidir áiseanna amhail ionaid fóillíochta, clubanna sláinte agus spórtlanna 
príobháideacha a úsáid le sláinte duine a fheabhsú agus bail a choinneáil uirthi, idir fholláine coirp agus 
mheabhairshláinte, agus fiú le fad a chur lena saol féin.

• Foghlaim agus feabhsú scileanna; má tá duine ag iarraidh peil a imirt nó snámh i gcomórtais is féidir 
leis cláru le rang nó le club lena chuid scileanna a fhoghlaim agus a fheabhsú. Mar sin féin, ní hionann i 
gcónaí foghlaim nó feabhsú scileanna agus páirt a ghlacadh i gcomórtais. Is iomaí duine a théann chuig 
rang cócaireachta, chuig scoileanna gailf nó chuig ranganna ceardaíochta lena chuid scileanna a fheabhsú 
i ngníomhaíocht fóillíochta a mbaineann sé pléisiúr aisti.
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Seo a leanas na príomhthosca a bhfuil tionchar acu ar an ghníomhaíocht fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta a roghnaíonn duine:
• Aoisghrúpa: seans go mbeidh tionchar ag aois an duine ar an chineál gníomhaíochta a roghnóidh sé 

le páirt a ghlacadh ann. Mar shampla, níl cead ach ag daoine atá os cionn sé bliana déag d’aois úsáid a 
bhaint as svuít chorpacmhainne. De ghnáth níl daoine atá ag dul anonn in aois chomh haclaí le daoine 
atá níos óige agus mar sin is lú an seans go nglacfaidh siad páirt i ngníomhaíochtaí fóillíochta, taistil agus 
turasóireachta atá gníomhach amhail gleacaíocht, eitiltí cianaistir agus léimneach bhuinsí.

• Grúpa socheacnamaíoch: b’fhéidir nach mbeadh sé d’acmhainn ag roinnt daoine páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí áirithe mar gheall ar an chostas a bhaineann leo. Mar shampla, is minic a bhíonn sé 
an-chostasach dul isteach mar bhall i gclub gailf ina gcaithfear táille a dhíol láithreach le clárú, táille 
bhliantúil le haghaidh ballraíochta, an costas atá ar mhaidí gailf agus táillí plásóige.

• Patrúin saoire: cá huair, cá mhinice, agus cá fhad – sin na tionchair atá i gceist nuair atá duine ag roghnú 
gníomhaíocht fóillíochta, taistil agus turasóireachta dó féin. Tá daoine ann atá solúbtha go leor maidir 
leis an am a nglacann siad saoire; tá daoine eile ann a oibríonn ag fostóir a dhruideann a ghnó ar feadh 
tréimhse shocraithe sa tsamhradh agus/nó ag an Nollaig agus fágann sin go gcaithfidh an fhoireann saoire 
a ghlacadh ag na hamanna sin.

• Cairde agus Teaghlach: bíonn gníomhaíochtaí chairde agus theaghlach an duine go minic ina thionchar 
ar na gníomhaíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a roghnaíonn sé féin. Mar shampla ma tá 
luamh ag teaghlach, is mó an seans go nglacfaidh duine den teaghlach páirt sa tseoltóireacht. Is minic 
a leanann páistí nós a dtuismitheoirí agus iad ag roghnú a ngníomhaíochta fóillíochta. Mar sin de má 
bhaineann tuismitheoirí pléisiúr as cnocadóireacht, as rothaíocht nó as sciáil cuirfidh na páistí dúil sa 
ghníomhaíocht chéanna go minic.

• Treochtaí agus faisin: go minic bíonn tionchair ar na roghanna a dhéanann daoine ag na gníomhaíochtaí 
a léirítear sna meáin agus a mbíonn ceiliúráin páirteach iontu. Nuair a dhíríonn an Teilifís ar Chluichí 
Ceannais na hÉireann san iomáint tá méadú ar an méid daoine a bhíonn ag iomáint ar feadh roinnt 
seachtainí.

• Soláthar iompair: mura bhfuil an ghníomhaíocht faoi fhad siúil den duine, beidh rogha an duine ag brath 
ar sholáthar iompair. Seans go mbeidh duine atá ina chónaí faoin tuath gan charr ag brath ar iompar 
poiblí. Mar sin, ní bheidh sé ábalta páirt a ghlacadh ach sna gníomhaíochtaí a dtig leis taisteal chucu gan 
stró.

• Soláthar áiseanna: ní hionann an réimse áiseanna atá ar fáil in ionaid mar na hionaid fóillíochta; mar sin 
de, tá teorainn ar an méid roghanna atá ag daoine maidir le páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fóillíochta. 
Má tá áiseanna ar fáil sa cheantar áitiúil, is mó an seans go n-úsáidfidh daoine iad.

• Rogha agus spéis daoine: roghnóidh daoine na gníomhaíochtaí is fearr leo nó a bhfuil spéis acu iontu 
in áit gníomhaíochtaí eile. Mar shampla ní dócha go roghnóidh lánúin saoire champála má tá dúil acu in 
áiseanna cúig réalta agus iad ar saoire.

Gníomhaíocht Foghlama  
Amharc siar ar na liostaí de ghníomhaíochtaí fóillíochta a bhfuil na daltaí i do rang agus a dtuismitheoirí 
páirteach iontu. An bhfuil gníomhaíochtaí ann ar mó an seans go roghnóidh daoine óga iad agus cinn eile ar 
mó an seans go roghnóidh daoine níos sine iad?

Fíor 4: Teaghlach ag amharc ar eitleán ag éirí in 
airde ag aerfort
Íomhá © Choreograph | Getty Images/iStockphoto/
Thinkstock
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Seo a leanas na príomhfháthanna le cuairteanna fóillíochta, taistil agus turasóireachta:
• Dul ar saoire: is cuid an-tábhachtach de thionscal na turasóireachta é seo. Seans nach mbeadh sa tsaoire 

ach sos gairid go cathair mar Londain nó Páras, sos a mhairfeadh cúpla lá, nó seans gur saoire phacáiste a 
bheadh ann a mhairfeadh coicís nó níos mó.

• Turas thart ar iontais: bíonn seo go minic mar chuid de thuras lae ach in amanna is cuid de shaoire 
é. I bhformhór na gcathracha móra tá busanna gan díon ar fáil a théann bealach atá socraithe. Ar an 
bhealach tá príomhshuíomhanna turasóireachta agus áiteanna is díol spéise. De ghnáth tá an ticéad bailí 
ar feadh 24 uair an chloig agus bíonn cead ag turasóirí tuirlingt den bhus nó dul isteach ar an bhus nuair 
is mian leo. Uaireanta is maith le lucht saoire na hiontais a fheiceáil as a stuaim féin. Tá daoine eile ann a 
chuireann turas ar na hiontais in áirithe.

• Ag tabhairt cuairt ar nithe is díol spéise: tugann mórán daoine cuairt ar áit is díol spéise amhail 
iarsmalann, teach mór nó caisleán, páirc théama nó zú. In amanna is cuid de thuras lae é, in amanna eile 
mar chuid de shaoire níos faide.

• Ag tabhairt cuairt ar chairde agus gaolta (VFR): is céatadán an-mhór de thurais é seo rud a fhágann go 
bhfuil TCG ina chuid iontach tábhachtach de thionscal na fóillíochta agus na turasóireachta. Ní dhíolann 
daoine a thugann cuairt ar chairde agus gaolta as lóistín ach úsáideann siad réimse leathan de tháirgí 
agus seirbhísí fóillíochta agus turasóireachta, mar shampla iompar, bialanna agus nithe a bhfuil spéis ag 
an chuairteoir iontu.

• Dul chuig ócáid spóirt nó ócáid chultúrtha mar chuid den lucht féachana nó mar rannpháirtí: is cuid 
de thionscal na turasóireachta é turasóireacht spóirt, tionscal atá ag fás go gasta. Tá daoine ag triail le 
fada an lá ar ócáidí spóirt nó ócáidí cultúrtha mar chuid den lucht féachana nó mar rannpháirtithe. Ar na 
mallaibh tá fás i ndiaidh teacht ar thurais eagraithe chuig ócáidí spóirt mar Grand Prix Foirmle 1, turais ina 
gclúdaítear taisteal, lóistín agus ticéid don ócáid.

• Gnó: bíonn mórán daoine ag taisteal mar chuid den phost s’acu, m.sh. ag dul chuig comhdhálacha. Cé 
nach í an turasóireacht an phríomhchúis lena n-aistear, úsáideann mórán den lucht gnó táirgí agus 
seirbhísí a chuirtear ar fáil i dtionscal na turasóireachta, mar shampla iompar agus cóiríocht.

Gníomhaíocht Foghlama  
I dTábla 1 léirítear réimse de chásanna a bhaineann le saoire.

Do gach cás, comhlánaigh Tábla 1 lena léiriú cén cineál turasóireachta atá ann agus cén fáth a ndearnadh 
an chuairt. Cuir isteach samplaí de do chuid féin.

Tábla 1

Cás Cineál Turasóireachta Fáth

Taistealaíonn teaghlach de cheathrar 
atá ina gcónaí in Éirinn go deisceart 
na Spáinne chuig ionad saoire. 
Clúdaítear gach eitilt, aistriú, 
cóiríocht, siamsaíocht , agus an bia 
uilig agus na deochanna uilig sa 
chostas.

Socraíonn Seán Ó Máirtín agus a 
bhean Bríd a gcuid taistil féin ó Nua 
– Eabhrac le cuairt a thabhairt ar 
Chlochán an Aifir.

Taistealaíonn Breandán agus Róise, 
easaoránaigh ó Sydney na hAstráile 
go hÉirinn. Faigheann siad carr ar 
cíos leis an eitilt mar gur mhaith leo 
bualadh arís le cairde agus gaolta 
nach bhfaca siad le fada.
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Tábla 1 (Ar lean)

Cás Cineál Turasóireachta Fáth

Taistealaíonn Liam agus Críostóir, 
beirt atá an-tugtha den rothaíocht, 
chun na Fraince leis an Tour de France 
a leanúint.

Tá Peadar Mac Liam ag taisteal ó 
Bhéal Feirste go Londain le freastal ar 
chomhdháil a bhaineann lena chuid 
oibre.

Gníomhaíocht Foghlama  
Sainmhínigh an téarma ‘fóillíocht’.

Cad é mar is féidir gníomhaíochtaí fóillíochta a aicmiú? Tabhair dhá shampla de gach aicme. 

Tabhair sainmhíniú ar na téarmaí a leanas:
• Turasóireacht;
• Turasóir; agus
• Cuairteoir.

Mínigh an difear idir cuairteoir agus turasóir.

Luaigh agus mínigh trí fháth a n-úsáideann daoine áiseanna fóillíochta agus turasóireachta. Déan anailís ar 
thrí thoisc a bhfuil tionchar acu ar na gníomhaíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a roghnaíonn 
daoine.
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