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Comhpháirteanna an Tionscail Fóillíochta

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:

• eolas agus tuiscint a léiriú ar an chomhpháirt spóirt agus aclaíochta áineasa de thionscal na fóillíochta 
agus na gníomhaíochtaí a tharlaíonn i ngnáthshaoráidí amhail;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar shaoráidí ealaíon agus siamsaíochta a dtugann daoine cuairt orthu faoi 
choinne suilt;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar áiseanna áineasa faoin tuath faoi choinne caithimh aimsire allamuigh;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar sheirbhísí agus ar eagraíochtaí a thacaíonn le gníomhaíochtaí fóillíochta 
bunaithe sa bhaile;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghníomhaíochtaí súgartha do pháistí agus ar na saoráidí speisialta a 
tógadh ar mhaithe le sult na bpáistí; agus

• eolas agus tuiscint a léiriú ar réimse na saoráidí lónadóireachta agus na seirbhísí a chuireann siad ar 
fáil.
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Tionscal na Fóillíochta
Cuireann tionscal na fóillíochta na saoráidí, táirgí, seirbhísí agus gníomhaíochtaí ar fáil dúinn a chuireann 
ar ár gcumas sult a bhaint as an am fóillíochta againn. Ní mór tuiscint a bheith agat ar an chiall atá le gach 
ceann de na téarmaí seo sula ndéanann tú staidéar ar chomhpháirteanna an tionscail fóillíochta.
• Saoráidí: baineann sé seo leis na saoráidí fisiceacha atá ar fáil ag ionad; m.sh. páirceanna peile, linn 

snámha, seomraí comhdhála/cruinnithe agus hallaí spóirt ilchuspóra.
• Táirgí: is rud fisiceach é táirge a n-íocann duine as agus ar féidir leis é a thabhairt leis, mar shampla deoch 

bhog.
• Seirbhísí: is téarma ginearálta é seo do gach rud seachas táirgí ar féidir le heagraíocht fóillíochta agus 

turasóireachta iad a chur ar fáil, mar shampla, bróga a fháil ar cíos nuair atá babhláil deich bpionna ar siúl. 
• Gníomhaíochtaí: baineann sé seo leis na rudaí is féidir le cuairteoir a dhéanamh ag saoráid fóillíochta 

agus turasóireachta, m.sh. scuais a imirt, snámh agus dul ar phicnic.

Gníomhaíocht Foghlama   

• Beidh a shuíomh gréasáin féin ag d’ionad fóillíochta áitiúil. Bain úsáid as an Idirlíon agus as taithí 
phearsanta ar bith a bheadh agat agus ag do chomhscoláirí le hiniúchadh a dhéanamh ar na saoráidí, 
táirgí, gníomhaíochtaí agus seirbhísí atá ar fáil.

Comhpháirteanna de Thionscal na Fóillíochta
Tá go leor eagraíochtaí difriúla taobh istigh de thionscal na fóillíochta, ó amharclanna go bialanna go 
páirceanna súgartha páistí. Is féidir iad seo a chur isteach i ngrúpaí ar a dtugtar comhpháirteanna an 
tionscail fóillíochta.

Spóirt agus Aclaíocht Áineasa
Baineann an spórt le gach cinéal de ghníomhaíocht choirp, trí rannpháirtíocht ócáideach nó eagraithe, a 
bhfuil sé mar aidhm aige corpacmhainn agus folláine intinne a fheabhsú, caidrimh shóisialta a fhoirmiú, nó 
torthaí a bhaint amach i gcomórtas de gach lebhéal. Rachaidh go leor turasóirí go dtí ceann scríbe ar leith 
mar bíonn siad ag iarraidh cuairt a thabhairt ar ionad spóirt amhail Old Trafford; taistealaíonn na mílte go 
Londain gach samhradh le hamharc ar an leadóg in Wimbledon. 

Tá daoine ag éirí níos eolaí ar na tairbhí sláinte a bhaineann le haclaíocht a dhéanamh agus tá an tuiscint 
acu ag dul i méid nach gá dóibh a bheith ina saineolaí ar ghníomhaíocht spóirt ar leith. Dá bhrí sin, tá 
méadú suntasach ar líon na ndaoine atá ag tabhairt faoin rothaíocht nó faoin reathaíocht.

Tá gné shóisialta chomh maith den spórt agus fóillíocht. Baineann cuid mhór daoine sult as bheith páirteach 
i bhfoireann nó as bualadh le daoine eile go sóisialta i ndiaidh cluiche.

Tá ionaid spórt mar chuid den chomhpháirt Spóirt agus Aclaíochta Áineasa; cuimsíonn siad réimse ionad ó 
chlubanna áitiúla peile agus rugbaí go staideanna náisiúnta amhail Wembley. Is cinnte go mbeidh an cineál 
spóirt a imrítear i ngach ionad spóirt ina ábhar spéise do dhaoine a bhfuil suim acu sa spórt sin. Is féidir go 
mbeadh spóirt éagsúla ag roinnt ionad le dul i gcion ar réimse níos leithne de dhaoine.

Cuireann comhairlí áitiúla ionaid áitiúla spóirt ar fáil de ghnáth agus d’fhéadfadh siad bheith mar chuid 
d’ionad fóillíochta. Bíonn staideanna móra de dhíth ar na spóirt is mó éileamh le freastal ar an líon mhór 
daoine a mbíonn fonn orthu amharc ar chluichí beo.
• Staid Wembley: sacar
• Twickenham: rugbaí
• Wimbledon: leadóg
• Lord’s Cricket Ground: cruicéad
• Principality Stadium: rugbaí agus sacar
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Téann réimse leathan daoine go dtí ionaid fóillíochta agus clubanna sláinte. Cuireann ionaid fóillíochta 
táirgí agus seirbhísí éagsúla ar fáil de ghnáth le riar ar riachtanais réimse leathan daoine. Is é Bangor Aurora 
Aquatic and Leisure Complex ceann de na hionaid fóillíochta is nua i dTuaisceart Éireann a raibh costas £38 
milliún air lena thógáil agus tá sé lonnaithe ag Valentine’s Playing Fields i mBeannachar. Tá réimse leathan 
áiseanna ag an choimpléasc a bhfuil rogha de ghníomhaíochtaí spóirt agus fóillíochta aige ar a n-áirítear: 
• Uiscí fóillíochta le flúmaí agus sleamhnán. 

• Linnte Snámha.

• Seomraí Sláinte.

• Seomraí Corpacmhainne.

• Halla spóirt ocht gcúirt.

• Dhá chúirt scuaise.

• Páirc féar sintéiseach taobh amuigh le tuilsoilse faoi choinne cluichí agus traenála.

Fíor 1: Ionad Uiscíochta agus Fóillíochta Aurora, Beannchar.

Íomhá © Sonia McKee, CCEA

Tá láthair bhogshúgartha eachtraíochta do pháistí agus saoráid bhogshúgartha théamúil atá oiriúnach do 
chóisirí, creis páistí, dhá sheomra ócáide agus caifitéirí ag an choimpléasc.  
Amharc ar www.bangoraurora.com faoi choinne tuilleadh eolais.

Ealaíona agus Siamsaíocht
Cuimsíonn comhpháirt ealaíon agus siamsaíochta an tionscail fóillíochta, gailearaithe ealaíne, pictiúrlanna, 
clubanna oíche, amharclanna agus hallaí ceolchoirme agus ionaid. Cuimsíonn tionscal na n-nealaíon agus 
siamsaíochta réimse leathan de chineálacha siamsaíochta ó cheolchoirmeacha popcheoil go bailé go 
ceoldrámaíocht.

Tá sé mar aidhm ag pictiúrlanna agus ag amharclanna réimse leathan cuairteoirí a mhealladh trí 
shiamsaíocht éagsúil a chur ar fáil le riar ar riachtanais na gcustaiméirí éagsúla. Déanann pictiúrlanna 
pleanáil chúramach ar na scannáin a thaispeánann siad ag an am chéanna lena chinntiú go bhfuil rud 
ann do gach duine. Bíonn tóir mhór ar choimpléisc phictiúrlainne ar a dtugtar ‘ilphictiúrlann’ (‘multiplex’) 
nó ‘omniplex’. Bíonn gach pictiúrlann taobh istigh den choimpléasc beag go leor agus is féidir suas le 20 
scáileán a bheith sa choimpléasc. Sa dóigh seo cuireann an phictiúrlann réimse leathan de scannáin agus 
amanna ar fáil don chustaiméir ó léirithe iarnóna go dtí léirithe mall san oíche.

http://www.bangoraurora.com
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Gníomhaíocht Foghlama   

• Bain úsáid as an Idirlíon nó as nuachtán áitiúil lena fháil amach cad é atá ar taispeáint ag d’ilphictiúrlann 
nó pictiúrlann omniplex is gaire duit. 

• Liostaigh na scannáin go léir atá ar taispeáint agus luaigh cé acu cineál custaiméara nó custaiméirí is mó 
seans a rachadh chuig an scannán a fheiceáil. 

• Cad iad na saoráidí, táirgí, seirbhísí agus gníomhaíochtaí atá curtha ar fáil ag an ilphictiúrlann?

Cuirfidh amharclanna cineálacha difriúla de shiamsaíocht bheo ar fáil chomh maith le dul i gcion ar 
chineálacha éagsúla custaiméirí. Is minic a bhíonn léiriúcháin amaitéaracha ar stáitse ag amharclanna 
chomh maith le léiriúcháin ar camchuairt de dhrámaí, ceoldrámaí agus drámaí, a mbíonn aisteoirí aitheanta 
seanbhunaithe iontu go minic. Cuireann go leor amharclann geamaireacht ar siúl le linn na Nollag le seónna 
iarnóna agus seónna um thráthnóna.

Is minic a bhíodh baint ag músaeim agus ag gailearaithe san am atá caite le taispeántais lán dusta i 
gcaibinéid ghloine. Mar sin féin, is ionaid ealaíne den chineál is nua-aimseartha iad an ghlúin nua de 
mhúsaeim agus de ghailearaithe a mbaineann úsáid as an teicneolaíocht idirghníomhach is déanaí le 
‘beocht’ a chur ina gcuid taispeántas. Tá réimse leathan ann anois de mhúsaeim agus gailearaithe éagsúla 
atá dírithe ar chustaiméirí difriúla.

Fuair roinnt músaem réidh leis an fhocal ‘músaem’ mar chreideann siad go bhfuil íomhá sheanfhaiseanta 
aige. Ina áit sin, is minic a bhaineann siad úsáid as focail ar nós ‘Eispéireas’. Bíonn go leor músaem bunaithe 
ar théama ar leith, amhail an timpeallacht, iompar nó eolaíocht. 

Tá an Science Museum lonnaithe ar Exhibition Road, in South Kensington, Londain. Bunaíodh é in 1857 
agus tá sé ar cheann de nithe is díol spéise is mó do chuairteoirí i Londain agus é ag mealladh 2.7 milliún 
cuairteoir gach bliain. Téigh go dtí www.sciencemuseum.org.uk le tuilleadh eolais a fháil faoin Science 
Museum.

D’oscail an National Railway Museum in Eabhrac in 1975 agus insíonn sé scéal an iompair ar iarnród sa 
Bhreatain agus an tionchar aige ar shochaí na Breataine. Tá an bailiúchán is mó ar domhan de rudaí iarnróid 
sa mhúsaem. Ina measc siúd tá an t-aon traein philéir a tógadh sa tSeapáin atá ar fáil taobh amuigh den 
tSeapáin. Bhain an National Railway Museum an gradam de Mhúsaem Eorpach na Bliana in 2001. Téigh go 
dtí www.nrm.org.uk le tuilleadh eolais a fháil faoin National Railway Museum.

Is músaem agus ní is díol spéise do chuairteoirí é Jorvik Viking Centre a chruthaigh an York Archaeological 
Trust. Chuir an t-ionad fáilte roimh bhreis agus 17 milliún cuairteoir ó d’oscail sé in 1984. Taistealaíonn 
cuairteoirí timpeall chathair Jorvik ón ré Lochlannach agus iad ina suí i gcapsúil amthaistil nua-aimseartha. 
Téigh go dtí www.jorvik-viking-centre.co.uk le tuilleadh eolais a fháil faoin Jorvik Viking Centre.

Fíor 2: Seó cultúrtha a bhfuil móréileamh ag turasóirí air i mBéising. 
Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

http://www.sciencemuseum.org.uk
http://www.nrm.org.uk
http://www.jorvik-viking-centre.co.uk
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Áineas Tuaithe
Tagraíonn áineas tuaithe do ghníomhaíocht áineasa ar bith a tharlaíonn faoin tuath. Tá réimse leathan 
d’áineas tuaithe ann lena n-áirítear:
• gníomhaíochtaí a tharlaíonn ar thalamh amhail cnocadóireacht;
• gníomhaíochtaí a tharlaíonn ar uisce amhail curachóireacht; agus
• gníomhaíochtaí a tharlaíonn san aer amhail dul suas i mbalún te.

Fíor 3: Is gníomhaíocht choitianta uisce í cadhcáil.
Iómhá © g-stockstudio | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock

Is mó seans go bhforbródh ceantar tuaithe ar bith a bhfuil tírdhreach agus radharc tíre álainn aige ina 
cheann scríbe turasóireachta. Tá go leor ceantar tuaithe álainn sa Ríocht Aontaithe amhail The New Forest 
i Sasana agus Páirc Foraoise na Tulaí Móire (Tollymore Forest Park) i dTuaisceart Éireann; ceantair shléibhe 
amhail Am Monadh Ruadh (Cairngorms) in Albain agus na Beanna Boirche i dTuaisceart Éireann agus 
lochanna amhail Kielder Water i Sasana agus Lochanna Fhear Manach i dTuaisceart Éireann.

Is áiteanna tábhachtacha go náisiúnta iad Páirceanna Náisiúnta a bhfuil cosaint dlí acu. Bunaíodh iad faoin 
National Parks and Access to the Countryside Act (1949) a raibh sé mar aidhm aige:
• áilleacht nádúrtha, fiadhúlra agus oidhreacht chultúrtha na bpáireceanna a chaomhnú agus a fheabhsú; 

agus
• deiseanna a chur chun cinn ar mhaithe le tuiscint an phobail ar thréithe speisialta na bPáirceanna agus le 

sult a bhaint astu.

Tá 15 Pháirc Náisiúnta sa Ríocht Aontaithe; tá 10 bPáirc Náisiúnta i Sasana lena n-áirítear an Lake District, 
2 Pháirc Náisiúnta in Alban lena n-áirítear Loch Laomainn (Loch Lomond) agus 3 Pháirc Náisiúnta sa 
Bhreatain Bheag ar a n-áirítear Snowdonia. Níl Páirceanna Náisiúnta i dTuaisceart Éireann faoi láthair.

Is féidir leis na rudaí seo a leanas a bheith i gceist le ceantair thuaithe:
• Limistéar Sáráilleachta Nádúrtha (AONB) amhail Cósta Chlochán an Aifir (Causeway Coast);
• Cóstaí Oidhreachta amhail an South Devon Heritage Coast;
• Anaclanna Muirí agus Dúlra amhail Anaclann Dúlra Mhuirí Loch Cuan (Strangford Lough Marine Nature 

Reserve) a ainmníodh in 1995;
• Páirceanna Foraoise amhail Páirc Foraoise Ghleann Aireamh (Glenariff Forest Park);
• Anaclanna Dúlra Náisiúnta agus Áitiúla amhail Anaclann Dúlra Náisiúnta an Mhurlaigh (Murlough 

National Nature Reserve) i gContae an Dúin agus Cluainte an Lagáin (Lagan Meadows);
• Láithreáin Sainspéis Eolaíochta (SSSI) amhail an North Yorkshire Moors. Is sampla é Binn Fhoibhne de 

Limistéar Inspéise ó thaobh Eolaíochta (ASSI) i dTuaisceart Éireann.
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Gníomhaíochtaí Fóillíochta bunaithe sa bhaile
Tá cuid mhór den am fóillíochta againn caite sa bhaile. Cuimsíonn gníomhaíochtaí bunaithe sa bhaile:
• Ag amharc ar an teilifís agus ar scannáin ar DVD nó Blu-ray;
• Garraíodóireacht;
• Déan féin é (DFÉ) (DIY);
• Ceardaíocht amhail obair shnáthaide;
• Cóir agus failte a chur roimh do chairde;
• Ag éisteacht le ceol, m.sh. ar an raidió nó iPod;
• Ag imirt cluichí ríomhaire, m.sh. Playstation, Xbox agus Wii; agus
• Ag léamh: ceachtar acu leabhar (clúdach crua nó clúdach bog) nó ag úsáid ríomhléitheora amhail Kindle.

Is é ceann de na príomhghníomhaíochtaí fóillíochta bunaithe sa bhaile ná a bheith ag amharc ar an teilifís. 
Meastar go n-amharcann an gnáthdhuine ar 30 uair an chloig ar an mheán de theilifís sa tseachtain. Bíonn 
sé mar aidhm ag go leor cláir theilifíse muid a spreagadh le tabhairt faoi ghníomhaíochaí eile bunaithe sa 
bhaile amhail garraíodóireacht nó cócaireacht. Tá cainéil teilifíse satailíte ann atá dírithe go sonrach ar an 
chócaireacht agus ar an cheardaíocht.

Bhí fóillíocht bunaithe sa bhaile ina cuid thábhachtach i gcónaí den dóigh a gcaitheann muid an t-am 
fóillíochta againn. Mar sin féin, d’athraigh na cineálachs gníomhaíochtaí atá san áireamh go mór le 60 
bliain anuas. Le linn na 1950idí, chaith daoine an t-am foillíochta acu sa bhaile ag léamh, ag éisteacht leis 
an raidió, ag imirt cluichí cláir agus ag amharc ar an teilifís dóibh siúd a raibh an t-ádh orthu teilifíseán a 
bheith acu. Tá na gníomhaíochtaí seo coitianta go fóill ach tá cuid mhór gníomhaíochtaí eile ar fáil anois 
amhail cluichí ríomhaire a imirt. Tá athrú tagtha ar chuid de na gníomhaíochtaí iad féin, m.sh ag amharc ar 
an teilifís. Daichead bliain ó shin bhí rogha ag teaghlaigh de dhá chainéal teilifíse dubh agus bán, BBC1 agus 
ITV, a chraol sa tráthnóna amháin.

Tá cláir theilifíse ar fáil anois 24 uair an chloig sa lá le dath ultra-ardghléine agus ultra-ardghléine 4K (4k 
ultra HD) ag éirí níos coitianta. Is feidir leis an lucht féachana sult a bhaint as cúig chainéal trastíre agus go 
leor cainéal satailíte. Bíonn cainéal +1 á chraoladh ag roinnt cainéal a chuireann an sceideal céanna clár ar 
fáil uair an chloig níos moille. Ciallaíonn ‘Teilifís Athdheise’ (‘Catch up TV’) nach gá taifeadán físeáin nó DVD 
a bheith agat leis an chlár is fearr leat a thaifeadadh nuair atá tú amuigh. Leathnaigh Teilifís Athdheise le 
cur ar chumas na gcustaiméirí a bhfuil teilifíseáin chliste agus rochtain idirlín acu seirbhísí a úsáid amhail 
BBC iPlayer. Bíonn an chuid is mó de na cláir ar fáil ar feadh thréimhse 7 lá agus is féidir amharc orthu am ar 
bith sa lá nó san oíche gan costas breise ar bith. 

Ciallaíonn an méadú ar ghníomhaíochtaí fóillíochta bunaithe sa bhaile gur cruthaíodh saoráidí le riachtanais 
custaiméirí a shásamh lena n-áirítear:
• Ionaid gharraíodóireachta;
• Siopaí DFÉ (DIY);
• Siopaí leabhar;
• Leabharlanna; agus
• Iopaí a dhíolann cluichí ríomhaire.

Glacann cuid mhór daoine leis gurb ionann cuairt a thabhairt ar an leabharlann agus gníomhaíocht 
fóillíochta. Le déanaí, mhéadaigh leabharlanna a gcuid seirbhísí leis na rudaí seo a leanas curtha san 
áireamh; DVDanna, nuachtáin agus irisí, leabhair mhórchló agus leabhair labhartha, rochtain idirlín phoiblí 
agus clubanna leabhar do pháistí. Bhí an léitheoireacht riamh ina gníomhaíocht choitianta bunaithe sa 
bhaile a riarann leabharlanna agus siopaí leabhar uirthi. Tá ag méadú ar leabhair atá ar fáil ó réimse leathan 
d’ionaid díola ar a n-áirítear ionaid gharraídóireachta, ollmhargaí agus siopaí bronntanas ag nithe is díol 
spéise do chuairteoirí. 
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Tá siopaí cíosa físeán athraithe le 20 bliain anuas. Faoi na 1990idí, bhí siopa cíosa físeán ar gach mórshráid 
amhail Blockbuster nó Xtravision. Ar dtús, chuir siad fiseáin amháin ar fáil le ceannach nó ar cíos. Mar 
sin féin, de réir mar a chuaigh siad in iomaíocht faoi choinne sciar méadaithe den ghnó fóillíochta baile, 
thosaigh siad ag tairiscint réimse níos leithne de sheirbhísí dá gcustaiméirí amhail milseogra, deochanna 
boga agus uachtar reoite. Spreag go leor siopaí cíosa físeán custaiméirí lena n-úsáid trí phoiblíocht a 
dhéanamh ar scannáin a bhí le heisiúint go luath. Rinneadh é seo trí fhógraíocht a dhéanamh ar an teilifís 
agus i nuachtáin nó trí iris mhíosúil a eisiúint. 

Tá athrú mór tagtha le blianta beaga anuas ar an dóigh a n-amharctar ar DVDanna agus ar Blu-rays. Tá na 
táirgí iad féin níos saoire agus díoltar iad anois i réimse leathan siopaí lena n-áirítear ollmhargaí. Chuidigh 
an teicneolaíocht fosta leis an mhargadh a athrú agus anois tá teilifíseáin chliste ag go leor daoine atá 
nasctha lena soláthraí idirlín leathanbhanda nó soláthraí teilifíse satailíte. Tugann sé seo rochtain ar 
sheirbhísí amhail Netflix, LoveFilm agus Sky Store. Anois, is féidir le custaiméirí scannán a chur in áirithe 
ar an idirlíon nó scannán a íoslódáil go dtí a mbosca satailíte. Le déanaí, thug Sky scéim ‘ceannaigh agus 
coinnigh’ isteach a chuireann ar chumas na gcustaiméirí acu scannán a fháil ar cíos ón Sky Store. Déantar 
an scannán a íoslódail díreach go dtí a mbosca Sky a chuireann ar a gcumas amharc air ag am ar bith is 
mian leo. Ansin, seolann Sky an scannán chucu ar DVD. Bíonn an Sky Store ar fáil 24 uair an chloig sa lá, 
seacht lá sa tseachtain. 

Gníomhaíochtaí Súgartha Páistí
I measc na ngníomhaíochtaí súgartha páistí agus na saoráidí speisialta a tógadh faoi choinne sult na 
bpáistí, tá láithreacha bogshúgartha, páirceanna scátála agus páirceanna súgartha. 

Is láithreacha a dearadh go speisialta iad láithreacha bogshúgartha a chuireann timpeallacht den scoth 
ar fáil do pháistí de gach aois lena scileanna cumarsáide a chleachtadh agus a fheabhsú, súgradh agus 
idighníomhaíocht a dhéanamh i dtimpeallacht shábháilte le páistí eile agus go bunúsach le spraoi a bheith 
acu. Tá sé cruthaithe ag taighde go gcuidíonn súgradh gníomhach le páistí le scileanna fisiciúla, sóisialta, 
mothúchánacha agus intinne níos fearr a fhorbairt. Tá bréagáin agus trealamh ag láithreacha bogshúgartha 
le siamsaíocht a chur ar fáil do pháistí ar feadh uaireanta an chloig lena n-áirítear linnte liathróidí, 
sleamhnáin, droichid rópaí, feadáin lámhacáin agus go leor eile. 

Is áiteanna ar dóigh iad láithreacha bogshúgartha lenar féidir le páistí bualadh le cairde nua agus éirí 
cleachta le bheith i gcomhluadar páistí eile agus a gcuid scileanna cumarsáide a chleachtadh. Deartar iad 
go speisialta do pháistí agus mar sin ní gá do thuismitheoirí a bheith buartha faoin méid trup a dhéanann 
páistí. Cuirtear saoráidí ar fáil fosta do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí agus bíonn caifitéire ann de 
ghnáth.

Is timpeallacht áineasa shainthógtha é páirc scátála atá déanta do chlárscátáil, rothaíocht BMX, scútar, 
cathaoir rothaí agus scátáil inlíne. Murab ionann is spóirt eagraithe cosúil leis an pheil, níl rialacha leagtha 
amach don chlárscátáil agus níl timpléad dearaidh caighdeánach ag páirceanna scátála. Tá gach páirc 
scátála deartha go sonrach le dúshláin uathúla a thabhairt dá n-úsáideoirí.

Tá páirceanna súgartha deartha go sonrach do pháistí 
agus cuireann comhairlí áitiúla iad ar fáil de ghnáth. 
Bíonn ar a laghad páirc shúgartha amháin ag go 
leor bailte. Bíonn meascán de luascáin, timpealláin 
spraoi, sleamhnáin, móibílí sprionga, aonaid 
súgartha idirghníomhacha agus frámaí/eangacha 
dreapadóireachta iontu. Cuirfidh go leor páirceanna 
súgartha áiseanna ar fáil do réimse aoisghrúpaí a 
chuireann ar a gcumas timpeallacht shábháilte, 
spraíúil agus dhúshlánach a bheith acu le súgradh inti.

Fíor 4: Gnáthpháirc shúgartha do pháistí.
Íomhá © Jay_Zynism | Getty Images/iStockphoto/Thinkstock
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Lónadóireacht
Mar náisiún, tá ár nósanna itheacháin athraithe go mór ó bhí na 1950idí ann. Tá muid ag dul amach níos 
mó le hithe agus mhéadaigh réimse na n-ionad bia, m.sh. tá bialanna Síneacha, Iodálacha, Indiacha, 
Téalannacha, Meicsiceacha, Neipealacha agus Vítneamacha agus/nó ionaid beir leat go léir coitianta anois.

Fíor 5: Réimse roghanna le dul amach ag ithe.

Íomhánna © Sonia McKee, CCEA

Cuimsíonnn ionaid lónadóireachta:
• Bialanna, lena n-áirítear bialanna óstán;
• Caiféanna;
• Ionaid beir leat; agus
• Tob-bhialanna.

I measc na mbialann tá iad siúd atá beag, gnólachtaí teaghlach bunaithe agus bialanna sraithe domhanda 
amhail Planet Hollywood. Tá bialanna níos feasaí anois maidir le margadh na dteaghlach agus mar sin 
díríonn go leor acu ar theaghlaigh trí bhiachláir agus láithreacha súgartha do pháistí a chur ar fáil; tá 
áiteanna ar leith ag cuid acu lenar féidir le teaghlaigh a bheith ag ithe.

Cé go bhfuil go leor ionaid neamhspleácha lónadóireachta ann, tá ceannas ag bialanna sreanga móra 
amhail TGI Friday’s, KFC, Caffè Nero agus Harry Ramsden’s ar thionscal na lónadóireachta. I gcuid is mó 
de na cásanna, ís í an lónadóireacht ar an príomhtháirge nó an t-aon táirge atá á tairiscint, m.sh. rachadh 
custaiméirí go dtí Pizza Hut díreach faoi choinne béile. Mar sin féin, tá bialanna sreanga cáiliúla amhail Hard 
Rock Cafe agus Planet Hollywood ag díol marsantachta lena n-áirítear éadaí.

Tá seirbhísí lónadóireachta ina cuid thábhachtach de go leor eagraíochtaí fóillíochta agus turasóireachta. 
Beidh cuairteoirí ag ní is díol spéise do chuairteoirí amhail teach maorga nó músaeim ag dréim le bheith 
ábalta bia agus deochanna a cheannach le linn na cuairte acu. Ciallaíonn sé seo gur gné choitianta 
d’eagraíochtaí fóillíochta í siopa caife nó caifé a chuimsíonn ionaid gharraídóireachta go caisleáin agus 
príomhshráideanna nó mórshráideanna áitiúla.

Is féidir ionaid bhia beir leat a fháil ar fud na Ríochta Aontaithe. Cuimsíonn siad siopaí iasc agus sceallóg, 
beáir burgar, bialanna beir leat Shíneacha, Indiacha, Iodálacha agus siopaí ceibeab. Meastar gur osclaíodh 
an chéad siopa iasc agus sceallóg in Yeadon sa Ríocht Aontaithe in 1819. Thosaigh bialann beir leat 
eitneacha amhail ionaid beir leat Shíneacha ag teacht ar an tsaol sna 1950idí.

D’oscail McDonald’s a chéad ionad sa Ríocht Aontaithe in 1974 ag Woolwich i Londain. D’fhorbair bialanna 
beir leat eithneacha go gasta ó bhí na 1990idí ann, lena n-áirítear Meicsiceach agus Neipealach.



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: FÓILLÍOCHT, TAISTEAL AGUS TURASÓIREACHT GCSE / AONAD 1

9

Fíor 6: Planet Hollywood in Honolulu, Haváí.

Íomhá © Margaret McMullan, CCEA

Anois, tá seirbhís seachadta go doras ag go leor bialann beir leat. Is féidir le custaiméirí a n-ordú a 
dhéanamh ar an ghuthán agus é a bheith sheachadta go dtí an doras réidh le hithe. Cuireann go leor acu 
margaí béile ar fáil le deis a thabhairt do chustaiméirí rogha cúrsaí tosaigh agus príomhchrúsaí a cheannach 
le tionlacain do 2 nó 4 dhuine; is rogha choitianta é seo do theaghlaigh nó do ghrúpa cairde ar mian leo béile 
a bheith acu le chéile sa bhaile gan feidhm ar dhuine ar bith cócaireacht a dhéanamh. 

Is é forbairt atá ann le déanaí ná úsáid na teicneolaíochta amhail aipeanna agus an t-idirlíon le bia beir leat 
a ordú ar dhóigh atá i bhfad níos fusa. Cuireann suíomhanna gréasáin amhail just-eat.co.uk ar chumas na 
gcustaiméirí bialanna a aimsiú ina gceantar féin, amharc ar bhiachláir, bia a roghnú agus a ordú, an t-ordú a 
dheimhniú agus íoc ar líne. Ansin, is féidir an t-ordú a bhailiú nó a sheachadadh.

Is bialanna sealadacha iad tob-bhialanna mar a thugann an t-ainm le fios agus ní bhonn siad ar oscailt ach 
ar feadh tréimhse ghairid ama. Is féidir leo feidhmiú ó thithe príobháideacha, ó áiteanna istigh nó amuigh 
atá ar cíos nó ag imeacht nó féile. Bíonn tob-bhialanna ar oscailt le linn mórimeachtaí amhail an NW200 nó 
Feis Cheoil Glastonbury le bia a chur ar fáil don lucht freastail.

Is gné thábhachtach d’am foillíochta ag cuid mhór daoine iad ionaid lónadóireachta agus dá bhrí sin tá siad 
an-iomaíoch anois. Déanann siad go léir iarracht riachtanais custaiméirí ar leith a shainaithint agus táirgí 
agus seirbhísí a chur ar fáil a riarann ar na riachtanais seo.

Gníomhaíocht Foghlama  

• Sainaithin eagraíochtaí i do cheantar áitiúil maidir le gach comhpháirt den tionscal fóillíochta. 
• Roghnaigh eagraíocht fhóillíocht bhunaithe a bhfuil tú eolach uirthi; liostaigh samplaí de tháirgí, saoráidí, 

seirbhísí agus gníomhaíochtaí. 
• Cé acu gníomhaíocht fóillíochta atá bunaithe sa bhaile a nglacfadh déagóir páirt inti? Tabhair údar le do 

roghanna.
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