AR MHAITH LEAT BHEITH BEO GO DEO?

Deir Aubrey de Grey,
eolaí ón Bhreatain go
mairfidh daoine ar feadh
1000 bliain sa deireadh.
Deir sé go dtig le heolaithe
cheana féin cealla sa
cholainn a athrú leis
an dóigh a n-éirímid níos
sine a smachtú. Tá sé den
bharúil go mbeimid ábalta
saol duine a shíneadh ar an
dóigh seo sna fiche bliain
amach romhainn.
Ach ní chreideann gach
eolaí gur maith an
smaoineamh é seo.
© CCEA & PrimaryUpd8

leathanach 1

Eolaithe ar
an Fhoireann
Ghlas

Eolaithe ar
an Fhoireann
Dhearg

Creideann sibhse gur
fionnachtain iontach
eolaíochta é seo.

Síleann sibhse
nach fionnachtain
iontach é seo.

Cad chuige a síleann sibh gur rud
maith í an fhionnachtain seo?

Cad chuige nach síleann sibh gur
rud chomh maith sin í an
fhionnachtain seo?

Cad é a bheadh maith faoi
dhaoine ag maireachtáil ar feadh
1000 bliain?
Cad é a déarfá le daoine nach
síleann go bhfuil an fhionnachtain
seo chomh hiontach sin?

Cad iad na fadhbanna i do bharúil
a bheadh le daoine maireachtáil
ar feadh 1000 bliain?
Cad é a déarfá le daoine a
chreideann gur smaoineamh
fíormhaith í an fhionnachtain seo?

BEO GO DEO? AN DÍOSPÓIREACHT
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Ceisteanna a gcaithfidh sibh amharc orthu san fhoireann
Cad é mar a rachadh sé
i bhfeidhm ar an talamh
thart orainn, m.sh.
spásanna oscailte,
tithíocht srl?

Cad é an tionchar
a bheadh ar
sholáthar bia?

An mbeadh
tionchar aige
ar jabanna?

An dtiocfadh dó go
mbeadh tionchar aige ar
úsáid fuinnimh, m.sh.
leictreachas, gás srl?
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Cad é an tionchar a
bheadh aige ar chórais
iompair, m.sh. breosla,
truailliú srl?

AR MHAITH LEAT BHEITH BEO GO DEO?
Má mhaireann
daoine ar feadh
1000 bliain beidh
toradh aige sin ar
bhiashlabhraí an
duine.
Oibrígí le chéile leis
na cártaí a eagrú ina
dhá bhiashlabhra, a
léiríonn rudaí a
itheann daoine.
Pléigí agus cuirigí
síos ar a léiríonn
siad.
An dtig libh
biashlabhra ar bith
eile a tharraingt a
bhfuil daoine iontu?
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Bradán

Duine
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Duine

Iasc beag

Plandaí agus ainmhithe
bídeacha
ag bogadh
in uisce

Arbhar

Cearc

