Imeachtaí Teaghlaigh ag Fleadh

Is féidir le teaghlaigh leas a bhaint as

Cheoil na hÉireann

an mhargadh iontach seo idir seo
agus deireadh an tsamhraidh.
Más mian le do theaghlach ceann de

Bí linn ar an Aoine 18 Lúnasa 2017 ag Fleadh
na cluichí galánta atá ag Glór na
Cheoil na hÉireann in Inis, Co an Chláir. Beidh lá
nGael a cheannach, ní mór ach an
iomlán d'imeachtaí Gaeilge ar siúl ar an lá seo a
cód laiscne ‘Samhradh’ a úsáid ar an
bheadh oirúnach do chách, tá gach eolas thíos,
siopa ar-líne le lacaiste 20% a fháil.

Tabhair cuairt ar an siopa anois ar
www.udar.ie

Imeachtaí Teaghlaigh
19 Lúnasa 2017
Café Wildwood, Sráid Ó Méith, Cairlinn, Co. Lú
Beidh réimse éagsúil d’imeachtaí teaghlaigh ar siúl i gCúinne na
Gaeilge de Chafé Wildwood ó 11:00 go 18:00 ar 19 Lúnasa.
Tá na himeachtaí seo á reáchtáil mar pháirt de cheilliúradh
Sheachtain na hOidhreachta i gCairlinn.
Gach eolas ó Áine Seoighe @ aine@glornangael.ie
0879421987

Tá siad seo an-sláintiúil agus fóirstineach do lá samhraidh. Is féidir úsáíd a bhaint as ábhar
athchúrsailte lena ndéanamh chomh maith.

Comhábhair:
Cíobhaí

Sútha craobh

Sú Oráiste

Bataí líreacán

Brúiteoir prátaí

De dhíth:
Potaí íogairt (folamh)

Céimeanna:
1.

Bain an craiceann den cíobhaí
agus déan brúitín de

2.

Líon na pótaí 1/3 leis an chíobhaí agus cuir bata líreacán ina
seasamh sa lár

3.

Cuir sa reiteoir ar feadh 30 bomaite

4.

Déan céimeanna 1-3 arís leis na
sútha craobh

5.

Líon an 1/3 deireanach leis an
sú oráiste agus cuir ar ais sa
reoiteoir go dtí go bhfuil siad

Cá mhéad de na duilleoga seo a n-aithníonn tú? Gabh amach ag siúl an samhradh seo agus déan
iarracht gach uile ceann acu a bhailiú agus a mheaitseáil leis an phictúir. Cuir tic sa chiorcal
agus sin déanta agat. Is féidir iad a choinneáil i scraipleabhar ansin.
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