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Deireadh seachtaine i 

nGaeltacht na nDéise 

LÁR NA NUACHTLITREACH 

2. Deireadh seachtaine do  

    theaghlaigh i Thír Eoghain 

3. Imeachtaí 

4. Lá Náisiúnta na dTeaghlach 

5. Fuaimeanna na Feirme 

Tá an deireadh seachtaine do 

theaghlaigh le Ghaeilge atá á 

eagrú ag Coláiste na Rinne i 
bpáirt le Glór na nGael ón 9-

11 Feabhra beagnach lán!  

Spás amháin fágtha do      

dhaoine atá ag lorg an        

pacáiste iomlán le lóistín, bé-
ilí agus na himeachtaí ar fad, 

agus cúpla spás ar fáil dóibh 

siúd gur mian leo teacht, ach 

gan lóistín a bheith acu.  

Beidh deis freastal ar roinnt 
imeachtaí Tionól Niocláis 

Tóibín mar chuid den deireadh 

seachtaine seo.   

Tá spás fós ar fáil ar an    
deireadh seachtaine do 

theaghlaigh gur foghlaimeoirí 

iad i gColáiste na Rinne ón 16 

go 18 Feabhra 2018.  

Beidh ranganna Gaeilge mar 
chuid de imeachtaí an      

deireadh seachtaine seo. 

Costas €140 an duine fásta & 

€80 an páiste le lóistín. Costas 

€80 an duine fásta agus €50 

an páiste gan lóistín atá ar an 

dá deirí seachtaine.  

Páistí faoi 3 saor in aisce agus 
lacáiste ar fáil ó Ghlór na 

nGael don tríú pháiste in aon 

teaghlach. 

Déan áirithint láithreach 

le cabrini@glornangael.ie nó 
michael@anrinn.com chun 

spásanna a chinntiú. Gach  

eolas ar fáil ó Cabríní de Bar-

ra, Glór na nGael ar 083 445 

5914 nó Coláiste na Rinne ar 
058 46 128. 

mailto:cabrini@glornangael.ie
mailto:michael@anrinn.com


Tá muid ag tabhairt aghaidhe ar 

An Creagán, Tír Eoghain i     

mbliana don deireadh seachtaine 

teaghlaigh in Uladh.  

Is áit speisialta ar fad í An     

Creagán atá suite sa cheantar in 

raibh sean-Ghaeltacht Mhuintir 

Luinigh, an Ghaeltacht         

deireanach i dTír Eoghain le 

páirc súgartha, siúlóidí sa choill, 

siopa ceardaíochta, bialann agus 

lóistín le cruth traidisiúnta acu 

ar an suíomh.  

Tiocfaidh muid le chéile Dé hA-

oine le haithne a chur ar a chéile 

agus Dé Sathairn tabharfaidh  

Deis am a 

chaitheamh sa 

cheantar álainn  

ina raibh croí  

Gaeltacht  

Thír Eoghain 

 

muid cuairt ar Daonpháirc Uladh-

Mheiriceá áit go mbeidh treoraí 

le Gaeilge agus foghlaimeoimid 

fán imirce ó Éirinn go Meiriceá 

agus an saol a bhíodh ann fadó. 

Is áit ar dóigh í an daonpháirc do 

theaghlaigh. Is féidir tuilleadh 

eolais a fháil (i mBéarla) anseo: 

https://www.nmni.com/our-

museums/ulster-american-folk-

park/Home.aspx  

Beidh imeachtaí eile ar siúl an 

oíche sin agus an maidin dar 

gceann sula n-imeoimid abhaile 

idir ealaín, cócaireacht agus ne-

art cluichí spraíúla. 

Más maith leat tuilleadh eolais a 

fháil nó do theaghlach chlárú,  

gabh i dteagmháil le Sinéad ar 

sinead@glornangael.ie. 

Deireadh seachtaine do theaghlaigh 

ar an Chreagán sna Speiríní 

https://www.nmni.com/our-museums/ulster-american-folk-park/Home.aspx
https://www.nmni.com/our-museums/ulster-american-folk-park/Home.aspx
https://www.nmni.com/our-museums/ulster-american-folk-park/Home.aspx
mailto:sinead@glornangael.ie


Maidin  

Scéalaíochta 

11:00 Dé Sathairn  

10 Feabhra 2018  

Leabharlann na Gaillimhe  

 

Beidh ócáid Scéalaíochta i 

Leabharlann Chathair na 

Gaillimhe leis an áisitheoir 

Máirín Mhic Lochlainn aris.  

Dírithe ar pháistí 7-12.  



Tá Glór na nGael ag eagrú Lá Náisiúnta na 

dTeaghlach Gaeilge ag Ionad Náisiúnta Óige na 

hÉireann, Droim Rí, Contae na Mí.  

Agus é mar chuid de bhliain na Gaeilge, beidh clár 

imeachtai do phaistí beaga agus páistí níos mó Dé 

hAoine agus Dé Sathairn 25-26 Bealtaine 2018. 

Tabharfaidh an t-imeacht dseo eis do thuismith-

eoirí bualadh le tuismitheoirí eile ó cheann ceann 

na tíre atá ag tógáil a gcuid pháistí le Gaeilge. 

Beidh spraoi agus eachtraíocht ag na páistí in áit 

slán le páistí eile le Gaeilge agus é ar fad taobh 

amuigh de chomhthéacs na scoile. 

Beidh lóistín ar fáil ar an láthair d’Aoine. 

Is é an costas a bheidh leis ná €50 an teaghlach le 

páiste amháin agus €5 breise do gach páiste eile. 

Beidh bricfeasta agus lón san áireamh leis an chos-

tas. 

Beidh BBQ oíche Aoine, cúrsaí bainní Terminator, 

ciceanna éirice, rith buinsí, uni-haca spraoi, rás 

uibh agus spúnóg, rás na dtrí chos, agus níos mó. 

Beidh tuilleadh eolais á fhógairt ar ball. Is féidir 

ceisteanna faoin imeacht a chur chuig mar-

cas@glornangael.ie.  

DÍCHLARÚ LEIS AN NUACHTLITIR 

 Más mian leat díchlár ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 

Lá Náisiúnta na dTeaghlach ‘18 



Fuaimeanna na feirme 
Is breá le páistí foghlaim faoi ainmnithe. Cuidíonnan foghlaim leo agus iad ag dul 

i dtaithí agus aithne a chur ar a nguthanna féin. Is doras isteach iad na hain-

mhithe ar an timpeallacht agus an domhain timpeall orthu. Seo mar a dhéantar 

fuaimeanna na n-ainmhithe as Gaeilge: 

Bíonn an t-asal ag gáirtheach 

Bíonn an bhó ag géimneach 

Bíonn an capall ag seitreach 

Bíonn an chaora ag méileach 

Bíonn an cat ag crónán. 

Bíonn an chearc ag gráigíl 

Is féidir iad seo a thriall le 

do chuid páistí 

Bíonn gan gabhain ag béicigh. 

Bíonn an coileach ag glaoch 

Bíonn na feithidí ag seabhrán 

Bíonn an gabhar ag meigeallach 

Bíonn an ghé ag beadaoil. 

Bíonn an lacha ag grágarsach 

Bíonn an loscán ag cnúdán 

Bíonn an luchóg ag gíoglach 

Bíonn an mhuc ag mucadaíl 

Bíonn an madadh ag tafann 

https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Asal
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Capall
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Caora
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Cat
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Cearc
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Coileach
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Feithid
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Gabhar
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Lacha
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Luch%C3%B3g
https://ga.m.wikipedia.org/wiki/Muc

