
Lch 2:  Imeachtaí Teaghlaigh    

don Nollaig 

Lch 3: Nuacht ó Shaol na 

Gaeilge 

Lch 4:  Suíomh Iontach do 

Theaghlaigh 

Lch 5/6: Rannóg na nDaoine 

Óga  

  

 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as 

ucht ár nuachtlitir a léamh le linn na bliana, 

agus as freastal ar na himeachtaí uilig a 

d’eagraigh muid. Táimid fíorbhuíoch as an  

tacaíocht ar fad a chuir sibh ar fáil i 2016.  

 

Táimid uilig ag dúil go mór le teacht ar ais 

in 2017 le breis imeachtaí, breis eolais agus 

breis nuachta do theaghlaigh Gaeilge.  



Áras na nGael, 45 Sráid Doiminic 

Dé Domhnaigh, an 18ú Nollaig 

Cuairt ó Dhaidí na Nollag 2-4 i.n. 

Margadh Nollag don Chlann uilig 12-6 i.n. 

Déan teagmháíl le Dara ar 083 867 6063 nó cur rí-

ríomhphost chuig dara@glornangael.ie 

Winterval Phort Láirge ar an 23ú Nollaig  

2.45-4.30 i.n. 

Scatáil oighir, seacláid the agus freastal ar  

imeachtaí Winterval le chéile 

Cuir áit in áirithe le Cabrini ar 083-4455914 nó cabrini@glornangael.ie 

 

17ú Nollaig 

Cultúrlann na hÉireann, Baile na Manach 

2-4 i.n.  

Cuairt ó Dhaidí na Nollag 

€4 do gach páiste 

Cuir áit in áirithe le Nóirín ar 083-4450720 nó noirin@glornangael.ie  

 

 

 



Tá Raidió na Life ag déanamh taifeadtaí de       

leabhair choitianta do pháistí agus á gcur ar fáil 

mar phodchraoltaí ionas go gcabhródh siad lena    

n-éisteoirí óga agus iad ag léamh na scéalta is fearr 

atá ar fáil dóibh trí mheán na Gaeilge. Beidh na 

taifeadtaí  ar fáil leis na sonraí atá uait chun teacht 

ar do chóip féin de na leabhair atá á léamh againn. 

Éist leis an taifeadadh a fhad is atá an leabhar á 

léamh agat, beart a chuirfidh go mór leis an 

sásamh agus a chabhróidh freisin leis an  

bhfoghlaim. Beidh na podchraoltaí seo ar fáil do   

mhúinteoirí agus scoláirí i gcoitinne le cabhair 

agus cead ó na comhlachtaí foilsiúchaín a          

shaothraíonn go tréan chun leabhair do pháistí i 

nGaeilge a chur chun cinn. 

Is féidir teacht ar na podchraoltaí anseo  

Is beag tuismitheoir in Éirinn nach bhfuil trácht cloiste aige ar Horrid Henry agus a chuid 

diabhlaíochta. Tá Gaeilge anois ag an dailtín agus aistriúcháin ar 5 scéal de chuid           

Francesca Simon curtha amach ag Cló Iar-Chonnacht le 5 cinn eile le teacht amach gan 

mhoill. Tá cúig leabhar: Dónall Dána (Horrid Henry), An Club Rúnda (Horrid Henry and 

the Secret Club), Sióg na bhFiacla (Horrid Henry Tricks the Tooth Fairy), Míola (Horrid 

Henry’s Nits), agus Saibhreas Sciobtha (Horrid Henry Gets Rich Quick) ar fáil anois anseo. 

Lá:%20%20Luain%20go%20Déardaoin%20le%20linn%20Beo%20ag%20a%20Dó
https://www.cic.ie/books


Tabhair cuiart ar an suíomh www.capturethemagic.com.  

Is áis iontach é do theaghlaigh le cuimhní na Nollag a cheapadh. Níl le déanamh agat ach : 

1. Grianghraf a thógáil de do sheomra suí agus é a uaslódáil chuig an suíomh  

2. Íomhá de Dhaidí na Nollag a chur isteach ann.  

3. An grianghraf críochnaithe a íoslódáil agus sult a bhaint as. 

http://www.capturethemagic.com/


An féidir leat na focail seo a leanas a chur san áit cheart sa mhogailre thíos? 

PLEASCÓG                                                                                 

AIDBHINT                                                    

UAN                                                                              

DRUALUS                                                         

AOIRE                                                          

TURCAÍ                                                                   

AINGEAL                                                      

MAISIÚCHÁN                                      

CLOIGÍN                                                

MAINSÉAR                                                

AIFREANN                                                 

SNEACHTA                                                                 

RÉINFHIA                                                         

MARÓG                                                                   

ASAL                                                                     

CRANN                                                                          

BEITHEAL                                                             

SOILSE                                                     

BRONNTANAS 

 

http://www.capturethemagic.com/



