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Agus cáil ar éachtaí Joe Spud ar fud an domhain, tá sé in am againn aithne a chur ar Joe Práta! 

Seoladh An Billiúnaí Beag, leagan Gaeilge den leabhar do pháistí An Billionaire Boy le David Walliams, 

an tseachtain seo. Is í Máirín Ní Mhárta a chuir Gaeilge ar An Billiúnaí Beag, an seachtú leabhar atá 

aistrithe aici do Futa Fata le roinnt blianta anuas. 

Idir chaoineadh agus gháire, beidh na deora ag sileadh agus an scéal seo faoi Joe Práta á léamh ag   

daoine óga. Is leaid óg 12 bhliain d’aois é Joe agus tá sé lofa le hairgead. Tá na milliúin agus na 

trilliúin euro ag Joe. Tá teilifíseán plasma 100 orlach i ngach seomra sa teach aige, tá ráschúrsa grand 

prix ar chúl an tí aige, níl sé gann ar thada, ach rud amháin: cara …. 















Tá muid ag tabhairt aghaidhe ar Charn Tóchair arís i mbliana don deireadh seachtaine 
teaghlach i ndiaidh an tsaoire taitneamhaigh a bhí againn anuraidh. Is áit speisialta ar fad í An 
Carn, le scoth na ndaoine ann chomh maith le feirm, sliabh ar chúl, tearmann dúra, siopa, am-
harclann agus lóistín ar an suíomh. Tá gach eolas thíos maidir leis an chlár. 
  
Lóistín: Tá dhá teach ag An Carn le trí sheomra ensuite, cistin agus seomra suí iontu.  
Bia: Tá cistin sna tithe ach cuirfear bia ar fáil do theaghlaigh ar an Satharn (bricfeasta, lón 
agus dinnéar) agus maidin Dé Domhnaigh. 
  
Imeachtaí 
Aoine: Nuair a shroicheann na teaghlaigh An Carn beidh deis acu aithne a chur ar a chéile. Dé-
anfaidh muid píotsa le chéile agus amharcfaimid ar scannán Gaeilge sa Choire. 
 
Satharn: Caithfimid an lá i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh. Beidh boghdóireacht, tógáil tear-
mainn, cluichí foirne agus léar mór eile ar siúl againn. 
Agus muid ag ligint ár scíth i ndiaidh an lá a chaitheamh amuigh faoin aer déanfaimid neadacha 
seacláide Cásca le chéile. Beidh dinnéar againn agus rachaimid suas staighre ina dhiaidh le fu-
inneamh na bpáistí a ídiú ar an chaisleán preabtha agus beidh neart cluichí eile againn chomh 
maith. 
Beidh seisiún ceoil le ceoltóirí ón Charn ar leath i ndiaidh a hocht. Má tá uirlisí ag na páistí 
beidh fíorfháilte rompu bualadh leo chomh maith. 
 
Domhnach: Beidh bricfeasta againn agus le críoch a chur leis an deireadh seachtaine, dé-
anfaimid ciseáin Chásca mar ullmhúchán don toraíocht uibheacha a bheas ann sa tearmann 
dúlra. Tá seo saor in aisce agus ní gá do theaghlaigh fanacht dó, ach má tá an t-am agaibh 
beidh go leor spraoi againn! Tá muid ag súil go mbeidh an toraíocht críochnaithe faoi 12:00. 
  
Costais 
Lóistín: £100 do sheomra ar feadh an deireadh seachtaine (tá na seomraí measartha mór mar 
sin is féidir le teaghlach fanacht in aon seomra amháín, ag brath ar aoiseanna agus méid) 
Bia: £30 an duine do dhaoine fásta agus £15 do pháistí. Clúdaíonn sé seo bricfeasta, lón agus 
dinnéar ar an Satharn agus bricfeasta maidin Dhómhnaigh 
Imeachtaí: £10 an teaghlach do na gníomhaíochtaí ar an Satharn i dTearmann Dúlra Dhroim 
nDamh. 
  
 
 
 
 

 



 
San eagrán seo, seachas coirnéal na ceardaíochta beidh coirnéal na cócaireachta againn. Seo 

thíos cúpla rud deas is féidir a dhéanamh do Lá Fhéile Pádraig, tá ceann acu sláintiúil agus 

ceann acu nach bhfuil chomh slaintiúil ach is lá spéisialta é.  

 

Ní gá dúinn móran mínithe a thabhairt ar an 

cheann seo. Cuir aon rud atá glas ar 

bhriogún, é gearrtha ina bpíosaí beaga. Thig 

leat triail a bhaint as ceann glas, bán agus 

oráiste a dhéanamh chomh maith le banana 

agus oráistí. Bí cúramach leis na brogúin le 

páistí beaga, tá siad géar. 

 

 

Oreos 

Seacláid bhán 

Dathú bia glas  

Sprinkles glasa 

Féach na cinn seo a d’aimsigh muid ar Amazon ar £1.80 

1. Leáigh an seacláid 

2. Dathaigh an seacláid le cúpla deor den dathú 

bia (más maith leat) 

3. Clúdaigh leathchuid den oreo le seacláid bhán 

4. Cuir neart sprinkles ar bharr 

5. Cuir ar tradaire le triomú 

6. Ith agus bain sult as 

https://www.amazon.co.uk/Forest-approx-diameter-cupcake-decorations-x/dp/B00RZ64KP8/ref=sr_1_46_a_it?ie=UTF8&qid=1488804198&sr=8-46&keywords=st+patricks+cupcake


Fásann na bláthanna seo thíos le linn Mí Mhárta agus Mí Aibreáin in Éirinn. Cá 

mhéad acu is féidir leat a cheangal leis an phictúir? Bain úsáid as an suíomh 

www.irishwildflowers.ie le cuidiú leat. Tá an chéad cheann déanta duit.  

Tiúlip 

Lus an chromchinn 

Sabhaircín 

Plúirín sneachta 

Cróch 

Nóinín 

Caisearbhán 

Aiteann 

Coinnle corra 

Draighean 

Peirsil bhó 

http://www.irishwildflowers.ie

