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Is í mí Aibreáin mí fheasachta Uathachais (Autism). Is iomaí duine sa lá atá inniu ann a bhfuil uathachais orthu 

ach is beag tuisceana atá ar an uathachas ar an drochuair. Déanann Wikipedia cur síos ar uathachas mar seo;  

Mí-ord le fadhbanna iompair agus teanga is ea an t-Uathachas. 

Is iad trí príomhtréithe an uathachais ná: 

 Easpa idirghníomhaíocht shóisialta 

 Easpa nó moill in úsáid teanga 

 Suim thar fóir i rudaí ar leith 

Ní mí-ord de chineál amháin atá i gceist, áfach. Labhraítear faoi speictream mí-oird an uathachais. Is féidir na 

mí-oird a rangú de réir cé chomh dona is atá siad.  

Is féidir níos mó eolais a fháil ar uathachas, agus fáil amach cén dóigh le caitheamh le daoine a bhfuil uathachas 
orthu a fháil anseo www.autism-society.org  ach smaoinigh go spéisialta ar na focail san ciorcail dháite, caith an 

suaitheantas san íomhá thuas ar do chuid eadaigh nó amharc ar an fhís seo.  

 

 

Cumarsáid 

 

Cairdeas 

 

Meas 

 

Cuidiú 

 

Tuiscint 

http://www.autism-society.org
https://www.youtube.com/watch?v=mtRYKjucDHk


 
Tá Glór na nGael ag cur tairscint spéisialta ar fáil do na teaghlaigh atá cláraithe linn.  
 
Más mian leat cuid ar bith de ha hearraí Gaeilge thíos a cheannach ar phraghas an-íseal, bain 
úsaid as an cód 'Tuistí Glór1' chun lacáiste de 20% a fháil ón síopa ar líne www.udar.ie.  
 
Beidh an tairscint seo ag tosú ag meán oíche ar 8 Aibreán agus ag críochnú ar 30 Aibreán.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beidh coinín na Cásca ag teacht go Leitir Ceanainn  
luath ar maidin ar Satharn na Cásca, an 15 Aibreán!  
 
Beidh deis ag teaghlaigh na huibheacha a chuardach 
i bPáirc an Bhaile ón haon déag ar maidin go dtí a 
haon a chlog. Beidh an t-imeacht seo á reáchtáil trí 
Ghaeilge, agus beidh deis an teaghlaigh aithne a 
chur ar a chéile agus iad ar lorg na n-uibheacha. 
 
I gcás drochaimsire, socróimid teacht le chéile taobh 
istigh i mBialann an Poppy Seed agus beidh cluichí 
agus spraoi againn, chomh maith le deis ag na páistí 

roinnt uibheacha cásca a bhlaiseadh. 

Tá an t-imeacht seo saor in aisce, ach má tá suim ag 
do theaghlach bheith linn ar an lá, tá gá clárú roimh 
ré. 

http://www.udar.ie/
mailto:caitriona@glornangael.ie
http://www.udar.ie/


Tá neart ag tarlú do theaghlaigh Ghaeilge i mí Aibreain i bPort Lairge. Tá na sonraí thíos. Má tá 

suim ag do theaghlach freastal ar aon cheann acu, déan teagmháil le Cabrini ar: 

cabrini@glornangael.ie nó 083 - 4455914  

Ar an Bhóthar, 22 Aibreán 10:00-11:00 

Páirc Walton, Dún na Mainistreach, Dún Garbhán, Co Phort Láirge. 

Deis do theaghlaigh bheith ag cleachtadh a scileanna sábháilteacht bóthair go spraoiúil.  Bí ag 

rothaíocht nó ag siúl! Imeacht dátheangach.  

Comhpháirtíocht leis Coiste Cúram Leanaí Phort Láirge & Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge 

mar chuid de Féile Bia Iarthar Phort Láirge. 

Ith agus Spraoi , 22 Aibreán 11:00-13:00 

Le Chéile, Sráid an Mhistéalaigh, Dún Garbhán, Co Phort Láirge  

Deis do theaghlaigh le páistí óga bheith ag blaiseadh bia sláintiúil agus ag spraoi lena chéile. Is 

Imeacht dátheangach é seo eagraithe i gcomhpháirtíocht le Coiste Chúram Leanaí Phort Láirge 

mar chuid de Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge 

 

Picnic agus Cluichí do Theaghlaigh, 22 agus 23 Aibreán 13:00-14:00 

Caisleán Dhún Garbhán, Dún Garbhán,Co Phort Láirge  

Is meacht Gaeilge é seo, eagraithe i gcomhpháirtíocht leCoiste Chúram Leanaí Phort Láirge mar 

chuid de Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge 

 

Siúlóid Treoraithe do Theaghlaigh, 22 Aibreán 14:30-15:30 

Cearnóg Grattan,Dún Garbhán,Co Phort Láirge  

Siúlóid Treoirithe do Theaghlaigh le foghlaim faoi na siopaí agus faoin bhia a bhí i nDún 

Garbhán fadó. Is imeacht Gaeilge é seo, eagraithe i gcomhpháirtíocht le Coiste Chúram Leanaí 

Phort Láirge mar chuid de Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge. 



 
Beidh na Ranganna Damhsa ar an Sean-Nós le Sibéal Davitt ag tosú arís ar an Déardaoin 27     
Aibreán. 
Ionad: Cultúrlann CCÉ, Cearnóg Belgrave, Baile na Manach. 
Ag brath ar an éileamh, beidh rogha idir trí ranganna 14:30; 15.20; 16:10 
 
Is tréimhse sé seachtaine san iomlán atá i gceist ach beidh briseadh trí sheachtaine i lár an 
tréimhse toisc go bhfuil an múinteoir as baile. Mar sin, beidh na ranganna ar siúl ar na dátaí 
seo a leanas: 27/04; 4/05; 11/05; 8/06; 15/06; 22/06. 
 
Is é an táille don sé seachtain ná €50 le hagaidh páiste amháin nó €90 le haghaidh beirt ón 
gclann céanna.  
 
Déan teagmháil le Nóirín Bairéad | noirin@glornangael.ie | 083 445 0720 
 
 

mailto:noirin@glornangael.ie






Chuir Glór na nGael roinnt áiseanna le chéile do theaghlaigh 

Ghaeilge le go dtig leo ceiliúradh a dhéanamh ar an Cháisc le 

chéile. Ina measc tá:  

 Comharthaí Gaeilge le toraíocht uibheacha a reachtáil 

 Toraíocht Uibheacha don ghairdín 

 Toraíocht Uibheacha don teach 

 Toraíocht Uibheacha do dhéagóirí 

 Toraíocht Uibheacha Gníomhach 

 Propanna le Both Grianghraf Cásca a chruthú 

 

http://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2017/04/%C3%81iseanna-teaghlaigh-don-Ch%C3%A1isc.pdf


Comhábhair: 

200g seacláid bhainne, gearrtha ina 

smailcíní 

85g Shredded Wheat brúite 

2 x 100g mála mionuibheacha seacláide 

 

Trealamh 

Spúnóg   

Sáspan 

Cásanna borróige 

2 bhabhla  

 

Céimeanna: 

1. Brúigh an Shredded Wheat i mbabhla. 

2. Iarr ar duine fásta cuidiú leat. Leáigh an tseacláid i mbabhla beag atá suite thar sáspan ina 

bhfuil uisce ar suanbhruith.  

3. Doirt an tseacláid leáite thar an Shredded Wheat agus measc an dá rud le chéile go maith. 

4. Úsáid spúnóg agus cuir an Shredded Wheat seacláide isteach i 12 chás borróige. Úsáid cúl 

spúnóige agus brúigh an lár isteach chun cruth neide a léiriú. 

5. Lig do na neadacha fuarú sa chuisneoir ar feadh dhá uaire. 

6. Cuir na mionuibheacha nó sicíní beaga isteach mar mhaisiúchán.  
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