
Tá lacáiste á thairiscint ag Glór na 

naGael do theaghlaigh atá cláraithe 

linn gur féidir a úsáid ar 

www.udar.ie.  

 

Más mian le do theaghlach ceann de 

na cluichí galánta atá ag Glór na 

nGael a cheannach, ní mór ach an 

cód laiscne ‘Samhradh’ a úsáid ar an 

siopa ar-líne le lacaiste 20% a fháil.  

Tabhair cuairt ar an siopa anois ar 

www.udar.ie  

 

http://www.udar.ie


Ag Spreagadh Páistí leis an Ghaeilge a Labhairt 
 

Tá Béarla thart timpeall orainn gach áit agus in amanna bíonn sé deacáir ár 
bpáistí a spreagadh leis an Ghaeilge a labhairt. Seo thíos roinnt leideanna le 

cuidiú leat. 
 
Teagmháil agus Gá 
Nuair atá leisc ar pháiste an mionteanga a labhairt (An Ghaeilge sa chás seo) agus má sé nó sí 
ag  brath ar an mhórtheanga (Béarla), baineann seo le dhá rud de gnáth: teagmháil leis an 
teanga agus an riachtanas lena labhairt.  
 
Ní mór go mbeidh go leor taithí ag an pháiste leis an mhionteanga agus an riachtanas ann í a 
úsáid. Más féidir an dá rud seo a chur ar fáil don pháiste ag aois óg, is féidir réiteach a fháil ar 
an fhadhb sula dtiocfaidh an fhadhb chun cinn.  
 

Bí Dianseasmhach 
Má tá sé an-tábhachtach duit go mbeidh do chlann idátheanagach, ní mór tabhairt faoin 
Ghaeilge a labhairt sa bhaile agus gach áit eile go dáirire. Caithfidh an Ghaeilge bheith ag 
croílár gach rud a dhéanann sibh mar chlann agus mar chuid de bhur saol. Gan an tiomántas 
seo, gheobhaidh an Béarla an lámh in uachtar.  
 

Leag na Bunchlocha  
Tá sé an-tábhachtach na bunchlocha a leagan sula dtugann tú aird ar na mionrudaí. Is gá duit 
smaoineamh go géar ar nithe ar nós d’áit chónaithe, cumas Gaeilge i do chlann (do chéile, 
seantuismitheoirí/aintíní srl), soláthar gaeloideachais agus deiseanna labhartha i do cheantar. 
Má tá constaicí i gceist le ceann ar bith acu seo, is gá aontú ar réiteach le do chéile.  



Taithí do pháiste leis an Ghaeilge 
Ní mór duit bheith réamhghníomhach maidir le deiseanna labhartha Gaeilge a chur ar fáil do do 
pháiste. Is gá don pháiste teagmháil bheith aige nó aici leis an Ghaeilge gach uile lá agus is 
fearr teagmháil atá sultmhar agus tarraingteach don pháiste.  
 
Comh maith le nósanna éifeachtacha a chruthú agus a choinneáil leo (ag labhairt leis an 
pháiste go minic, ag léamh os ard leo gach lá srl), ná déan dearmad ar an teach a shaibhriú le 
háiseanna fóirstineacha sa sprioctheanga. Tabhair aird go háirithe ar na leabhair Ghaeilge, agus 
fiú na leabhair pictiúr gan aon fhocail a ligeann don pháiste a scéal féin a chumadh.  
 
Tá áiseanna maithe an-luachmhar le hidirghníomhaíocht éifeachtach a chruthú idir an páiste 
agus an tuismitheoir. Trí bhéim a chur ar an sprioctheanga, tiocfaidh laghdú ar an tionchar atá 
ag an Bhéarla ar an pháiste.  
 
Is féidir triail a bhaint as na rudaí seo thíos chomh maith: 
 Labhair Gaeilge amháin sa teach (an dá thuismitheoir más féidir) 
 Freastal ar ghrúpaí tuistí agus leanaí Gaeilge. Mura bhfuil ceann i do cheantar, gabh i 

dteagmháil le Glór na nGael maidir le ceann a eagrú 
 Freastail ar imeachtaí do theaghlaigh de chuid Ghlór na nGael  
 Cuir do pháiste chuig gaelscoil   
 Cuir do pháiste chuig club óige / scéim shamhraidh Ghaeilge 
 Déan iarracht feighlí linbh le Gaeilge a fháil. 
 
 
 
Gá don Ghaeilge a láidriú 
Bíonn sé an-éasca tiontú ar an Bhéarla agus is deacair an gá le Gaeilge a labhairt a chur in iúl 
do pháiste. Bain úsáid as an teicníc ‘moladh agus spreag’ nuair a labhraíonn siad Gaeilge. Bí 
cinnte nach bhfuil tú féin ag déanamh damáiste don phroiséas seo tríd an Bhéarla a úsáid le do 
pháiste nó tríd Béarla a labhairt i láthair an pháiste le daoine eile.  
 
Beidh tacaíocht de dhíth ort leis seo a bhaint amach le heispéireis aonteangach a chur ar fáil 
don pháiste. Chomh maith le tacaíocht a iarraidh ó Ghlór nan Gael, is fiú grúpa tuismitheoirí 
atá ag tógáil páistí le Gaeilge a chruthú le tacaíocht agus treoir a chur ar fáil dá chéile. 
 



Cleasanna Labhartha   
Luaíodh thuas go raibh an-tábhacht ag baint leis na bunchlocha, ach tá tábhachta fosta leis na 
sonraí beaga. Bain úsaid as an cheithre chéim seo:  
 Bí i do thráchtaire ar an am a chaitheann tú le do pháiste le go mbeidh an páiste ar maos 

sa teanga i gcónaí. Mar shampla, ‘seo muid sa charr ar ár mbealach go dtí an siopa le bia 

a cheannach. Ceannóimid glasraí agus torthaí agus arán.’ 

 Tóg ar na rudaí beaga a deir do pháiste le úsáíd teanga níos saibhre a léiriú. Mar shampla 

nuair a deir an páiste ‘sin úll’, abair, ‘is é, is úll mór glas é.’  

 Déan aithris ar an mhéid a deir ar an pháiste ar bhealach dearfach le húsáid cheart na 
teanga a léiriú. Mar shampla nuair a deir an páiste, ‘ba mhaith liom dul chuig an cinema,’ 

abair, ‘ba mhaith liom dul chuig an phictiúrlann fosta.’  

 Tabhair roghanna don pháiste agus tú ag cur ceiste. Mar shampla seachas ‘ar mhaith leat 
dul chuig an pháirc inniu?’ a rá, abair ‘cá rachaimid inniu?’ Tugann seo deis níos fearr don 

pháiste an teanga labhartha a fhorbairt.    

 
Bain Úsáid as Cleasanna Cliste 
Nuair atá leisc ar pháiste an sprioctheanga a labhairt, is gá bheith cruthaitheach agus píosa 
spraoi bheith agaibh leis an teanga. Bain triail as na cleasanna thíos: 
 Tabhair isteach riail nua go gcaithfear gach ceist bheith curtha as Gaeilge. Má úsáidtear 

an Béarla le ceist a chur, ní fhreagraíonn tú.  

 Tabhair isteach bréagán nua (puipéad, teidí, babóg) nó fiú peata nó leanbh nua agus cuir 
ina luí ar an pháiste nach bhfuil ach Gaeilge ag an chara nua, nach dtuigeann siad aon 

teanga eile.  

 Bí rúnda! Is féidir le ruin úsáid na teanga a chur chun cinn. Mar shampla, abair go bhfuil 
sibh ag dul ar thuras rúnda, ach nach féidir aon eolas a fháil air ach amháin i nGaeilge. 
Cruthaigh ‘bosca rúnda’ le rudaí nua nach bhfaca an páiste riamh istigh ann (cúib Rubik, 

pictúir d’ainmhí ó thír eile, seanairgead/airgead ó thíortha eile).  

 

Níl anseo ach roinnt smaointí, má tá aon mholtaí nó 
eispeiréas le roinnt linn ba bhreá linn chloisteáil uait. Déan 

teagmháil linn ag teaghlaigh@glornangael.ie  

 

mailto:teaghlaigh@glornangael.ie


 
20 Bealtine 
Picnic agus Toraíocht Taisce do Theaglaigh i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe 
dara@glornangael.ie / 083 867 6063 
 
26 Bealtaine 
Caisleán Uidhlín 
 

12:00-14:00 
Picnic do Theaghlaigh sa Pháirc Spraoi i mBaile Mhúirne, Gaeltacht Mhúscraí 
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914 
 

9:30-5:00 
Fleadh Cheoil Ard Mhacha, Ardscoil Naomh Pádraig, An Céide, Co. Ard Mhacha 
Seomra do Theaghlaigh Ghaeilge; Cluichí, spraoi, léitheoireacht agus neart eile 
ainin@glornangael.ie / 07749126949 
 

14:00-16:00 
Picnic do Theaghlaigh i bPáirc Fiadhúlra Fhóite, Carraig Thuathail, Co Chorcaí  
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914 
 
18 Meitheamh 
14:00. Picnic do Teaghlaigh ar An Imearlann, An Rinn, Co Phort Láirge. 
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914 
 
25 Meitheamh 
4:00, Picnic do Teaghlaigh i bPáirc Mhic Gearailt, An Mhuirdíog, Corcaigh. 
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914 
 
3 Meitheamh 
12:30, Picnic do Teaghlaigh, Tulach Óg, Co. Thír Eoghain 
cairdeuineill@hotmail.com / 028 877 41576 

mailto:cairdeuineill@hotmail.com
http://www.glornangael.ie/imeachtaí


 
 

Déan áirithint anois – spásanna teoranta 

 
Cuirfear clár d'imeachtaí istigh agus amuigh ar fáil do theaghlaigh le Ghaeilge ó 6 go 8  
Deireadh Fómhair 2017 i mBrú Bhealach Eabhra i Chill Fhíonáin, Co Luimnigh.  
 

Beidh costas €50 an duine do lóistín féinfhreastail ar ard-chaighdeán agus clár na himeachtaí 
don deireadh seachtaine.  
 

Beidh costas €20 an duine nó €50 an teaghlach i gceist d'imeachtaí na deireadh seachtaine, gan 
lóistín. 
 
Tabhair faoi ndearadh gur seo athrú ar na dátaí don deireadh seachtaine seo a bhí fógraithe 
cheana féin. Moltar do theaghlaigh bia don deireadh seachtaine, buataisí, bróga siúl agus éadaí 
báistí a thógáil leo. Tá fáilte rothair a thógáil libh chomh maith nó rothar a thógail ar cíos sa 
cheantar ar chostas breise.  

 

 
 

An seomra suí i mBrú   

Bhealach Eabhra 

Áiseanna iontacha  

 i mBrú Bhealach Eabhra 

mailto:cabrini@glornangael.ie


Treoracha 

1. Glacann gach imreoir seal le líne a tharraingt idir dhá phonc (go cothrománach nó go  

ceartingearach)  

2. Nuair atá bosca críochnaithe, cuireann an t-imreoir an chéad litir dá ainm sa bhosca sin 

3. Lean leis seo go dtí go bhfuil gach ponc ceangailte 

4. Déan cuntas ar na boscaí, is é an buaiteoir an duine leis an mhéid is mó boscaí 


