Beidh An Carn agus Tearmann Dúlra Dhroim nDamh ag
cur pacáiste ar fáil do ghrúpaí Gaeilge le linn an
tsamhraidh.

Tá dátaí curtha ar leath taobh do ghrúpaí i mí Lúnasa
idir an 17 agus an 23 lá.
An pacáiste atá á ofráil ná:
10:00 – 2:00
4 imeacht (*boghdóireacht / treodóireacht / tógáil
foscadán / slí bhreathnóireachta / cluichí foirne /
ealaín) *ag brath ar aois an ghrúpa
Tá an costas ag brath ar méid an ghrúpa.
Beidh na himeachtaí uile faoin spéir agus i nGaeilge.

Guthán: 0044 28 7954 9978
R-phost: info@ancarn.org

Is féidir le teaghlagh leas a bhaint as

an mhargadh iontach seo idir seo
agus deireadh an tsamhraidh.
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

3 Meitheamh
Picnic Teaghlaigh i gCo. Thír Eoghain
12:30, Tulach Óg, Co. Thír Eoghain
cairdeuineill@hotmail.com / 028 877 41576
9 Meitheamh
Picnic na dTeidí ag Páirc na Mara, Áth na Long
Aoine 9 Meitheamh 10:00-12:00
boircheiochtar@gmail.com

10 Meitheamh
Picnic Teaghlaigh i gCo. Chiarraí
Satharn 10 Meitheamh ag 12:00, Gairdíní Ghleann Laoim, Dairbhe
dara@glornangaael.ie / 083 8676063
18 Meitheamh
14:00. Picnic Teaghlaigh ar An Imearlann, An Rinn, Co Phort Láirge.
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914
25 Meitheamh
4:00, Picnic Teaghlaigh i bPáirc Mhic Gearailt, An Mhuirdíog, Corcaigh.
cabrini@glornangael.ie / 083 445 5914

Comhábhair:

De dhíth:

Úlla

Scian

Cáis uachtair

3 x bhabhla beag

Maisiúcháin

Pláta mór

Dathú bia

croíghearrthóir

Céimeanna:
1.

Measc an cáis uachtair sna babhlaí beaga le dathú bia go dtí go dtaitníonn an dath leat

2.

Bain an croí as na húlla leis an croíghearrthóir

3.

Gearr na húlla ina slisíní tuibhe

4.

Cuir an cáis uachtair dáite ar bharr

5.

Cuir na maisiúcháin ar bharr

6.

Ith agus bain sult as

De dhíth:
Cairtchlár
Siosúr
Pionna
Glé PVA
Pritt stick
Roinnt bonn
2c/1p

Is féidir do fidget spinner féin a dhéanmh ag leanúint na treoracha ar
an fhís seo

