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

Comhábhair:
Arán bán

De dhíth:
Spunóga

Dathú bia (gel)

Babhlaí

Uisce te
siúcra

Plátaí
Scuabanna glana

Céimeanna:

1.

Measc an t-uisce té, siúcra agus dathú bia le chéile go dtí go bhfuil sé
measrtha tiubh. Tá sé deacair tomhas ceart a thabhairt ach bain trial as go
dtí go bhfuil tú sásta leis.

2.

Déan seo arís leis na dathanna eile go dtí go bhfuil cúpla dath agat.

3.

Bí cruthaitheach, cuir an péint ar an arán bán

4.

Ith agus bain sult as

1 – Ní “le draíocht” a tharlaíonn sé

Ní shealbhaíonn páistí dhá theanga “le draíocht.” Samhlaítear go forleathan go bhfuil “páistí
ar nós spúinsí ó thaobh teangacha de” agus go bhfoghlaimeoidh siad gach teanga a chloiseann
siad go rialta. Níl sé seo fíor. Má tá na cúinsí i gceart, cinnte fásfaidh páistí aníos ag sealbhú
teangacha an teaghlaigh go nádúrtha, ach ní féidir talamh slán a dhéanamh de seo.
2 – Is gá plean a bheith agaibh
Chun go n-éireoidh libh páistí dátheangacha a thógáil, caithfidh sibh plean a bheith agaibh. Cén
leibhéal líofachta a theastaíonn uaibh do na páistí? Cad faoi léamh agus scríobh? Cé agaibh a
labhraíonn cé acu teanga agus cathain a labhraíonn sibh í? Pléigí na ceisteanna seo leis an
teaghlach agus aontaígí ar na spriocanna.
3 – Tá an chomhsheasmhacht ríthábhachtach
Agus plean agaibh, caithfidh an teaghlach bheith tiománta ina leith agus úsáid na dteangacha a
chleachtadh go comhsheasmhach. Cinnte, sealbhóidh páistí na teangacha fiú má mheascann na
tuismitheoirí a dteangacha leo, ach tá an dainséar ann go roghnóidh siad, ag pointe áirithe, cloí
leis an mórtheanga, má tá taithí acu ar thuismitheoir na mionteanga a chloisteáil ag athrú go
dtí an mhórtheanga.
4 – Tabhair aird ar aga na teagmhála
Agus plean agaibh, caithfidh sibh aird a dhíriú ar an méid teagmhála a bhíonn ag an gclann leis
na teangacha éagsúla. Moltar go mbeadh teagmháil ag an bpáiste le teanga ar feadh 30% den
lá, ar a laghad, chun í a shealbhú. Níl anseo ach treoir – braitheann an t-am a thógann sé ar
pháistí teanga a shealbhú, ar an saghas teagmhála a bhíonn acu léi.
5 – Caithfidh sibh am a chaitheamh leis an tionscnamh (agus airgead freisin, b’fhéidir)
Caithfidh sibh a chinntiú go bhfuil raidhse ama agaibh labhairt leis na páistí, léamh leo,
agus acmhainní a aimsiú a chabhróidh leo an teanga a fhoghlaim. Seans go mbeidh oraibh laethanta saoire a chaitheamh in áiteanna a spreagfaidh na páistí chun an teanga a labhairt.
6 – Beidh daoine ann nach n-aontóidh libh
Ní aontóidh gach duine libh gur maith an smaoineamh é páistí a thógáil le teangacha uile an
teaghlaigh. Déarfaidh roinnt daoine libh gur cur amú ama é, nach n-oibreoidh sé. Sílfidh daoine eile go bhfuil sibh ag cur brú ar na páistí agus déarfaidh daoine eile go bhfuil na teangacha
uile ag cur mearbhaill ar na páistí. Scaoiligí tharaibh lucht an amhrais ach maithigí dóibh é,
mar ní thuigeann siad an scéal i gceart.

7 – Ná héistigí le drochchomhairle
Seans, uair éigin, go molfaidh duine gairmiúil daoibh éirí as teanga ar leith a labhairt le bhur
bpáistí. Má tá amhras oraibh faoi fhorbairt teanga pháiste, labhair le saineolaí a bhfuil taithí
aige/aice ar an dátheangachas.
8 – Ní i gcónaí a bheidh sé éasca
Is iomaí dúshlán a bheidh romhaibh ar an turas ilteangach seo – seachas lucht an amhrais agus
na “saineolaithe” nach bhfuil an t-eolas ceart acu, beidh bacainní seanchaite eile romhaibh: an
mbeidh sibh in ann cloí leis an bplean nuair a athraíonn cúrsa an tsaoil gan choinne daoibh – cúinsí athraithe teaghlaigh, aistriú tí, arduithe céime, tionchar daoine eile agus mar sin de? Má
bhíonn deacrachtaí agaibh, iarraigí comhairle agus cúnamh.
9 – Seans go bhfreagróidh do pháiste tú sa teanga “mhícheart”
Is don tuismitheoir mionteangach is minicí a tharlaíonn sé seo. Síleann tú go bhfuil gach rud
déanta i gceart agus go comhsheasmhach agat, ach fós, filleann do pheata beag ón scoil lá
agus ní fhreagróidh sé/sí tú a thuilleadh i do theanga féin. Braithfidh tú díomách dubhach má
tharlaíonn sé seo ach tá sé ríthábhachtach nach n-éireofá as, ag an bpointe sin. Bí
comhsheasmhach agus méadaigh, más féidir, teagmháil an pháiste leis an teanga.
10 – Bainfidh an chlann an-leas as an dátheangachas

Má tá sibh fós amhrasach faoin gclann a thógáil go dátheangach, léigí anseo faoi na tairbhí
móra a bhainfidh na páistí as bheith dátheangach, más é sin bhur gcinneadh. Déanaimid uile ár
ndícheall chun tacú lenár bpáistí – cén fáth nach dtabharfadh sibh bua an ilteangachais dóibh?
11 – Ní cúis aiféala riamh daoibh an cinneadh seo
Geallaim daoibh, ní bheidh aiféala oraibh riamh gur chloígh sibh leis an gcinneadh agus gur fhás
na páistí aníos ag labhairt teangacha uile an teaghlaigh. Ar an lámh eile de, is iomaí tuismitheoir a bhfuil aiféala orthu nár roinn siad a dteanga féin leis na páistí, agus ar ndóigh, is iomaí
duine fásta a bhfuil brón orthu anois nár fhoghlaim siad teanga a n-athar nó a máthar uathu
agus iad óg
12 – Is cúis bhróid í
Beidh bród an domhain oraibh nuair a labhraíonn bhur bpáistí, den chéad uair, lena mamó nó
lena daideo nó le gaolta eile ina dteanga féin. Níl aon dabht faoi, is díol mórtais é. Ní oraibhse
amháin a bheidh an bród, ach ar na páistí freisin agus ar an teaghlach iomlán. Tuigfidh
teaghlaigh eile gur féidir leo bhur samplasa a leanúint.

An bhfuil Gaeilge agat agus ar mhaith leat a fháil amach cad iad na slite beatha
atá ar fáil duit?
Brúigh thíos le treoirleabhar maidir le Gairmeacha le Gaeilge arna fhoilsiú ag
Grad Ireland i gcomhar le Foras na Gaeilge.

Beidh lá na nAithreacha ann ar
An Domhnach 18 Meitheamh.
Seachas cárta costasach a
cheannach, brúigh anseo le fáil
amach cén dóigh le cárta ar nós
léine a dhéanamh do d’athair.
Tá sé an-shimplí agus bainfidh sé
an-sult as ar fad.

