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Imeachtaí Ghlór Teaghlaigh  

Seachtain na Gaeilge ‘18 

Beidh imeachtaí á n-eagrú do theaghlaigh fud fad na 
tíre ag Glór na nGael le linn Seachtain na Gaeilge: 

DÁTA   AM  ÁIT    IMEACHT 

1 Márta  18:00  Eamhain Mhacha  Ceolchoirm do pháistí 

2 Márta  10:00  Dún Uladh    Seó puipéad leis na Bopóga 

3 Márta  14:00  An Rinn go BÁC  Bus do theaghlaigh taisteal go BEO 

3 Márta  10:00  Crois Mhic Lionnáin  Bus do theaghlaigh taisteal go BEO 

go BÁC  

3 Márta  11:00  Leabharlann   Scéalaíocht do theaglaigh le páistí óga 

     Bhaile Shligigh  le Sorcha Nic a' tSionnaigh 

4 Márta  12:00  Comhaltas CCÉ  Cruthanna - Dráma do na hÓige Luatha ó n  

     Baile na Manach  gcompántas drámaíochta Branar 

7 Márta  11:00  Leabharlann  Rímeanna & rannta do theaghlaigh le páistí 

Leitir Ceanainn  réamhscoile 

10 Márta  14:30  Leabharlann  Léiriú Puipéad ó Púca Puppets 

     DLR Lexicon 

11 Márta  14:00  Gael-Taca, Corcaigh Scéalaíocht & Rannta do Theaghlaigh le  

páistí óga leis an seanachaí Pádraig Ó Briain. Spraoi, 
cluichí  & Picnic istigh le chéile 

12 Márta  14:00  Castlepark Centre  spraoi, cluichí agus craic  

Lios na Sceithe 

14 Márta  11:00  Leabharlann  Rímeanna & rannta do theaghlaigh le páistí 

Leitir Ceanainn  réamhscoile 

17 Márta  10:00  Maigh Cuilinn  Spraoi le Ceol Ceiliúradh Lá 'Fhéile Pádraig 

le ceol, amhráin agus ealaíon. Le Julie Anne Brown 

15 Márta  15:30  Adventure World   Teaghlaigh Gaeilge Lár Uladh ag teacht  

Corr Críochach  le chéile le  

18 Márta  14:00  Halla Íde, Luimneach Cóisir spraoi cluichí agus amhránaíocht 



Beidh teaghlaigh le 
Gaeilge BEO - Bródúil 
agus Gaelach nuair a 
bheidh said ag ceiliúradh 
na teanga i mBaile Átha 
Cliath ar an mhí seo 
chugainn. 

Beidh an fhéile sráide ar 
ceann de na himeachtaí 
Ghaeilge is mó le linn Bhl-
iain na Gaeilge 2018. 

Is ar 3 Márta a bheidh sé 
ar siúl sa phríomhchathair 
ag 12.30in.  

Déanfar ceiliúradh 
agus léireofar ár 
mbród don teanga os 
comhair an saol mór.  

Is deis é aird a tharraingt 
ar na dúshláin atá le ré-

iteach. 

 Beidh mórshiúl spreagúil 
ann ó Chearnóg Parnell, 
ceolchoirm spleodrach ag 
Cearnóg Mhuirfean agus 
réimse de cheardlanna 
éagsúla do theaghlaigh sa 
Chearnóg fhéin i ndiaidh 
na ceolchoirme.  

Táthar ag súil le ceol, cra-
ic agus comhluadar den 
chéad scoth! 

Tá eolas san fhógra thíos 
faoi buseanna a bheidh ag 
iompar rannpháirtithe ó 
go ceann ceann na tíre a 
fhad le BEO. 

Caithigí éadaí dearga leis 
an lá a cheiliúradh. 

BEO - bródúil  
agus Gaelach 







Is de chruthanna ionta-
cha atá an domhan seo 
timpeall orainn déanta.  

Ach, uaireanta, éiríonn 
muid bréan de na rudaí 
céanna a fheicimid gach 
lá.  

Seo scéal Cubert an 
Chiúib agus Triantán an 
Triantáin agus na heach-
traí go léir a tharlaíonn 
dóibh nuair a mheasctar 
na cruthanna ar fad.  

Úsáideann Starcatchers 
agus Branar 
puipéadóireacht, téatar 
na réad, ceol agus fuai-
meanna chun an scéal 
seo a chur i láthair ar 
sheit bog agus tadhlach. 

Beidh dhá léiriú de 
Cruthanna ar siúl ar an 
Domhnach 4 Márta sa 
Chultúrlann CCÉ Baile na 
Manach, ag 12:00 agus 
14:00.  

Tá sé oiriúnach do na 
hóige luaithe: 6 mhí - 2 
bhliain d’aois agus a 
dtuismitheoirí.  

Ní mór chlárú le Nóirín 
Bairéad, 
noirin@glornangael.ie 
roimh an 2 Márta le 
haghaidh spás don léiriú 
ag 12:00 nó 14:00 a chur 
in áirithe.  

Is imeacht saor in aisce 
é, maoinithe ag Glór na 
nGael mar chuid de Bhl-
iain na Gaeilge. 

Ta spásanna  

teoranta ann don 

imeacht seo. 

Dráma don óige luaithe agus cruthanna 

atá timpeall orainn sa domhain 



Foirm ch lárúcháin  do  

Lá N áisiún ta  n a  dTeagh lach  ‘18 
Tá Glór na nGael ag glacadh le 

clárúchán do Lá Náisiúnta na 

dTeaghlach. 

Beidh an t-ollimeacht náisiúnta 

ar siúl in Ionad Náisiúnta Óige na 

hÉireann, Droim Rí, Contae na 

Mí, Dé hAoine agus Dé Sathairn 

25-26 Bealtaine 2018  

Agus é mar chuid de Bhliain na 

Gaeilge, beidh clár imeachtaí do 

pháistí beaga agus páistí níos mó 

Dé hAoine agus Dé Sathairn 25-26 

Bealtaine 2018. 

Beidh spraoi agus eachtraíocht ag 

na páistí in áit slán le páistí eile 

le Gaeilge agus é ar fad taobh 

amuigh de chomhthéacs na 

scoile. 

Beidh lóistín ar fáil ar an láthair 

oíche d’Aoine. 

Is é an costas a bheidh leis ná €50 

an teaghlach le páiste amháin 

agus €5 breise do gach páiste ei-

le. Beidh bricfeasta agus lón san 

áireamh leis an chostas. 

Beidh BBQ oíche Aoine, cúrsaí 

bainní Terminator, ciceanna 

éirice, rith buinsí, uni-haca spra-

oi, rás uibh agus spúnóg, rás na 

dtrí chos, agus níos mó. 

Beidh spásanna teoranta ann don 

imeacht seo agus moltar dóibh 

siúd ar mhaith leo freastal clárú 

go luath. 

Tá foirm chlárúcháin ar leatha-

nach 8 den nuachtlitir seo nó is 

féidir rphost a chur chuig mar-

cas@glornangael.ie le leagan 

word den fhoirm a fháil.  





Comhábhair 
 

800g siúcra reoáin 

10 tbsp. bainne 
comhdhlúite 

1tbsp fanaile 

Dath bia—3 dhath 
eagsúla 

100g im bog 

Milseáin agus sprinkles 

1. Measc an t-im, an bainne agus an fhanaile le chéile 

2. 2. Cuir isteach an siúcra agus measc le meascthóir 
leictreonach 

3. Nuair atá sé ar nós gainimh, isteach le do lámha agus déan 
liathróid mór as  

4. Scair an liathróid i dtrí bhabhla agus cuir cúpla deoir de 
dhathú bia difirúil i ngach ceann acu  

5. Má éiríonn sé ró-fhliuch, cuir isteach níos mó siúcra 

6. Déan 5 nó 6 liathróid as an mheascán in achan bhabhla, 
beidh 15-20 agat san iomlán 

7. Cuir na liathróidí ar thradaire agus brúigh síos le do lámha 
go dtí go dtagann siad le chéile agus tá gach spás líonta 

8. Cuir milseáin ar an bharr agus brúigh síos, fág sa chuisneoir 
é thar oíche 

Coirneál bácála 
Faoiste an Aonbheannaigh 


