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Beidh an Saothrai ar fáil ar DVD 
go luath ach idir an dá linn tá an 
pictiúrlanna ina bhfuil an Saothraí 
le feiceáil ar fáil ag an nasc seo. 

Tá cartún úr nua eile foilsithe as 
Gaeilge. 

Ba í Nora Twomey an stiúrthóir 
agus stiúideo beochana Salúin 
Chartún (a chruthaigh Song of 
the Sea agus The Secret of 
Kells).  

Insíonn An Saothraí an scéal faoi 
Parvana, cailín óg 11 bliain 
d’aois atá ag fás aníos faoin Tal-
iban san Afganastáin in 2001.  

Nuair a ghabhtar a hathair in 
éagóir, cuireann Parvana cruth 
buachalla uirthi féin le tacú  
lena teaghlach.  

Le buanseasmhacht neamhea-
glach, agus Parvana ag baint 
neart as na scéalta a d’inse a 
hathair di, ar deireadh cuireann 
sí a beatha féin i gcontúirt le 
fáil amach an bhfuil sé go fóill 
beo.  Is scéal corraitheach agus 
draíochtach é seo atá tráthúil 
agus spreagúil. Is scéal faoi 
chumhacht agus leaigheas ar 
ghortú. 

http://www.macallateo.com/projects/an-saothrai/
http://www.macallateo.com/projects/an-saothrai/
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Is mór an cuidiú é do do leanbh má 

labhraíonn tú leis nó léi ó lá a mbeirthe. 

Taobh istigh de noiméid ón uair a bheir-

tear linbh, bíonn siad ag féachaint thart 

ar lorg aghaidheanna. Scrúdóidh siad 

gach a fheiceann siad. Bí ag bogadh do 

bhéal go mall agus cuir do theanga 

amach. 

A luaithe agus a bheirtear an leanbh aith-

neoidh sé do ghlór. Bíonn siad ag éis-

teacht lom láithreach mar sin, lean leat 

ag caint leo. 

Beirtear paistí le raon leathan 

mothúchán. Lonnraíonn a n-

aghaidheanna le pléasúr.  

Beidh a gcuid meatáin á bhforbairt gan 

mhoill agus bíonn cumas acu mionghaire 

mór a dhéanamh go luath. 

Cé nach mbíonn cumas cainte ag páistí 

go dtí go mbíonn siad timpeall bliain 

d’aois, ní ionann sin is a rá nach bhfuil 

fonn cainte orthu.  

Nuair a bhíonn siad ag bogadh á mbéil, 

ba chóir do thuismitheoirí bheith ag caint 

leo, ag moladh an scéal atá á insint acu! 

De réir agus rachaidh na seachtainí thart, 

beidh an leanbh ag féachaint ort ar feadh 

tréimhsí níos faide agus ag déanamh 

fuaimeanna dourdála agus ag corracú. 

Déan comhrá leo, ag déanamh fuai-

meanna macasamhail a bhfuil á ndé-

anamh ag an pháiste féin. 

Is dóigh iotach iad cluichí le comhrá a 

dhéanamh. Níl aon gá le bréagáin. Déan 

comháireamh ar bhairricíní an linbh nó bí 

ag ciogailt a chosa. 

Bí ag ceol leis an leanbh – fiú muna bhfuil 

iontaobhas as do chumas amhránaíochta 

féin. 

Cosúil le daoine fásta, ní bhíonn fonn 

mhaith ar linbh in amanna mar gheall ar 

ocras nó tuirse.  

Bíodh meas agat ar riachtanais an linbh 

am ciúin a bheith aige. 
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 Más mian leat díchlárú ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a  

sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 
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An féidir leat ainmneacha na n-ainmhithe mara seo a chur san áit 
cheart sa phuzal thíos?

Breac 

Turtar 

Míol Mór 

Gliomach 

Bradán 

Scadán  

Cloicheán 

Trosc 

Ochtapas 

Siorc 

Deilf  

Portán 

Crosóg Mhara 
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Is féidir an fhuinneog dhaite 
thíos a  dhéanamh go  
furasta, níl de dhíth ort 
ach: 

Siosúr 

Gliú 

Paipeár dubh 

Leathanach mór bán 

Paipéar síoda gorm 

Seodra srl le maisiú 

 

Céimeanna 

1. Gearr an paipéar síoda ina píosaí beaga 

2. Clúdaigh an leathanach mór bán leis an phaipéar gorm  

3. Gearr amach fráma dubh agus greamaigh ar bharr 

4. Gearr amach scathchruthanna na n-ainmmhite mara, is féidir iad a 
tharraingt agus a dhathú isteach nó iad a phriontáil agus a ghearradh 
amach, tá roinnt le fáil anseo 

5. Greamaigh na hainmhithe ar an phictúir 

6. Maisigh é le seodra beaga  

 

https://www.google.com/search?q=sea+animals+silhouette&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF3u_T2s3bAhWICsAKHfWCBpUQ_AUICigB&biw=1366&bih=702

