
 Más mian leat díchlárú ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a  
sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 

Oidhreachta agus Gaeltachta, tús a 
chur le próiseas a mbeadh straitéis 
nua mar thoradh air a rachadh i 
ngleic leis an easpa daoine le 
hardscileanna teanga atá ar fáil 
faoi láthair. 

Tá teacht ar eolas faoi 
ghairmeacha na Gaeilge ag 
www.peig.ie.  

Aithnítear go gcuireann cumas sa 
dá theanga le cumas daoine 
fostaíocht a chinntiú. 

Bíonn deiseanna ag lucht na 
Gaeilge fostaíocht a bhaint 
amach sa státchóras, sna meáin, 
sa mhúinteoireacht, san 
fhorbairt pobail, san 
aistriúcháin, seirbhísí agus eile. 

Ní hamháin go bhfuil na 
deiseanna seo ar fáil in Éirinn 
féin ach bíonn an teanga á 
teagasc in ollscoileanna fud fad 
an domhain, chomh maith le 
hobair aistriúcháin san Aontas 
Eorpach. 

Thuairiscigh www.tuairisc.ie an 
tseachtain seo go bhfuil borradh 
faoi líon na bhfolúntas i saol na 
Gaeilge ach go mbíonn sé 
deacair na folúntais sin a 
líonadh. 

Thuairiscigh an nuachtán ar líne 
a raibh le rá ag  Éamoinn Ó 
Dónaill gur stiúrthóir le 
Gaelchultúr é. Dúirt sé go bhfuil 
imirce daoine oilte ag tarlú i 

saol na Gaeilge. 

“Tá daoine a bhfuil ardscileanna 
teanga acu, go háirithe ó thaobh 
na Gaeilge scríofa de, ag teacht 
i dtír anois ar na deiseanna 
fostaíochta den chéad scoth atá 
ag teacht chun cinn in institiúidí 
de chuid an AE - rud a fhágann 
nach bhfuil siad ar fáil leis na 
folúntais a líonadh atá ar fáil i 
saol na Gaeilge anseo in Éirinn. 

“Tá sé seo ag cothú deacrachtaí 
d’eagraíochtaí agus do 
chomhlachtaí Gaeilge ach, mar 
sin féin, níor cheart dúinn a 
bheith ag gearán - nach iontach 
an rud é go bhfuil poist mhaithe 
a bhfuil stádas ard ag baint leo 
ar fáil dóibhsean a bhfuil 
Gaeilge fhíormhaith acu.” 

Creideann an tUasal Ó Dónaill go 
bhfuil gá le straitéis chun go 
mbeadh soláthar ceart daoine le 
hardscileanna teanga ar fáil 
d’fhostóirí. 

Dúirt Stiúrthóir Gaelchultúr go 
bhféadfadh an Roinn Cultúir, 

http://www.peig.ie
http://www.tuairisc.ie


Is breá le linbh amhráin agus 
rannta, ach go háirithe is 
aoibhinn leo do ghlór a 
chloisteáil. Cabhraíonn 
amhráin agus rannta go mór 
lena scileanna labhartha agus 
éisteachta atá ag do leanbh a 
fhás agus a fhorbairt. 

Is é do ghlór an ceol is mó a 
thaitníonn le do leanbh, mar 
sin abair amhráin di, fiú 
muna bhfuil ghlór iontach 
agat. Ní dhéanfaidh do 
leanbh aon breithiúnas ort. 

Múch an teilifís nó an raidió 
ionas gur féidir le do leanbh 
do ghlór amháin a chloisteáil. 

Níl gá ort amhráin do pháistí 
a chanadh an t-am ar fad, is 
féidir leat popcheol a 
chanadh. Má thaitníonn an 
amhráin leat, bainfidh do 
leanbh sult as chomh maith. 

Tabhair faoi deara an chaoi a 
théann an cheol agus do 
ghlór go mór I bhfeidhm air/
uirthi. An féidir leat a 
mhéara a fheiceáil ag casadh 
agus ag lúbarnaíl? 

Nuair atá tuirse ar do leanbh 
nó nuair atá sí trína chéile, 
bain triall as amhrán a 
chanadh di, go mall agus go 
séimh, chun faoiseamh a 
thabhairt di. 

Foghlaimíonn páistí tríd 
spraoi. Nuair atá tú ag 
canadh amhráin agus rannta, 
athraigh do ghlór, déan 
geaitsí nó úsáid ainm do 
pháiste sna hamhráin. Mar 
Shampla: Istigh sa Zú nó Is 
mise an tiománaí traenach. 

Nuair a thagann do leanbh nó 
do pháistí isteach ag 
déanamh fuaimeanna tabhair 
go leor spreagadh agus 
misniú dó/di. 

Cé nach bhfuil do pháiste in 
ann labhairt go fóill, éist lena 
an freagra atá aige don 
amhráin agus rannta. 



SATHARN 11 Lúnasa 2018 

12:00 – Seirbhís chuimhneacháin do Feargal Ó Cuilinn. 
PRÍOMHÁIDEACH – RSVP marcas@glornangael.ie 

18:00  Clárú d’ imeachtaí na seachtaine. Sóláistí ar fáil.  

18:00 Seomra Spraoi oscailte  

18:00 Cluichí amuigh (ag brath ar aimsir) nó Seodra istigh 

19:30  Fulacht na Fáilte. BBQ eagraithe ag foireann Ghlór na 
nGael. (€0) 

 DOMHNACH 12 Lúnasa 2018 

10:00  Aifreann i mBaile an Fheirtéaraigh 

11:00  Súgradh san Ionad Spraoi i mBaile an Fheirtéaraigh 
(páistí 0-11) (€0) 

12:00 Ealaíon – Cé mé féin? (€0) 

13:00  Garraíodóireacht (€0)  

15:00 Yoga sa Bhrú do dhaoine faoi 14 (€8) 

16:00 Yoga sa Bhrú thar 14 & daoine fásta (€8)  

19:30 Tráth na gCeist sa Bhrú & Amhránaíocht cois tine (0)   

LUAN 13 Lúnasa 2018 

10:30  Turas Báid ó Dhún Chaoin chuig na Blascaod (€20 fásta. €10 

páistí). Filleadh 13:00 nó 14:00 (Rogha).  

15:00  Ceardlann Amhránaíochta (13+ & fásta) (€0) 

15:00  Ceardlann Ealaíne le Áine Uí Dhubhshláine sa Bhrú (€5)  

16:30 Fallaí Dreapa i Explorers World, An Daingean Dreapadóireacht 

(€9) 5+, nó Ionad Spraoi Bog (€7) - 0-12 bl d’aois 

19.30 Ceolchoirm & Céilí sa Bhrú. Píosa ceoil/siamsaíocht nó eile ó 

gach teaghlach! (€0) 

19:30 Tinteán Ceoil i Chlochán Bhréanainn (€5 fásta & €2 paistí - íoc 

ar an doras) 

MÁIRT 14 Lúnasa 2018 

10:00 Ealaín Olann le Joanne (€0) 6+ 

11:00 Ceardlann Drámaíochta do na déagóirí 11+ (€0) 

11:00 Ag Tógáil Páistí le Ghaeilge. Fóram Plé do thuismitheoirí (€0) 

12:30 Díospóireacht na Déagóirí 11+ (€0) (beirt faoi 14 & beirt 14+ 

gach foireann)  

14:00  Dathú Púicín & Déanamh Puipéad sa Bhrú do dhaoine faoi 11 

(€0)  

15:00 – Cartún & Gráin Rósta sa Seomra Spraoi do Pháistí óga  

16:00 Tráthnóna imeachtaí Uisce i gCaisleán Ghriaire. Surfáil x 1.5 

uair. Trampailín uisce, cadhcáil & báid rotha x 1.5 uair. Tóg picnic 

leat! 8+. (€25).  

20:00 Cluichí Bord, cártaí & oíche cois tine sa Bhrú  

CÉADAOIN 15 Lúnasa 2018 

11:00 Marcaíocht Chapaill ar Thrá Fhionn Trá (€20 x 1 uair a chloig).  

8+ bliana d’aois  

11:00 Rannta do pháistí óga sa Bhrú (€5)  

12:00  Cácaí & Spraoi sa chistín do theaghlaigh sa Bhrú (€0) 

12:30 Marcaíocht Chapaill ar Thrá Fhionn Trá (€20 x 1 uair a chloig) 

8+ bliana d’aois  

14:00 – Péintéireacht & PlayDo sa Bhrú do pháistí óga (€0)  

15:00 – Cluichí Foirne 10+ (€0) 

18:00  Déanamh Píotsa & Ceibeab Torthaí – tóg rudaí leat chun cur ar 

bharr! (€0)  

19:30  BBQ le Chéile déanta ag na teaghlaigh. Tóg ábhar libh le 

roinnt! 

Uachtar Reoite & Comórtas Feistis Gléasta. Beidh Duaiseanna! (€0)  

DÉARDAOIN 16 Lúnasa 2018 

10:00 & 14:00 Seaschéaslóireacht sa Daingean do Dhéagóirí (SUP). Lón 

ag an dá ghrúpa le chéile & 13:10 (Burgar srl) (€30)  +11  

10:00  Mara Beo, An Daingean. Turas Treoraithe trí Ghaeilge  (€10/

€6.50)  

14:00 – Picnic & Spraoi ar Thrá an Fhíona, Baile an Fheirtéaraigh. Tóg 

Picnic. Duais don gCaisleán Gainimh is fearr! (€0) 

16:00 Súgradh lena chéile san Ionad Spraoi i mBaile an Fheirtéaraigh 

(€0) 

19:30 Béile le Chéile in dTig Áine (€22 fásta & €12 páistí) –  

19:30 Tinteán Ceoil i gClochán Bhréanainn (€5 & €2 paistí ) 

20:00 Cluichí Bord, cártaí & oíche cois tine sa Bhrú 

AOINE 17 Lúnasa 2018 

11:00 Ceardlann Drumadóireachta 9+ (€7 an duine x 1 ½ uair) 

11:00 Potaireacht i Louis Mulcahy  (€9)  

13:00 Lá Seanachas & Baint Móna le Mossie. Tóg ceapairí/lón leat! 

(€15 an dteaghlach x 4 uair a chloig)  

17:00 – Rannta & PlayDo sa Bhrú do pháistí óga (€0) 0-4 bl d’aois 

17:00 – Ag déanamh Seodra 5+ (0) 

20:00 Ceolchoirm & Céilí sa Bhrú. Píosa ceoil/siamsaíocht nó eile ó 

gach teaghlach! (€0) 

SATHARN 18 Lúnasa 2018  

Glanadh suas & Slán abhaile. Brú dúnta ag 2pm. 

11:00 Rás an Buailtín (Clárú sa bhaile idir 9:30 & 10:30) 

N.B: BEIDH SPÁS TEORANTA AR ROINNT IMEACHTAÍ  



 
Seo thíos puzal maidir le tíortha an domhain. Tá na príomhchathracha tugtha duit 

sna leideanna, níl le déanamh ach ainmneacha na dtíortha a líonadh isteach.  

Trasna 

1. Ottawa (7) 

3. Madrid (2, 6) 

4. Stockholm (2, 9) 

6. Lisbon (2, 12) 

8. Copenhagen (2, 9) 

9. Beijing (2, 4) 

 

Síos 

2. Tokyo (2, 8) 

3. Berlin (2, 9) 

4. Moscow (2, 4) 

5. Canberra (2, 7) 

6. Oslo (2, 5) 

7. Bern (2, 7) 

8. Dún Éideann (6) 



 
Lean na céimeanna thíos le smugairle róin a dhéanamh go  

furasta.  

Céimeanna 

Céim 1: Gearr an páipéar síoda ina cearnóga beaga le siosúr nó le do lámha.  

Céim 2: Tarraing line dhíreach leis an mharcóir ag bun an phláta (ó uimhir 5-7 ar an 
chlog) 

Céim 3: Clúdaigh an pláta le gliú síos go dtí an line dubh agus cuir an páipéar síoda ar 
an rud ar fad.  

Céim 4: Nuair atá sé tirim, gearr an pláta ar an line dhubh.  

Céim 5:  Bain úsáid as an phollaire le poill a chur ag bun an phláta. 

Céim 6: Cuir píosa olainn tríd na poill agus gearr gach sreang chuig an fhad céanna.  

Céim 7: Cuir na súile air agus tarraing béal leis an mharcóir.  


