
thuismitheoirí agus roimh áistí 

araon. Beidh cuimhne buan ar 

cé chomh sona is a bhí sé agus é 
ag freastal ar an saoire 

Ghaeltachta i gCorca Dhuibhne 

’chuile shamhradh. 

Is é Pat Carey, Cathaoirleach 

Ghlór na nGael, a dhéanfaidh an 
suíochán i gcuimhne Fheargail a 

nochtú ar an Satharn 11 Lúnasa 

2018 ag 14:00. 

Beidh cuid de theaghlach 

Fheargail i láthair ar an lá agus 
beidh aosaigh óga a chaith an 

uile iomad samhradh ag an 

saoire sa Ghaeltacht ag caint ar 

an bealach go ndeachaigh 

Feargal i bhfeidhm orthu. 

Cailleadh ár gcara, Feargal, ar 

an 13 Deireadh Fómhar 2017.  

Tá Glór na nGael le suíochán 

a nochtú i ndíl chuimhe 

Fheargail Uí Chuilinn ag ócáid 
speisialta atá á eagrú le linn 

an Saoire Ghaeltachta do 

Theaghlaigh i mBrú na Gráige, 

i nGaeltacht Chorca 

Dhuibhne.  

Bhí baint ag Feargal leis an 

saoire seo i mBrú na Gráige le 

blianta agus bhí sé tiománta 

le hócáidí agus deiseanna 

sóisialaithe a chur ar fáil do 
thuismitheoirí atá ag tógáil a 

bpáistí le Gaeilge. 

Bhí Feargal fostaithe le Glór 

na nGael ón mbliain 2014 i 

leith ach bhí sé féin agus 
foireann Ghlór ag obair as 

lámha a chéile le blianta fada 

roimhe sin, le linn dó a bheith 

ag feidhmiú mar Stiúrthóir ar 

an eagraíocht Comhluadar. 

Is iomaí togra agus tionscadal 

a raibh sé gafa leo agus 

lárnach iontu. Thuig sé 

tábhacht an oideachais do 

thodhchaí na Gaeilge agus 
d’fheidhmigh sé ar bhoird 

bhainistíochta éagsúla 

scoileanna difriúla.  

Ní raibh a obair dheonach 

teoranta don oideachas 
amháin: bhí sé gafa le Bord 

Stiúrtha Rith Teo óna bhunú 

sa bhliain 2010 agus bhí 

dílseacht dho-chloíte aige dá 

chlub Robert Emmets CLG.  

Bhí spéis mhór ag Feargal i 

gcúrsaí staire agus saineolas 

suntasach aige inti, a roinn sé 

linn ar fad, go fial. 

Is iomaí teaghlach lán-
Ghaeilge a mbeidh cuimhne 

acu ar a chineáltas ag ócáidí 

agus ag deirí seachtaine 

sóisialta na heagraíochta 

Comhluadar. Ba é Feargal a 
bhí i gcónaí amuigh chun 

tosaigh ag cur fáilte roimh 



Is é spraoi an príomh bhealach a 

fhaigheann linbh agus naoínáin amach 

faoin Domhain.  

Le do chuidiú, is bealach iontach é 

mar thacaíocht dá bhforbairt teanga 

chomh maith. 

Mar thuismitheoir, is tú an cara is 

fearr atá ag do pháistí, déan do 
dhícheall am a chaitheamh leo ag 

spraoi gach lá. 

Is breá lena nuabheirthe spraoi 

fisiciúla, ach go háirithe iad a chigilt 

nó a méara agus a liúidíní a 
chomhaireamh. 

Nuair a éiríonn do leanbh beagáinín 

níos sine agus níos láidre, tabhair go 

leor bréagáin dó/di, nithe atá slán 

agu sábháilte agus mínigh di cad é atá 
ann. 

Déan cinnte go ndéanann tú go leor 

fuaimeanna le haghaidh nithe áirithe 

a mhíniú, mar shampla, téann an 

charr “brmm brmm” nó “bíp bíp”, is 
féidir leat amhráin nó rannta a cha-

nadh a dhéanann cur síos spraíúil ar 

na bréagáin éagsúla.  

Is breá le linbh, amhráin agus rannta 

a chloisteáil agus cluichí ar nós peek-
a-boo- a imirt arís is arís eile. 

Timpeall Timpeall Rothaí an Charr 

 

Timpeall timpeall rothaí an charr 

Timpeall timpeall rothaí an charr 

Timpeall timpeall rothaí an charr 

Rothaí ag casadh timpeall 

 

Bíp Bíp Bíp ag adharc an charr 

Bíp bíp bíp ag adharc an charr 

Bíp bíp bíp ag adharc an charr 

Géilligí don bíp bíp 

 

Swish swash swish cuimilteoirí an charr 

Swish swash swish cuimilteoirí an charr 

Swish swash swish cuimilteoirí an charr 

Ag glanadh na fuinneoga 

 

Mise an Traein 

Mise an traein, puff, puff, puff 

Mise an madra, bhuf, bhuf, bhuf 

Mise an bus, bíp bíp bíp 

Mise an tsicín, tsíp, tsíp, tsíp. 

 

Carr Beag 

Carr beag dearg 

Carr beag buí, 

Carr beag gorm, 

A haon, a dó, a trí. 







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 braith 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  

EILE—Siúlóid Sléibhe ar Chruach Mhártain agus Sliabh an Iolair le 

Tash Ó Treasaigh. LÁ & AM AG BRAITH AR AIMSIR 

Ceardann Coder Dojo – LE SOCRÚ 



 
An féidir leat an puzal seo a dhéanamh? 

 
Ba chóir go mbeadh na huimhreacha 1-6 i ngach bosca, i ngach sraith agus i ngach 
colún. Is puzal loighce é seo agus níor chóír go mbeadh ort buille faoi thuairim a 

dhéanamh. 



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

 
Seo puzal beag le d’intinn a choinneáil gníomhacha le linn  

laethanta saoire an tsamhraidh.  


