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Tá imeacht scéalaíochta do 
pháistí agus do thuismitheoirí in 
POTA, preabchaifé Gaelach á ea-
grú i gCorcaigh. 

Beidh scéalta agus na hamhráin 
ag Cillian ar siúl Dé Sathairn 30 
Meitheamh óna 13.00 in ionad 
Ghael-Taca, Port Uí Shúillea-
bháin. 

Is é Cillian Brennan, scéalaí agus 
fuirseoir as Corcaigh, a bheidh i 
mbun na scéalaíochta ar an lá. 

Insíonn sé na scéalta atá cloiste 
aige agus na cinn atá cumtha aige 
agus is iad na scéalta is fearr leis 
na na cinn le síol na fírinne cur-

tha i gcré na mbréag.  

Is duine é a bhfuil taithí na 
mblianta aige de bheith ag cur a 
lucht éisteachta faoi gheasa lena 
chuid scéalta.  

Is le tacaíocht ó Bhliain na 
Gaeilge 2018 a reáchtálfar an 
imeacht seo.  

Beidh POTA oscailte ar feadh 
thart ar coicís eile le haghaidh 
bia blasta agus comhrá agus 
seirbhís trí Ghaeilge.  

Beidh fáilte roimh dhaoine bu-
aladh isteach. 

Bainfidh cuid maith teaghlaigh tairbhe iontach 
as iris ar líne faoin dúlra atá á fhoisliú ag Foras 
na Gaeilge. 

Agus an samhradh linn tá teaghlaigh ag 
caitheamh ama le chéile taobh amuigh agus tá 
neart ábhair san iris a chuideoidh le tuismith-
eoirí suim á bpáistí a spreagadh agus a chothú 
sa dúlra. 

Tá neart eolas san eagrán is déanaí faoi éin na 
mara, ainmhithe fiáine agus neart eile. 

Is nuachtlitir ráithiúil faoin dúlra agus an saol 
mórthimpeall orainn is ea Líon an Dúlra. 

Bíonn fáil air agus ar nuachtlitreacha uile na 
sraithe ar ár shuíomh gréasáin 

http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/
aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/  

http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/
http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/


Is fadhb shíoraí é don tuimsith-
eoir páistí a spreagadh chun gla-
nadh suas ina ndiaidh féin agus 
cuidiú le hobair an tí.  

Treoracha 

Bíonn cuid mhaith tacaíochta 
agus treoracha céim-ar-chéim de 
dhíth ar páistí beaga le tascanna 
simplí a chur i gcríoch. 

Mar shampla agus tú ag caint le 
leanbh 3-bliana d’aois bheifeá ag 
rá:  

“Anois a Sheáin, is gá duit do 
chuid bréagáin a bhailiú suas 
agus a chur i mbosca na mbré-
agán.  

“Tá mé ag dul isteach sa chistin 
anois agus beidh mé ar ais i 
gceann deich noiméad. Muna 
bhfuil sé déanta faoi sin, ní beidh 
tú ábalta súgradh leis amárach.”  

Forbairt 

Is fiú deis a thabhairt do pháistí 
tacú leat timpeall an tí chomh 
luath agus gur féidir leo. Tá gach 
páiste difriúil, ach is minic go 
mbíonn siad i bhfad níos 
toilteanaí dul i mbun oibre ná a 
mhalairt.    

Is féidir le leanaí an-óg cabhrú 

leis an dustáil; na héadaí a 
thógáil amach ón dtriomadóir; 
scuabadh suas (le scuab beag go 
speisialta dóibh féin); 
folúsghlantóireacht; bia ón 
siopadóireacht a chur isteach sa 
chuisneoir & cófraí; uisce a chur 
ar na plandaí agus i bhfad níos 
mó.  

Baineann páistí pléisiúr as a 
bheith ag gníomhú lena 
dtuismitheoirí agus as ucht 
moladh a fháil uathu.  

Is fearr go mbeadh taithí acu as a 
bheith ag obair i dteannta le 
tuismitheoir ar dtús agus iad faoi 
bhun 3 bliana d’aois agus tuiscint 
a bheith acu ar an ngníomh, sula 
mbíonn brú curtha orthu dul i 
mbun tascanna leo féin.  

Nuair a bhíonn said níos sine, 
agus aois a trí nó a ceathair 
bainte amach acu, is féidir leo 
bheith níos neamhspleáchaí i 
roinnt cásanna. Mar shampla agus 
tú ag caint leis an leanbh 4 bliana 
d’aois bheifeá ag rá:  

“Anois a Sheáin, is gá duit do 
chuid bréagáin a bhailiú suas 
agus a chur i mbosca na mbré-
agán.  

“Tá mé ag dul isteach sa chistin 

anois agus beidh mé ar ais i 
gceann deich noiméad. Muna 
bhfuil sé déanta faoi sin, ní beidh 
tú ábalta súgradh amárach.”  

Mura bhfuil an páiste sásta tacú 
leis an ngníomh, tabhair rabhadh 
dóibh agus seans amháin eile. 

‘’Anois a Sheáin is tusa a chur na 
bréagáin seo amach agus is gá 
duitse iad a chur ar ais arís. Táim 
chun comhaireamh suas go 10. 
Mura bhfuil gach rud glanta suas 
agat, ní bheidh cead agat x a 
dhéanamh.” ( x = rud éigin gur 
maith leo). 

Rabhadh 

A luaithe is atá an tasc seo dé-
anta, is féidir bogadh go tasc eile 
cosúil le leabhair a chur ar an 
tseilf nó éadaí salacha a chur sa 
chiseán níocháin. 

Tá sé tábhachtach fanacht dílis 
do rabhadh a dhéantar sa 
phróiseas seo mar is lú aird a tha-
bharfadh páiste ar rabhadh ar 
bith amach anseo má  

Ar lean ar leathanach 3  

 

 

 



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

Ar lean ó leathanach 2 

fhoghlaimíonn said nach gcuirtí  

iad i bhfeidhm. Mar sin de, ní mór 
gan rabhadh a dhéanamh nach 
féidir cur i bhfeidhm. 

Cé gur féidir leis an chur chuige 
seo a bheith mall triallach, bíonn 
i bhfad níos lú frustrachais ag 
baint leis ná bheith ag scairteadh 
le fearg “Glan suas anois nó 
beidh sé daor ort!”  

Céim ar chéim 

Bíonn toradh níos fearr ar thre-
oracha céim-ar-chéim má thuige-
ann páistí go mbeidh siad thíos 
leis muna gcuirfaí an tasc i 
gcíoch. 

Tá sé ina chuidiú tascanna a 
scríobh amach ar chlár atá 
crochta i seomra páistí atá giota 
níos sine. Is fiú céimeanna atá de 
dhíth le tasc a chur i gcríoch a 
shonrú ar an gclár.  

Arís eile, is gá am líne a chur leis 
agus impleachtaí bheith le haon 
teip an tasc a dhéanamh. 

Is fiú a chuimhneamh nach leor 
pionós a ghearradh sa chás nach 
gcuirtear tasc i bhfeidhm ach gur 
gá toradh dearfach sa chás go 
gcuirfear an tasc i gcríoch.  

Ábhar misnigh 

Is ábhar lag-mhisnigh é don 
pháite nach bhfeiceann ach 

impleachtaí diúltacha.  

Tá sé tábhachtach iompar maith 
a mholadh. Má ghlanann siad an 
seomra, tá sé tábhachtach sin a 
aithint le moladh, barróg a 
thabhairt agus in amanna 
luaíocht a bheith le toradh maith. 

Deir cuid mhór tuismitheoirí go 
bhfuil tairbhe le baint as cairte-
anna greamaitheoirí.  

Faigheann an páiste 
greamaitheoir gach uair a chuir-
tear tasc i gcríoch. Nuair a bhí-
onn a dhothain greamaitheoirí 
bainte amach, bíonn rud éigin 
speisialta. 

Tá cairt deartha againn ar leatha-
nach 4 gur féidir a chló amach 
agus a úsáid le ionchur na bpáistí 
in obair a tí a aontú agus a bhain-
istiú. 
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Trasna 

2. cuir seo ort le do chraiceann a chosaint (7,6) 

7. caitheann tú seo le dul ag snámh (7,6) 

8. tá siad seo de dhíth le do shúile a chosaint ón ghrian (8, 6) 

9. bíonn an duine seo ag déanamh cinnte go bhfuil gach duine slán san fharraige (5, 9) 

Síos 

1. éan a fheictear cois farraige (8) 

3. caitheann tú iad seo ar do chosa i rith an tsamhraidh (7) 

4. bíonn seo blasta ar lá deas te (7, 6) 

5. is féidir iad seo a bhailiú ar an trá (8) 

6. is féidir ceann acu seo a thógáil ar an trá 

Freagraí 
Trasna: 1-uachtar gréine, 7-culaith snámha, 8-spéaclaí gréine, 9-garda tarrthála 
Síos: 1-faoileán, 3-cuaráin, 4-uachtar reoite, 5-sliogáin 



 
In amanna bíonn leadrán orainn le linn laethanta saoire an tsamhraidh, is 

féidir úsáid a bhaint as an chlár ama seo le cuidiú leat na laethanta a  
phleanáil agus an tairbhe is mó a bhaint astu.  

 

Lig do Scíth Luan  
Tóg go bog é ar an Luan, is féidir leabhar a léamh,  
amharc ar scannán nó dathú isteach a dhéanamh.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ar an Bhóthar ar an Mháirt 

Gabh chuig an iarsmalann nó chuig an zú,  
bíodh picnic agat nó siúlóid fhada faoin tuath.  

 

 

 

Cócaireacht ar an Chéadaoin 

Bain triail as rud éigin nua a dhéanamh inniu agus bíodh spraoi 
agat sa Chistin.  Bíonn 
oideas as Gaeilge ar fáil 
go minic sa nuachtlitir 
seo.  
 

 

 

 

 

 

Déan é  

Déardaoin  
Ba chóir do gach páiste bheith ag cuidiú lena thuismith-

eoirí sa teach nó sa ghairdín, go háirithe i rith an 
tsamhraidh agus neart ama saor acu. Bain úsáid as an Dé-

ardaoin leis na jabanna beaga uilig a dhéanamh a 
chuirfidh aoibh an gháire ar Mhamaí nó Daidí.  

 
 
 


