
1 

 Más mian leat díchlár ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a  

sheoladh chuig marcas@glornangael.ie 

4 Bealtain e 20 18 

Á

Gaillimh. 

Dúirt urlabhraí Thuismitheoirí na 

Gaeltachta, grúpa a thugann tac-

aíocht do theaghlaigh atá ag tógáil 

clainne le Gaeilge, go bhfuil 

teaghlaigh Ghaeltachta agus Ghaela-

cha fágtha “in áit na leathphingine 

arís” ag cinneadh an ghrúpa an 

suíomh nua a sheoladh i mBéarla agus 

i bPolainnis amháin. 

Lean an t-urlabhraí ina fhreagra chuig 

tuairisc.ie:  

“B’iontach an teachtaireacht a 

bheadh ann do lánúineacha óga agus 

ábhar misnigh a bheadh ann dóibh a 

leithéid de sheirbhís a bheith ar fáil 

ina dteanga dhúchais,” a dúirt an t-

urlabhraí ó Thuismitheoirí na Gael-

tachta le ww.tuairisc.ie. 

Tá sé ráite ag Oifig an Coimisinéara 

Teanga go bhfuil gearán faighte acu 

faoin scéal agus go bhfuil sé á fhiosrú 

acu. 

Is féidir an scéal iomlan i 

Tá díoma léirithe Tuismith-

eoirí na Gaeltacht go bhfuil an 

teanga fágtha ar lár ag suíomh 

nua idirlíon a phléann le 

seirbhísí máithreachais in 

Ospidéal Ollscoil na hÉireann, 

Gaillimh. 

Thuairiscigh www.tuairisc.ie 

an tseachtain gur i mBéarla 

agus i bPolainnis amháin atá 

suíomh nua de chuid ‘Saolta’ a 

chuireann seirbhísí 

máithreachais ar fáil i gcathair 

na Gaillimhe. 

Chosain Saolta iad féin i 

ráiteas a thug le fios gur mar 

gheall ar an “líon ard Po-

lannach a bhíonn ag freastal 

ar an aonad” – aonad 

máithreachais in Ospidéal Oll-

scoil na hÉireann, Gaillimh. 

Thug an eagraíocht le fios go 

bhfuil i gceist acu leagan 

Gaeilge a chur ar fáil amach 

anseo, i dteannta leaganacha 

Fraincise, Araibise agus Por-

taingéilise den suíomh. 

Baineann an suíomh nua seo 

leis na seirbhísí atá á gcur ar 

fáil ag an aonad atá in Ospidé-

al Ollscoil na hÉireann  

http://www.tuairisc.ie
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bláthanna Earrach gaoth 

néad grian coinín 

Aibreán feileachán fearthainn 

scáth báistí Bealtaine Tuar ceatha 

féar gairdín Glas 
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Is féidir an pictúir galánta seo a dhéanamh go furasta. Níl de dhíth ach na rudaí seo a leanas: 

siosúr, gliú, cairtchlár ar dhathanna eagsúla 

 

Brúigh anseo le teacht ar an teimpléad do na bláthanna agus do na duilleoga 

 

1. Priontáil na bláthanna agus na duilleoga ar an chairtchlár, beidh 6 bhláth de dhíth le ceann  3T a 
dhéanamh. 

2. Gearr amach iad 

3. Fill gach bláth ina leath, greamaigh iad le chéile le gaothrán a dhéanamh. 

4. Greamaigh na bláthanna ar an leathanach gorm. 

5. Gearr amach gas do gach bláth agus greamaigh iad thíos faoi na bláthanna. 

6. Fill gach duilleog píosa ag an bharr. 

Greamaigh dhá dhuilleog ar gach gas. 

 

Is féidir amharc ar fhís teagaisc anseo fosta a léiríonn na céimeanna uilig thuas. 

https://iheartcraftythings.com/wp-content/uploads/2018/02/paper-tulip-flower-craft-template.pdf
https://youtu.be/oeERIWSbYck

