
Tá an Puball Gaeilge ag an 
Electric Picnic ag fás leis. 

Is é Glór na nGael a 
eagraíonn an Puball Gaeilge 
agus beidh neart ar siúl do 
theaghlaigh Ghaeilge le linn 
na Féile. 

I measc eile beidh lón do 
theaghlaigh Ghaeilge, 
scéalta do ghasúir ar bhus 
Fíbín, ceardaíocht agus 
seodóireacht agus ceol 
Gaelach den scoth. 

Beidh an Electric Picnic ar 
siúl deireadh seachtaine 6 
agus 7 Mean Fómhair. 

Is féidir tuileadh eolais a 
fháil ach teagmháil a 
dhéanamh linn ar 
fiosru@glornangael.ie.  



  Bíonn an leanbh ag breathnú ar d’aghaidh 
nuair a labhraíonn tú leo. 

 Bíonn siad ag imirt le fuaimeanna.  
Cloistear fuaimeanna ar nós “Baba”. 

 Tá tuiscint an linbh ag forbairt. Tuigeann 
siad focail a úsáideann tú go minic ar nós 
“slán” nó “bainne”. 

Nod don Eolach: 
Labhair leis an leanbh nuair atá tú ag athrú a 

chlúidín, ag cothú cíche nó ag dul amach le 
chéile. 

  Bíonn an leanbh ag úsáid focail simplí go 
luath. 

 Ní bhíonn a chuid fuaimniú soiléir go fóill. 

 Is féidir leo treoir simplí a leanúint ar nós, 
“Tabhair é do Mhamaí, le do thoil.” 

Nod don Eolach: 
Múch an teilifís nuair a labhraíonn tú agus 

nuair a imríonn tú leis an leanbh. 
Cabhróidh sé go mór le scileanna  

éisteachta an linbh a fhorbairt. 

  Anois, beidh an lapadán ag nascadh focail 
le chéile… “Teidí imithe” / “teidí bocht” 

 Is féidir leo nithe a aithint ar nós íomhánna 
sa leabhar nó bréagáin sa seomra. 

Nod don Eolach: 
Nuair a labhraíonn do pháiste leat, tabhair  

tacaíocht dóibh trí forbairt a dhéanamh ar cad a 
thuigeann tú.  

Páiste: “Cat.” 

Tusa: Sea, tá an cat ina chodhladh.”  

  Ag an aois seo, tuigeann páistí abairtí níos 
faide, “Tá do chuid bróga thuas staighre”. 

 Ag baint úsáid as go leor focail éagsúla 
(suas go 200), ag forbairt abairtí gairid. 

 Bíonn siad ag úsáid focail nua gach lá agus 
tá feabhas ar a gcuid tuiscint. 

Nod don Eolach: 
Tabhair cabhair don leanbh a chuid focail a 

fhuaimniú i gceart trí aithris a dhéanamh 
leo.  

Páiste: “Madra.” 
Tusa: “Sea is madra é.” 

  Tá na habairtí ag éirí níos faide agus níos 
casta, “Táim ag dul go teach Mamó agus 
beidh go leor bréagáin ann.” 

 Bíonn deacrachtaí ag páistí le roinnt fuai-
meanna éagsúla ar nós, r, w, l, y, th, s, sh, 
ch,  

 Ag an aois seo, is féidir leo dul amú ina 
gcuid cainte agus neart botúin a dhéanamh 
sna habairtí. Is gnáthrud é seo. 

Nod don Eolach: 
Tabhair neart ama dóibh nuair a labhraíonn 

siad. Ná tharraing aon aird ar na 
deacrachtaí atá acu. 

  Ag an aois seo, bíonn neart ceisteanna ag 
an leanbh, “cén fáth?” ach go háirithe. 

 Is féidir leo labhairt go muiníneach faoi 
rudaí atá déanta acu agus gníomhaíochtaí 
atá fós le déanamh. 

Nod don Eolach: 
Déan tagairt ar na rudaí atá ar siúl ag an leanbh 

seachas go leor ceisteanna a chur orthu. 

  Is féidir le páistí ag an aois seo, a gcuid 
aird a dhíriú ort go héasca, fiú má tá siad i 
lár spraoi nó gníomh ar bith eile. 

 Tuigeann siad abairtí níos faide agus níos 
casta. “Faigh na pinn oráiste agus na pinn 
dubh.” 

 Tá fuaimniú soiléir acu do chuid mhaith 
den stór focail atá acu. 

Nod don Eolach:  
Lorg cabhair muna bhfuil daoine in ann do 

pháiste a thuiscint nó má thuigeann do 
pháiste focail agus abairtí simplí amháin. 

Tá sé tábhachtach comhrá a bheith agat le do leanbh fiú sula mbíonn cumas labhartha acu féin. Bí ag caint leo sa 

dóigh is a mbíonn tú fein ag caint le daoine eile le linn an lae agus tú sa bhaile. Muna bhfuil cumas labhartha an 

linbh ag forbairt mar ba chóir is fiú comhairle a fháil. Tá go leor teireapóirí cainte fostaithe ag Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte nach bhfuil traenáil acu maidir le fuaimeanna na Gaeilge. Má tá tú buartha faoi fhorbairt labhartha 

do linbh agus tú á thógail le Gaeilge, déan cinnte de go bhfuil eolas ag an té a thugann comhairle duit maidir le 

foghraíocht na Gaeilge agus forbairt foclóirín na Gaeilge. Is treoir é an tábla thíos ar fhorbairt labhartha. 

Mhí    

  Mí    



Bhí seachtain saoire i nGaeltacht Chorca Dhuibhne ag 
Teaghlaigh Ghlór ó 11 go 18 Lunasa. Tháinig teaghlaigh 
ó gach carn den tír leis an seachtain a chaitheamh ag 
Brú na Gráige, agus sult a bhaint as imeachtaí 
ceardaíochta agus ríomhaireachta, siúlóid sléibhe, 
dioscó Gaelach, ceolchoirm, cuairt ar an Bhlascaod Mór 
agus go leor leor eile.  

Mar chuid den seachtain nochtaíodh suíochán i 
gcuimhne Fheargal Ó Cuilinn, a chaith treimhse fada ag 
eagrú an seachtain seo le linn do bheith ag obair le 
Comhluadar, sular bronnadh an cúram ar Glór na nGael. 











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

Tá Futa Fata chun pictiúrleabhar 
úr nua á fhoisliú leis an údar 
Sadhbh Devlin dar teideal Beag 
Bídeach. 

Cur síos: 

Pléann an leabhar leis an ghrá atá 
ag Nína dá deartháir, Jimí ach, 
uaireannta cuireann sé isteach 
uirthi.   

Ba bhreá le Nína bheith bídeach 
ionas gur féidir léi dul chun 
cónaithe lena cairde, na bábóga. 
Nach mbeadh an saol i dteach 
bábóige, gan Jimí, go hiontach ar 
fad?! 

An tÚdar: 

Is scríbhneoir, colúnaí 
irisleabhair, láithreoir agus 
taighdeoir teilifíse í Sadhbh 
Devlin.  

Is i gCill Mhantáin atá sí ina 
cónaí.  

Bhí sí mar láithreoir agus 
stiúrthóir ealaíne ar an tsraith 
teilifíse do pháistí An Fear Bréige 
a craoladh ar TG4, sraith a 
dhírigh ar théamaí eiceolaíochta 
agus ceardaíochta.  

Faoi láthair is í an taighdeoir leis 
an gclár faisnéise seachtainiúil do 
mhná  Róisín ar TG4. 

Scríobhann sí colún rialta, 
ceardaíochta san iris Easy 
Parenting Magazine aici agus 
chaith sí suim blianta ag obair 
leis an eagraíocht Comhluadar, a 
thug tacaíocht do theaghlaigh a 
bhí ag tógáil clainne le Gaeilge.  

Foilseofar an leabhar lándaite seo 
i mí Meán Fómhair. Beidh sé  

 

oiriúnach d’aois a trí agus é ar 
díol ag €9.50 nó £8.50 

Foilsíodh an chéad 
phictiúrleabhar de chuid Sadhbh, 
Bí ag Spraoi Liom! i 2017. 

Tá Féilire Choiscéim 2019 curtha i 
gcló. Bíonn éileamh an-ard ar 
Fhéilirí Choiscéim chuile bhliain  
agus díoltar amach iad go minic.  

Is breá na bronntanas é agus é 
maisithe go gleoite ag ealaíontóirí 
cáiliúla Gaelacha.  

Tá dán ar gach leathanach ag 
rannaireacht na séasúir agus in 
omós don nádúr, ag snáithiú tríd 
na bliana i dteannta laethe na 
míosa.  Tá rogha dán ann ó 
leabhair filíochta na bhfilí 

Gaelacha a bhfuil leabhair leo 
curtha i gcló ag Coiscéim le 

déanaí.    

Is é €7.50 atá mar phraghas air 
agus é ar fáil tríd na siopaí 
leabhair cosúil leis an Cheathrú 
Póilí sa Chultúrlann i mBéal 
Feirste, An Siopa Leabhar ar 
Shráid Fhearchair i mBaile Átha 
Cliath agus An Caifé Liteartha i 
nDaingean Uí Chúis.  

Is féidir é a fháil ar line ag 
www.udar.ie.  



 
An féidir leat ainm na tíre a cheangal leis an bhrat náisiúnta?  

                        Tá an chéad cheann déanta duit 

Ceanada 

Albain 

An Astráil 

An Rúis 

An Spáinn 

An Fhráinc 

An Ghearmáin 

An Phortaingéil 

An Iodáil 

An Eilvéis 

An tSualainn 

An Iorua 

An Danmhairg 

An tSín 

An Bhreatain Bheag 

An tSeapáin 



 
Lean na céimeanna thíos le seilide a dhéanamh go furasta 

 
De Dhíth: plátaí páipéir, coirníní dáite, cárta dáite,  
réiteoirí píopa, súile googly, siosúr, gunna gliú, criáin  

Céimeanna 

Céim 1: Tarraing ceann an seilide 
ar an chárta agus gearr amach   

Céim 2: Fill réiteoir píopa ina 
leath agus greamaigh na súile ag an 
dá thaobh dó  

Céim 3: Greamaigh an réiteoir 
píopa ar chúl an chin atá déanta 
agat.      
Tarraig béal air leis na criáin   

Céim 4: Déan ’swirl’ mór thart ar 
an phláta leis an gliú te  

Céim 5:  Greamaigh na coirníní ar 
an swirl, is féidir leat patrún a 
chruthú nó coirníní ildáite a úsáid  

Céim 6: Anois greamaigh an ceann 
ar an phláta agus tá an seilide      
réidh  


