Tá an leabhar cháiliúil The
Wonderful Wizard of Oz ar fáil
anois as Gaeilge.
Is é ceann de na saothair
liteartha Mheiriceánach is mó do
pháistí.

Brionglóid a bhí ann ina raibh
rólanna ag go leor de na daoine
ina fíor shaol páirt ach iad ina
gcarachtair draíochtúil.

Ba é an Meiriceánach L Frank
Baum a scríobh an leabhar sa
bhliain 1900. Bhain an saothar
Baineanna an scéal le cailín óg
cáil domhanda amach nuair a
darb ainm Dorothy, nó Dorataí sa
rinneadh ceolscannán mór de,
leagan Gaeilge, ar sciobadh í
The Wizard of Oz, sa
agus a madadh ar shiúl le linn
bhliain1939.
stoirm gur mhúscail siad i dtír
draíochtúil.
Is é Colin Parmer a d’aistrigh é
go Gaeilge.
Bhain an iomaí eachtra leo sular
éirigh leo baile a bhaint amach
Baineadh úsáid as an ealíon
arís.
chéanna sa leagan Gaeilge seo is
a bhí in úsáid sa chéad leagan
Béarla.

Tá sé foilsithe ag an gcomhlacht
Evertype faoin teideal Asarlaí
Iontach Oz agus é ar fáil i siopaí
leabhar agus ar líne ó
www.udar.ie.

Dorothy agus an dream a tháinig i gcomhar léi ar a mbealach go Oz sa
scannán cáiliúil, The Wizard of Oz. Tá an scéal ar fáil as Gaeilge anois do
ghlúin nua léitheoirí agus glúin nach bhfuil chomh nua sin (B’fhéidir).

Ní bhíonn sé furasta comhrá a
spreagadh le páistí.

rudaí iontacha.

Go minic, músclaíonn an cheist
seo, “Cad é mar a bhí do lá?”
neamhshuim i bpáistí nó freagra
aon fhocail. In anneoin a gcuid
freagra, ní chaitheann páistí an lá
ar scoil ag déanamh “tada”.
Nuair a bhíonn tuismitheoirí
gníomhach agus nuair a léiríonn
siad tacaíocht agus suim in
oideachas na bpáistí, tarlaíonn

Cuidíonn sé le féinmhuinín an
pháiste mar aon le tionchar
dearfach ar an tsaoil acadúil atá
acu.

Forbraíonn comhrá agus
cumarsáid gaol sláintiúil idir
tuismitheoirí agus páistí. Bí i do
éisteoir gníomhach le páistí go
rialta.

éist leo. Déan iarracht gan
ceisteanna eile a chur orthu sula
bhfuil siad críochnaithe.
Go minic, cuireann tuismitheoirí
ceisteanna ginearálta ar a gcuid
páistí ar nós, “Cad é mar a bhí do
lá?” Agus faigheann said an
freagra aon focail sin.

An chéad uair eile, bain triall as
na ceisteanna seo a leanas a chur
orthu le haghaidh comhrá níos
Nuair a chuireann tú cheist orthu,
saibhre a fhorbairt leo.
lig dóibh a bheith ag labhairt agus

Ar tharla aon rud greannmhar inniu?

Más rud é go raibh tú i do mhúinteoir amárach, cad é a mhúinfeá don rang?

An ndearna tú aon rud deas le haghaidh duine ar bith inniu?

Ar thug aon duine cúnamh nó cabhair duit inniu?

Ceisteanna Sonracha
Cad é an ghníomh is fearr leat inniu?

Agus an bhliain nua acadúil faoi
lánseol, beidh deis ag lucht
bunscoile, meánscoile agus lucht
tríú leibhéil páirt a ghlacadh sna
himeachtaí éagsúla a reáchtálfar
do dhaoine óga idir cheol,
díospóireachtaí agus caint phoiblí,
seónna scoile agus tallainne, a
bhformhór atá urraithe ag Foras
na Gaeilge.

Linn: Tá an Bhréagchúirt
dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil
atá ag déanamh staidéar ar an
dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar
an Aoine 9 Samhain 2018 sna
Ceithre Chúirt i mBaile Átha
Cliath.www.gael-linn.ie/
TriuLeibheal
Díospóireachtaí Tríú
Leibhéil: Beidh Craobh an
chomórtais díospóireachta
Is féidir clárú agus tuilleadh eolais
eadarcholáistí ar siúl ar 3
a fháil faoi gach scéim ag an nasc
Samhain le linn Oireachtas na
thíos chuig an leathanach cuí ár
Samhna i gCill Airne i
suíomh idirlín:
mbliana www.gael-linn.ie/
Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse
TriuLeibheal
ar fud na tíre dírithe ar
ghaelscoileanna agus ar
bhunscoileanna
gaeltachta.www.gael-linn.ie/
Coirm
Comórtas Díospóireachta Uí
Chadhain: Comórtas
díospóireachta do iarbhunscoileanna a ndéantar
teagasc trí Ghaeilge iontu
www.gael-linn.ie/
UiChadhain Dáta deiridh iontrála
- 17 Meán Fómhair 2018
Comórtas Díospóireachta an
Phiarsaigh: Comórtas
díospóireachta do iarbhunscoileanna nach ndéantar
teagasc trí Ghaeilge
iontu www.gael-linn.ie/
AnPhiarsaigh Dáta deiridh iontrála
- 1 Deireadh Fómhair 2018
Siansa: Comórtas agus ceardlanna
ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le
ceoltóirí óga idir 12 agus 19.
Duaischiste €4,500 www.gaellinn.ie/Siansa
Scléip: Comórtas tallainne
dírithe ar iar-bhunscoileanna lánGhaeilge. An bhéim ar cheol
comhaimseartha www.gaellinn.ie/Scleip
Abair: Comórtas cainte poiblí
d’iar-bhunscoileanna i gCúige
Uladh www.gael-linn.ie/Abair
Tráth na gCeist: Sraith de ócáidí
quizbhoird do iar-bhunscoileanna i
gCúige Uladh www.gael-linn.ie/
TrathnagCeist
Dáta deiridh iontrála - 24 Meán
Fómhair 2018
Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael

Cúrsaí Cumarsáide – Dírithe ar
scoláirí na hIdirbhliana, tugtar
bunscileanna craoltóireachta agus
raidió do dhaltaí. Cuirtear clár
raidió le chéile agus déantar
taifead air i stiúideo mar chuid
den chúrsa. Faigheann scoláirí
blas freisin de na bunscileanna
scannánaíochta atá riachtanach
chun scannánú a dhéanamh.
Is i gCeannáras Gael Linn, Sr. an
Dáma, BÁC a bhíonn na cúrsaí ar
siúl agus maireann siad ar feadh
seachtaine. www.gael-linn.ie/
cursaiog

Tá 5 bhomaite agat le 3 fhocal a líonadh isteach in aice le gach ceann
de na teidil A-O.

1
A Úsáid le huisce
B Rudaí is féidir a úsáid
C Rudaí atá dearg
D Focail a thosaíonn le

‘grian’, m.sh. grianmhar

E Focail a thosaíonn le

‘droch’, m.sh. drochuair

F Modhanna taistil
G Focail a chríochnaíonn ar
‘aíocht’, m.sh
camógaíocht
H Rudaí le scaileán

I Bláthanna
J Crainn
K Peataí
L Rudaí sa Seomra Folctha
M Rudaí atá ciorclach
N Rudaí atá bán
O Uirlisí Gruaige

2

3

Tá ainmneacha bhaill den chorp measctha anseo thíos. An féidir leat
iad a scríobh san ord ceart agus ansin an focal draíochta a aimsiú ag
an bhun? Bain úsáid as na litreacha sa chiorcal leis an fhocal draíochta
a dhéanamh.

