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Tá leabhrán úrnua,
Déan Comhrá, ‘Cúpla Focal’
for Parents and
Guardians foilsithe ag
Gaeloideachas.

Tá frásaí agus foclóir sa
leabhrán a bhféadfaí a úsáid le
cabhrú leis an obair bhaile,
moladh a thabhairt, nó
beannachtaí laethúla do
ghnáthchomhrátaí ar maidin nó
Tá an leabhrán dírithe ar
ag am luí. Má fheiceann do
thuismitheoirí agus ar
pháiste go bhfuil tusa
chaomhnóirí a bhfuil a gcuid
díograiseach agus dearfach i
páistí ag freastal ar naíonra nó
leith na teanga, beidh an meon
ar scoil lán-Ghaeilge.
céanna aige nó aici.
Tá sé lán le frásaí simplí
Is fiú go mór breathnú ar
úsáideacha a bhféadfaí a úsáid
suíomh idirlín Gaeloideachas
sa bhaile leis an teanga a shuí
IrishforParents.ie freisin,
isteach sa saol laethúil.
áit a bhfuil i bhfad níos mó
Tá an leabhrán dírithe ar an
acmhainní atá dírithe ar na
bhfoclóir coitianta atá ag
sainriachtanais teanga atá ag
teastáil ó thuismitheoirí le
tuismitheoirí agus caomhnóirí.
comhrá a bheith acu le
Cabhróidh an suíomh go mór le
tuismitheoirí eile ag geata an
forbairt stór focal ar théamaí
naíonra nó na scoile, caint leis
éagsúla ábhartha, an
an bpríomhoide nó an
chluastuiscint a chleachtadh
múinteoir, agus go leor frásaí
agus cur le do chuid eolais ar
úsáideacha eile le Gaeilge a
struchtúir na teanga.
spreagadh go nádúrtha sa
bhaile.
Is féidir níos mó eolas faoin
fhoilseachán nua, Déan
Tá go leor buntáistí ag baint
Comhrá, ‘Cúpla Focal’ for
leis an nGaeilge a úsáid sa
Parents and Guardians, a fháil
bhaile agus is cinnte
ach teagmháil a dhéanamh le
go gcabhróidh moladh agus
Gaeloideachas ag
spreagadh uait féin le do
oifig@gaelscoileanna.ie
pháiste éirí níos muiníní
sa teanga.
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DÍCHLARÚ LEIS AN NUACHTLITIR
Más mian leat díchlárú ón nuachtlitr seo, is féidir rphost a
sheoladh chuig marcas@glornangael.ie

Cumann na bhFiann ag freastal ar óige na hÉireann
Bíonn os cionn 5,000 duine óg ag
freastal ar imeachtaí agus clubanna
Cumann na bhFiann gach bliain.
Tá 60 Chlub seachtainiúil timpeall na
tíre le foireann lán aimseartha agus
painéal de 150 oibrithe deonacha a
chuireann an t-seirbhís seo ar fáil.
Is as an struchtúr cinnireachta atá i
bhfeidhm a thagann formhór na
n-oibrithe seo.
Chomh maith leis na clubanna óige,
eagraíonn Cumann na bhFiann go
leor imeachtaí bliantúla náisiúnta,
ar nós ceolchoirmeacha, dioscó,
agus deireadh seachtainí as baile.
Ceapadh Cumann na bhFiann sa
bhliain 2014 mar cheanneagraíocht
sa réimse “Forbairt Deiseanna
Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do
Dhaoine Óga” agus tá forbairt na
straitéise seo mar chuid den chlár
oibre aontaithe le Foras na Gaeilge.
Mar thoradh ar an ról seo, tá
Cumann na bhFiann tar éis neart
imeachtaí breise a bhunú mar
chabhair do ghrúpaí pobail ar nós:

Daoine óga ag baint sult as an chomhluadar Gaelach ag imeachtaí
Chumann na bhFiann

Tá Cumann na bhFiann ag
freastal ar óige na hÉireann le
breis is caoga bliain anuas, agus
é mar phríomhaidhm acu an
Ghaeilge a chur chun cinn i
measc daoine óga.

Déantar seo i dtimpeallacht
spreagúil, agus trí dheiseanna
nádúrtha a chruthú d'úsáid na
Gaeilge mar theanga bheo le
struchtúr cinnireachta
d’ardchaighdeán.



Ceardlann Cluichí d’Oibrithe Óige



Maidin na gCeardlann do Pháistí
na gClubanna



Srath Bréag Clubanna i
gceantaracha éagsúla



Lá Spraoi ar Champaí Samhradh
agus eile.

Le tuilleadh a fhoghlaim faoi na bealaí gur féidir le Cumann na bhFiann
a bheith ag comhoibriú leat,
ní gá ach teagmháil a dhéanamh le eolas@cnb.ie nó +353 1 825 9342.

Imeachtaí don teaghlach Gaelach ag EP!
Bhí an rath ar imeachtaí Gaeilge
Electric Picnic 2018!
Mar chuid den fhéile bíonn imeachtaí á
n-eagrú ag Glór na nGael do theaghlaigh
Bíonn Puball na Gaeilge ina chuid lárnach de
chlár sóisialta na nGael gach bliain, agus é ag
ceiliúradh 11 bliain ar an bhfód i mbliana
Bíonn sé á eagrú ag Glór na nGael, i gcomhar
le Rossa Ó Snodaigh agus a chomhghleacaithe

Ar Ais ar Scoil
Aimsigh na focail seo a bhaineann leis an scoil sa ghréille thíos
Leabhair
Deasc
Gliú
Bosca lóin
Mata
Peann luaidhe

Mála scoile
Clós scoile
Am sosa
Dalta
Múinteoir
Léitheoireacht

Ar Ais ar Scoil
Ní féidir le Brídín teacht ar a mála scoile.

