Seoladh scéim nua an
tseachtain seo le tacaíocht a
thabhairt do Ghaeil óga agus
iad ina gcónaí thar sáile.
Is tionscadal idirnáisiúnta é de
chuid Chonradh na Gaeilge
‘Cultúr Club’ atá dírithe ar
ghasúir idir 6 agus 16 bliana
d’aois.
Bunaithe ar 12 théama den
Éireannachas, tá an chéad thrí
leabhrán Cultúr Club dírithe ar
pháistí na nGael i gcéin.
D’fhorbair Conradh na Gaeilge
na leabhráin le hábhar a chur
ar fáil d’éascaitheoirí chun
ceardlanna míosúla a reáchtáil
do pháistí áit ar bith ar
domhan.
Cuimsíonn Cultúr Club
treoirlínte do mhúinteoirí, do
thuismitheoirí agus
d’éascaitheoirí ar spéis leo
ceardlanna a reáchtáil, mar
aon le bunachar d’acmhainní
úsáideacha agus ábhar
teagaisc.

Ba é an tAire Stáit don
Ghaeilge, don Ghaeltacht agus
do na hOileáin, Joe McHugh
TD, a sheol Cultúr Club ar an 3
Deireadh Fómhair 2018 i
mBaile Átha Cliath.

THUAS: An tAire Ciarán Cannon TD,
An tAire Joe McHugh TD, agus Síne
Nic an Fhailí ó Chonradh na Gaeilge
ag seoladh Cultúr Club i dTeach Uíbh
Eachach i mBaile Átha Cliath.

Tá an chéad shraith de
leabhráin ghníomhaíochta
Ghaeilge agus chultúir ar fáil
anois ag www.cnag.ie/
CulturClub.

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











Má labharaíonn tú níos mó ná
teanga amháin le páistí cuirfidh tú
iad trí chéile. Mar sin de, tá sé níos
fearr teanga amháin a labhairt leo.



Tá cumas ag gach páiste an uileiomad teanga a fhoghlaim. Tá sé
seo amhlaidh fiú leis na páistí sin a
bhíonn moill forbartha agus
míchumas foghlamtha acu.



Ba chóir do theaghlaigh na
teangacha is nadúrtha dóibh a
labhairt le páistí acu. Is sa dóigh
sin a fhaigheann páistí munlaí
saibhre teanga le dul i mbun
cumarsáid ina bpobail.



Tá taighde ann a léiríonn go
gcuidíonn an dátheangachas le
cumas focail nua a fhoghlaim,
fuaimeanna nua a aithint agus le
fuascailt fadhbanna.



Trasnaíonn teangacha a chéile
nuair a mheascann daoine
codanna de ghramadach
theangacha a labhraíonn siad.
Cruthaíonn sé seo tuiscintí
cultúrtha agus teangeolaíochta.



Is próiseas beo í foghlaim
teangacha ina mbíonn gá ag páistí
cumarsáid a dhéanamh le daoine
eile i gcomhthéacsanna difriúla.
Bíonn éisteacht agus tabhairt
freagraí mar chuid den fhorbairt
cumas sin.

Tá sé níos fearr do theaghlaigh an
teanga múintear sa scoil a labhairt,
fiú muna bhfuil sé ar a chumas í a
labhairt go maith.

Cuirtear moill forbartha ar pháistí
dátheangacha i gcomparáid le
páistí aonteanga.

Ní chóir do pháistí codanna de na
teangacha a labhraíonn siad a
mheascadh le chéile.

Sealbhaíonn páistí an
dátheangachas agus iad ag
éisteacht le daoine eile ag caint sa
dara teanga.

Tabhair
bronntanas an
dátheangachais
do do pháistí

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

1

A

Spórt a imrítear ar uisce

B

Spórt a imrítear taobh
amuigh

C

Spórt a imrítear taobh istigh

D

Spórt a imrítear mar
fhoireann

E

Spórt a imrítear ar oighear

F

Spórt a imrítear le raicéad

G

Spórt a mbíonn ainmhí i
gceist leis

H

Spórt a bhaineann leis an
CLG

I

Spórt a imríonn tú leat féin

J

Imeachtaí Spóirt Naisiúnta

K

Imeachtaí Spóirt
Idirnáisiúnta

L

Spórt a imrítear le liathróid

M Spórt eachtraíochta
(extreme)
N

Laochra Spóirt ó Éirinn

O

Tráchtairí Spóirt ó Éirinn

2

3

Bíonn an-ocras ar na héin sa ghairdín ag an am seo den bhliain. Bain úsáid as na beathadáin
seo leis na héin a choinneáil sláintiúil i rith an gheimhridh.

Síolta
Ribín
Geilitín
Uisce te
Babhla mór agus spunóg
Gearrthóirí brioscaí
Tradaire

Céimeanna
1. Cuir pionta d’uisce te agus 2
mhála geilitín sa bhabla agus
measc
2. Cuir na síolta isteach san uisce
agus bí cinnte go bhfuil gach
ceann clúdaithe
3. Níor chóir go mbeadh aon uisce
fágtha
4. Déan na gearrthóirí brioscaí a
líonadh leis an mheascán agus
brúigh síos le spunóg. Ná bain
na gearrthóirí fós.
5. Déan poll i ngach ceann le sifín
6. Cuir iad sa chuisneoir thar
oíche.
7. Ar maidin, bruigh na beathadáin as na gearrthóirí.
8. Cuir an ribín fríd agus croch amach sa ghairdín iad.

