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CLÁR NA   

NUACHTLITREACH 

Lch 2 Bainistiú airgid 

Lch 3 Imeachtaí 

Lch 10 Rannóg na nÓg  

 Rabhlóga  

 Aimsigh na difríochtaí 

Tá an Nollaig linn agus tá réimse 

leathana bronntanas Gaeilge gur 

féidir a fháil. 

Má tá tú ag cuartú an rud foirfe 

sin mar bhonntanas Nollag, tá sé 

ag Glór na nGael.  

Tá cluichí boird do gach aois, 

leabhair Ghaeilge, teidí le 

Gaeilge agus eile ar fáil ag 

www.udar.ie.  

Cuideoidh an t-ábhar atá ann leat 

timpeallacht Ghaeilge a chruthú 

agus a dhaingniú sa bhaile agat. 

Beidh seastán ag www.udar.ie ag 

Tá Teidí le Gaeilge cainteach 

agus é tá fóirstineach do pháistí 

ó aois a trí  ar aghaidh.  

Tá trí  chanúint agus stór de 30 

abairt móide roinnt rannta 

Gaeilge ag  Teidí. Bíonn sé ag 

gabaireacht faoi bhia agus faoi 

shúgradh agus is féidir le tuistí 

canúint a an bpáiste féin a 

roghnú, nó a athrú le clic amháin 

den chnaipe.  

Tá Teidí guthaithe ag páistí ó 

thrí cheantar Gaeltachta agus is 

féidir é a cheannach anois ar 

www.udar.ie 

Teidí cainteach na Gaeilge 

Snap le hUimhreacha 

Baineann páistí an spraoi as Snap. 

Cuidíonn an leagan uair nuair seo ó 

Ghlór na le foghlaim agus gramadaí 

na n-uimhreacha. 

Faigh bronntanas Gaeilge 

don Nollaig 

http://www.udar.ie
http://www.udar.ie
http://www.udar.ie


Tá scileanna bainistiú airgid ar 

cheann de na scileanna saoil is mó 

gur gá do thuismitheoirí a roinnt 

lena bpáistí. 

Airgead póca  

Cé nach bhfuil sé de chumas ag 

gach tuismitheoir airgead póca a 

chur ar fáil dá bpáistí, is féidir 

ceachtanna tábhachtacha a 

theagasc leis an chleachtas seo.  

Bíonn foghlaim teoranta go leor le 

baint as an chúpla euro a chaithfear 

ag siopa na milseán. Is féidir 

teachtaireacht níos doimhne a 

theagasc le liúntas a chuirfear i 

gcuntas coigiltis.  

Má tá cur chuige struchtúrtha leis 

seo, foghlaimíonn an páiste an 

tairbhe a bhaintear as sábháil agus 

an dóigh a chumasaíonn sé sin iad 

le rudaí níos mó a cheannach ar 

ball. 

Is beag banc nach mbíonn cuntais 

ann don óige le rátaí tarraingteacha 

úis. Agus ar ndóigh, bheadh oscailt 

cuntais dá leithéid ina bhronntanas 

deas Nollaig.  

Bíonn foireann an bhainc i gcónaí 

toilteanach na roghanna a mhíniú.  

Sprébhileog 

Is féidir spraoi a bheith agat le páistí 

trí sprébhileog a léiríonn úsáid 

airgead póca, spriocanna sábhála 

agus cuspóirí le rudaí móra cosúil le 

bréagáin a cheannach. 

Cuideoidh sé seo leis na páistí 

foghlaim cad is féidir leo féin a 

bhaint amach le bainistiú airgid.  

Ní amháin sin, is féidir seo a úsáid 

nuair a bhíonn siad do do chrá ar 

lorg an gléas is nua leictreonach! Is 

féidir margadh a dhéanamh go 

gcuirfidh siad lena bhfuil de dhíth 

lena cheannach. 

Bronntanas 

Bíonn cuntais bainc ina áit mhaith le 

hairgead breithlá, Céad 

Choimíneach no Comhneartú, 

Nollaig nó eile a choinneáil. 

Tuigfidh na páistí féin an fiúntas leis 

seo ar ball. 

Is féidir leis an tuimsitheoir féin 

roinnt beag euro a chur isteach i 

gcuntas coigiltis in aghaidh na 

míosa agus beidh luach substaintiúil 

leis seo nuair a bheidh an páiste ag 

iarraidh carr a cheannach nó ag dul 

chun na hollscoile agus iad ag 

fágáil an leanbaíocht taobh thiar 

dóibh. 

A luaithe a thosaítear ag sábháilt 

airgid is amhlaidh is fearr.  

Mic léinn  

Nuair a bhíonn na páistí ar ollscoil 

bíonn sé níos deacra do na 

tuismitheoirí á gcaiteachas a 

smachtú.  

In iarracht caitheamh airgid gan 

srian a mhaolú, is fiú moladh a 

thabhairt don mhac léinn post páirt 

áimseartha a fháil le cuidiú le billí a 

tí a ghlanadh.  

Cuideoidh sé seo leo bheith níos 

neamhspleáchaí ar a dtuismitheoirí. 

Má tá siad ina gcónaí sa bhaile 

agus an cumas acu, is fiú cur ina luí 

orthu gur gá dóibh cuidiú le riaradh 

an tí. Is féidir leo dochar díreach a 

shocrú don airgead seo. 

Agus má tá sé de chumas agat féin, 

thiocfadh an t-airgead seo a 

choinneáil i gcuntas ar leith le 

tabhairt ar ais dóibh tar éis dá 

gcéimniú. 

Bainistiú airgid: scil saoil gur gá a 

theagasc don óige 



Scéaltaí grinn don Nollaig á lorg 

Tá Glór na nGael ar lorg 

scéaltaí grinn d’eagrán na 

Nollaig den nuachtlitir. 

Is féidir leis bheith faoin 

Nollaig féin nó eile. 

Má tá scéal grinn agat gur 

mhaith leat bheith foislithe 

sa nuachtlitir, ba mhór linn 

cluinstin uait.  

Cuirigí bhur scéalta a 

sheoladh chuig Marcas Mac 

Ruairí ag 

marcas@glornangael.ie. 

Beidh nuachtlitir na Nollaig 

Cad é a dúirt an capall leis an eilifint? 

Rud ar bith. Ní féidir le capaill labhairt! 

 

Cad é an bronntanas Nollag is fearr sa domhain? 

mailto:marcas@glornangael.ie
















SuDoku do Pháistí 
 

An féidir leat an puzal seo a dhéanamh? 
 

Ba choir go mbeadh na huimhreacha 1-6 i ngach bosca, i ngach 
sraith agus i ngach colún. Is puzal loighce é seo agus níor chóír go 

mbeadh ort buille faoi thuairim a dhéanamh.  
 



Clogra Gaoithe  
 

Beidh Cuma iontach ar an rud seo i do ghairdín agus tá sé             
an-fhurasta é a dhéanamh chomh maith.  

De Dhíth: 
 
6 x bataí líreacán 
Gliú te 
Sreang seodra 
Coirníní ildaite beaga 
8 coirníní móra 

Céimeanna: 
 
1. Déan 2 x triantán leis na  

bataí líreacán agus 
greamaigh iad ar bharr a 
chéile le réalt a dhéanamh 

2. Gearr 4 phíosa den sreang 
atá 20 orlach ar fad 

3. Cuir coirníní móra ag bun 
agus ag barr gach sreang 
agus ceangal  

4. Cuir 3 x shreang tríd na poill 
sa réalt (mar atá sa 
phictúir) agus an cheann   
eile ag an bharr leis an 
chlogra a chrochadh in 
airde.  


