
dochtúirí, altraí, teiripeoirí 
agus eile gur féidir seirbhísí 
sláinte a chur ar fáil trí 
Ghaeilge. 

Feasacht 

Dúradh gur chóir go mbeadh le 
treoirleabhar do theaghlaigh 
Ghaeilge ar fáil sna canúintí 
difriúla. 

Ag cuimhneamh ar an tiochar 
diúltach gur féidir le daoine sa 
Státchóras agus sa chóras 
sláinte a imirt ar úsáid teanga, 
go háirithe. Moladh go mbeidh 
cúrsa feasachta ann don 
státchóras maidir le tógáil 
clainne le Gaeilge. 

Gréasánaíocht 

Aontaíodh gur chóir an 
ghréasánaíocht a éascú le pobal 
labhartha Gaeilge a chothú agus 
deis a thabhairt do 
thuismitheoirí tacaíocht a 
thabhairt dá céile. 

Eagraíodh Fóram na dTeaghlach 
le linn d’Oireachtas na Gaeilge i 
gCill Áirne Dé Sathairn,              
3 Samhain 2018. 

Pléadh riachtanais agus dúshláin 
teaghlaigh atá ag tógáil clainne 
le Gaeilge le fócas ar fheasacht, 
ar chomhairle, ar  thacaíocht 
phraiticiúil, ar ghréasánaíocht 
agus ar acmhainní. 

Is achoimre é seo a leanas ar 
roinnt de na moltaí. 

Comhairle agus Tacaíocht 

Is gá tearmainn teanga a chothú 
má tá rath le bheith ar an 
phleanáil teanga. Tá lárionaid ar 
nós Cultúrlann McAdam/Ó Fiaich 
ag teastáil ar fud na tíre atá 
aitheanta mar áiteanna atá 
seirbhís, eolas agus imeachtaí i 
nGaeilge ar fáil.  

Is gá deiseanna a bheidh sa 
phobal súgradh trí Ghaeilge agus 
deiseanna a bheith ann teacht le 
chéile ag imeachtaí go nádúrtha. 

Is gá imeachtaí óige bheith ann, 
eagraithe ag daoine gairmiúla le 
Gaeilge. Tá áit le dul go rialta, 
cosúil le hionad buail isteach, de 
dhíth ar an óige. 

Bheadh liosta lárnach d’fheighlí 
linbh úsáideach. 

Acmhainní 

Dúradh gur gá gach acmhainn atá 

ar fáil as Béarla a bheith ar fáil 
as Gaeilge chomh maith agus iad 
ar aon chaighdeán leis an 
Bhéarla. 

Mar a léiríodh ag fóraim a bhí 
eagraithe cheana féin, léiríodh 
an géarghá le bunseirbhísí sláinte 
cosúil le teiripeoirí urlabhra agus 
altraí ceantair/cuairteoirí sláinte 
le Gaeilge.  

Is gá feasacht a ardú i measc 
teiripeoirí urlabhra faoi na 
canúintí éagsúla agus na 
himpleachtaí a éiríonn as sin do 
thástálacha caighdeánacha.  

Tá géarghá le tástálacha agus 
modhanna measúnaithe urlabhra 
atá bunaithe ar an Ghaeilge 
seachas an Béarla chun gur féidir 
tástáil chruinn a dhéanamh ar 
chumas cainte páistí atá tógtha 
le Ghaeilge.  

Moladh go mbeidh áit lárnach de 
dhíth chun teacht ar eolas faoi 
dhaoine gairmúla ar nós 



Is am speisialta é an Nollaig do  
theaghlaigh le páistí óga go 
háirithe. Bíonn sceitimíní orthu, 
iad soineanta, lán dóchais agus ag 
dúil leis an lá mór. 

Déanaimid uilig iarracht an t-
iontas agus an sástacht ar a n-
aghaidheanna beaga a ghabháil le 
grianghraif. 

Tá liosta leideanna curtha le 
chéile againn le cuidiú leat na 
grianghraif is fearr a ghlacadh le 
linn séasúr na Nollag: 

An Grianghraf Nádúrtha 

Is féidir leis an ghrianghraf 
nádúrtha bheith níos suimiúla ná 
grianghraf ar bith. Lig don 
teaghlach dul i mbun imeachtaí 
an lae, ag caint, ag déanamh 
obair an tí, ag súgradh nó ag 
ligean scíth.  

Ní mór an ceamara bheith réidh 
agat i rith an ama le grianghraf 
maith nadúrtha a fháil, mar ní 
fios cén uair a thiocfadh an deis 
le spraoi an lae a ghabháil leis an 
lionsa.  

Déan cinnte go nglacfaí cuid 
mhór grianghraf. Is iomaí uair a 
ghlacann grianghrafadóir 
proifisiúnta céad grianghraf agus 
gan ach dhá cinn maith a fháil 
mar thoradh ar a saothar. 

An Grianghraf Deasaithe 

Más é go mbíonn luach leis an 
ghrianghraf nádúrtha, tá a áit 
féin ag an cheann deasaithe don 
cheamara. Más grianghraf den 
teaghlach iomlán atá á ghlacadh 
agat, glac am le gach duine a 
eagrú.  

Más amuigh atá tú agus tú ag 
iarraidh rud éigin sa chúlra, bíodh 
an rud sin, foirgneamh nó ealaíon 
poiblí, píosa taobh thiar den 
teaghlach.  

Iarr orthu seasamh i gcorrán 
seachas líne díreach. Is féidir le 
duine nó dhó dul ar a nglúine 
chun cinn.  

Déan cinnte go bhfuil siad ina 
seasamh nó ina suí le chéile is 
nach spásanna eatarthu. 

Más istigh a bheidh an 
ghrianghraf a ghlacadh, thiocfadh 
le duine éigin suí chun cinn.  

Déan cinnte go bhfuil na daoine is 
mó taobh thiar agus ná déan 
dearmad iarradh orthu 
miongháire a dhéanamh. 

Leibhéal na Súile 

Má tá tú ag glacadh grianghraf de 
pháistí is fiú bheith thíos ag 
leibhéal súile s’acu féin. Is 
amhlaidh a bheith cuma níos 
nádúrtha ar an ghrianghraf. 

Bí cóngarach 

Bíonn nós ag daoine seasamh siar 
nuair a bhíonn siad ag glacadh 

grianghraf ach bíonn sé níos fearr 
má thagann tú níos cóngaraí. Líon 
lorgán an radhairc leis an phictiúr 
atá tú ag iarraidh a ghlacadh.  

Má dhéanann tú do ghrianghraf a 
frámáil sa dóigh seo, beidh níos 
mó éifeacht leis.  

Is féidir zúmáil isteach nó amach 
leis an lionsa ach bíonn caighdeán 
an ghrianghraif níos fearr más 
féidir leat seasamh san áit ceart 
gan bheith ag brath ar an zúm. 

Tabhair aird ar an solas 

Más é taobh amuigh a bheidh tú 
ag glacadh an ghrianghraif, bí 
airdeallach ar an áit a bhfuil an 
ghrian agus na scáileanna a 
chruthóidh sé sa ghrianghraf.  

Faightear grianghraf níos fearr go 
luath sa mhaidin nó go mall sa lá 
nuair a bhíonn solas na gréine 
níos séimhe. 

Ar lean ar leathanach 3 

Is féidir nóiméad speisialta a chaomhnú le grianghraf nádúrtha nach 
féidir a fháil le grianghraf atá deasaithe don cheamara.  



Ar lean ó leathanach 2 

Más taobh istigh atá tú, bí cúramach nach 
bhfuil an solas ag tuaradh aghaidheanna 
na ndaoine. Roghnaigh áit don ghrianghraf 
nach bhfuil an solas ag lonrú ar shúile 
dhaoine. 

Bí airdeallach ar an chúlra 

Bí cúramach nach mbíonn an iomarca ar 
siúl sa chúlra. Má tá an t-urlár 
míshlachtmhar nó rudaí ina luí ar 
mhullach a chéile gan ord ná eagar, 
bainfidh an phraiseach aird ó shásamh sa 
n-aghaidheanna.  

Chomh maith leis sin, bí cúramach nach 
bhfuil aeróga nó rudaí eile ag gobadh 
amach ar chúl cinn na ndaoine sa 
ghrianghraf.  

Bí ag smaoineamh chun cinn ar dhathanna 
sa chúlra agus déan cinnte nach dtagann 
siad salach ar na héadaí atá ábhar an 
ghrianghraif ag caitheamh. 

Pleanáil: 

Ar ndóigh, in amanna bíonn an cúlra mar 
chuid de scéal an ghrianghraif. Mar 
shampla, más é an chéad uair a bhfuil do 
leanbh ag súgradh sa sneachta, is fiú fear 
sneachta nó rud éigin eile ábhartha 
bheith sa ghrianghraf.  Chuidigh an fear sneachta leis an phictiúr seo a iomlánú. 



Ní gá áit a chur in 
áirithe don imeacht seo 
ach beidh tús freastail 
ar an gceann is túisce, 
de bharr líon teoranta 
spásanna.  

Ócáid í seo a bheidh 
mar dhíol spéise dóibh 
siúd a bhfuil suim acu 
sa stair, sa dlí, sa 
teanga, sa scéalaíocht 
agus i mistéirí, le dhá lá 
d’imeachtaí Gaeilge 
agus dátheangacha saor 
in aisce don bpobal. 

Tá na himeachtaí 
Gaeilge á n-eagrú ag 
Oifig na Gaeilge de 
chuid Chomhairle 
Cathrach agus Contae 
Phort Láirge mar chuid 
de chlár imeachtaí 
Bhliain na Gaeilge agus 
Éire Ildánach de chuid 
an Chomhairle. 

 
Beidh scéalaíocht agus 
dearadh aghaidh fidil 
saor in aisce do pháistí, 
drámaíocht ar an 
scáileán mór, siúlóidí, 
cainteanna, 
scéalaíocht, 
amhránaíocht agus go 
leor, leor eile ar siúl, 
arsa Oifigeach Gaeilge 
na Comhairle agus 
eagraí na féile, Máire 
Seó Breathnach.  

Beidh ciontú éagórach 
fir neamhchiontacha, a 
crochadh dá bharr sna 
1880í, maraon leis an 
scéal a bhain le fear a’ 
phoist a d’imigh ó 
radharc go mistéireach 
Lá Nollag beagnach céad 
bhliain ó shin i measc na 

dtragóidí ón bhfíorshaol 
a bheidh á chíoradh le 
linn Deireadh Seachtaine 
Dúrúin Dúnmharaithe a 
bheidh ar siúl i nDún 
Garbhán, Co. Phort 
Láirge ar an 16 agus 17 
Samhain 2018. 

 

Agus beidh imeachtaí 
curtha ar fáil do 
theaghlaigh maidin Dé 
Sathairn. 

Beidh Máirín Mhic 
Lochlainn ag insint 

scéalta fiannaíochta 
agus scéalta taibhsí do 
pháistí 8-10 mbliain 
d’aois i Leabharlann 
Dhún Garbháin maidin 
Dé Sathairn ag 10.00rn.  



 
Is féidir leat bheith cruthaitheach agus d’arán rósta féin a 

dhéanamh mar seo thíos.  

Bain úsáid as im piseanna talún, nutella nó cáis uachtar ar dtús 

agus ansin is féidir an aghaidh a chruthú le banana, sú talún, 
banana, fraocháin ghorma nó aon rud eile atá sa chistin agat.  

 

Bain triail as na hainmhithe seo a dhéanamh: cat, iasc, béar, 
ulchabhán, moncaí nó cat.  



 

Tá 5 bhomaite agat le trí fhocal a líonadh isteach in aice le gach 

ceann de na teidil A-O.  

    1 2 3 

A Rudaí le boladh deas       

B Rudaí atá furasta briseadh       

C Rudaí nach féidir a úsáid ach uair amháin       

D Rudaí atá gear       

E Tíortha a thosaíonn le –A-       

F Príomhchathracha       

G Teangacha Eorpacha       

H Carachtair as scannáin Disney       

I Bia atá glas       

J Rudaí is féidir a dhéanamh le plúr       

K Aibhneacha in Éirinn       

L Cathracha sna Stáit Aontaithe       

M Bia atá searbh       

N Rudaí a bhíonn i seomra suí       

O Focail a thosaíonn le ‘neamh’       


