
Beidh Glór na nGael agus 
Coláiste na Rinne ag teacht le 
chéile arís i Mí Feabhra 2019 
chun dhá deirí seachtaine do 
theaghlaigh a chur ar siúl i 
nGaeltacht na nDéise.  

Costas €150 an duine fásta agus 

€90 an páiste le lóistín & béilte.  

Costas €90 an duine fásta agus 

€50 an páiste gan lóistín atá ar 

an dá deirí seachtaine.  

Beidh páistí faoi thrí saor in 

aisce. 

Beidh idir ranganna agus 
ceardlanna, siúlóidí agus cluichí, 
agus neart níos mó ar siúl. 
Tabhairfidh an dá dheirí 
seachtaine deis do theaghlaigh 
seal a chaitheamh trí Ghaeilge 
mar theaghlach le teaghlaigh 
eile.  

Déan áirithint go luath 
le cabrini@glornangael.ie chun 
spás a chinntiú. Gach eolas ar 
fáil ó Cabríní de Barra, Glór na 
nGael ar 083 445 5914.  

mailto:cabrini@glornangael.ie


Is am spraiúil é an Nollaig nuair a 
bhíonn fócas againn ar na páistí.  

Tá muid uilig ag dúil leis an lá 
mhór, na haghaidheanna lán 
sásaimh, ag suí cois tine, 
suaimhneas agus sábháilteacht ár 
dtí is teaghlaigh féin. 

Ní shin mar a bhíonn i gcónaí! 
Bíonn mothúcháin eile a thagann 
chun cinn.  

B’fhéidir go mbíonn díoma ar 
páistí nach bhfuair siad mian a 
gcroíthe ó Dhaidí na Nollag, nó 
tuirse orthu de bharr nár chodail 
siad i gceart agus frustrachas 
orthu de bharr iad a bheith istigh 
don lá ar fad má tá drochaimsir 
ann. 

Ní bhíonn droch iompar ar siúl ag 
páistí óga ar mhaithe leis an 
donas. Ní thuigeann siad cén fáth 
go mbíonn siad as alt in amanna. 
Níl na scileanna acu lena 
mothúcháin a oibriú amach.  

Éiríonn frustrachas sin i gcruth 
droch-iompair – caoineamh, 
racht feirge, screadaíl agus eile. 

Ní rud aisteach é seo. Is cuid den 
phróiseas fás-aníos. 

Cad é an bealach is fearr le 
hiompar dúshlanach a láimhseáil? 

Níl aon leigheas simplí ann agus 
tá sé tábhactach gan bua a 
thabhairt don bhrú a chruthaíonn 
droch-iompar. Bíonn a straitéisí 
féin ag tuismitheoirí lena riaradh 
agus a smachtú.  

Tá cumhacht ag do ghuth agus is 
féidir achrann a réitreach le tiuín 
do chuid cainte. Bí ag caint go 
séimh agus ná lig don fhearg an 
lámh in uachtar a fháil. Bain 
úsáid as focail dearfacha.  

Abair “Glan suas do chuid 
bréagáin” seachas “Ná déan 
preachas.”  

Spreag an páiste lena chuid 
mothúcháin a mhíniú. Bíonn sé 
níos fusa dóibh iad féin a mhíniú 
nuair nach mbíonn an 
tuismitheoir ag amharc ná ag 
caint anuas orthu. 

Más gá duit rud éigin a dhiúltú 
don pháiste tabhair míniú ar an 
cinneadh sin.  

Má tá tú ag iarraidh go gcloífidh 
siad le rialacha iompar, déan iad 
a mhíniú go soiléir le fathanna 
intuigthe.  

Nuair a éiríonn páistí níos mó is 
féidir na rialacha a phlé níos 
doimhne leo. 

Tá sé tábhachtach go mbeidh 
leanúnachas sna rialacha. Má 
deir tú nach gceadaítear rud, tá 
sé tábhacht fanacht dílis don riail 
agus racht feirge a réiteach le 
haird an pháiste a tharraingt ar 
rud éigin eile.  

Coinnigh na rialacha simplí agus 
ná tabhair gealltúnas nach féidir 

leat a chomhlíonadh.  

Nuair a bhíonn tú crosta is gá sin 
a rá agus a mhíniú. Tá sé 
tábhachtach go dtuigeann siad 
gurb é an droch-iompar nach 
maith leat seachas na páistí féin. 

Deán mionghaire agus tabhair 
croí isteach.  

In iarracht droch-iompar a 
sheachaint sula dtarlóidh sé, seo 
roinnt leideanna: 

 Seachain deochanna fiosaí 

agus milseáin lán-dathanna 

 Cuir teorainn ar an am a 

caitear os comhair scaileáin 
leictreonacha, ar ríomhaírí 
agus gutháin;  

 Tapaigh deis gníomhaíochtaí 

taobh amuigh a dhéanamh, 
siúlóid sa pháirc nó cluichí sa 
ghairdín.  

 Is gá go mbeidh gnáthamh 

ann ó thaobh amanna leapa 
de.  

 Ná dean comparáidi idir iad 

agus páistí eile. 

 Is fiú gach deis a thapú 

iompar maith a mholadh. 



Cad é a dúirt an fear sneachta leis an fhear 

sneachta eile. 

An mbolaíonn tú cairéid? 

 

Cén dath coinneal na Nollaig a dhónn níos faide, 
glas nó dearg. 

Ceachtar acu. Éiríonn siad níos giorra nuair a 
dhónn siad. 

 

Cén carúil na Nollag is fearr le tuismitheoirí? 

Oíche Chiúin 

 

Cén cineál liathróid nach bpreabann? 

Liathróid sneachta 

 

Cad é a tharla don ghadaí a ghoid feilire na 
Nollag? 

Fuair sé dhá mhí dhéag. 

 

Cad é a tharla don ghadaí a ghoid an Fhéilire 
aidbhinte? 

Fuair sé fiche a cúig lá. 

 

Cad é mar a chríochnaíonn Lá Nollag? 

Leis an litir g. 

Buachaill: An mhamaí, an féidir liom madra a 
fháil don Nollaig? 

Mámaí. Ní féidir. Beidh turcaí agat cosúil le gach 
duine eile. 

 

Cá mhéad bronntanas gur féidir le Daidí na Nollag 
cur i mála folamh? 

Ceann amháin. Ina dhiaidh sin níl sé folamh a 
thuilleadh. 

 

 









An féidir leat na focail seo a leanas a chur san áit cheart sa mhogailre 

thíos? 

PLEASCÓG                                                                                 
AIDBHINT                                                    
UAN                                                                              
DRUALUS                                                         
AOIRE                                                          
TURCAÍ                                                                   

AINGEAL                                                      
MAISIÚCHÁN                                      
CLOIGÍN                                                
MAINSÉAR                                                
AIFREANN                                                 
SNEACHTA                                                                 

RÉINFHIA                                                         
MARÓG                                                                   
ASAL                                                                     
CRANN                                                                          
BEITHEAL                                                             
SOILSE                                                     




