
Tá Glór na nGael ag dúil le bliain 
rathúil eile ag tacú le theaghlaigh 
atá ag tógáil clainne le Gaeilge.  

Is ar chruthú deiseanna sóisialta a 
bhíonn an bhéim is mó san obair 
seo.  

Aithníonn an bhéim seo go bhfuil 
dúshlán ar leith bainte le 
seachadadh na Gaeilge go 
idirghlúineach do theaghlaigh atá 
scartha amach óna chéile i sochaí 
ina bhfuil an Béarla i réim.  

Chomh maith le himeachtaí 
áitiúla agus tacaíocht do ghrúpaí 
súgartha beidh seachtain saoire 
do theaghlaigh lánGhaeilge, deirí 
seachtaine eachtraíochta, 
Seomra na dTeaghlach ag 
Oireachtas na Gaeilge agus 
ceardlanna comhairleoireachta. 

Cuidíonn an clár oibre seo le 
teaghlaigh a thabhairt le chéile, 
gréasánú agus cairdeas a chothú 
chun go mbeidh deis ag 

tuismitheoirí tacaíocht a 
thabhairt dá chéile.  

Tugann na himeachtaí agus na 
líonraí deis do na páistí aithne a 
chur ar pháistí eile atá á dtógáil 
le Gaeilge.  

Má tá eolas de dhíth ar obair 
Ghlór na nGael agus na seirbhísi a 
sholáthraímid, is féidir teagmháil 
linn ag na huimhreacha sa bhosca 
thíos. 
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Is amhlaidh is fearr a n-éireoidh 
le páistí sa saol má tá 
féinmhuinín acu astu féin.  

Bainfidh siad níos mó sult as an 
gcaidreamh a bheidh acu le 
daoine eile agus rachaidh siad 
chun cinn níos fearr i bpé bealach 
maireachtála a roghnóidh siad.  

Cuideoidh féinmhuinín leo 
cairdeas nua a thógáil, cora casta 
an tsaoil an bhainistiú, agus 
dúshláin an tsaoil a shárú. 

Bíonn gaol idir féinmhuinín agus 
an dóigh a mbímid ag bainistiú 
iompar ár bpáistí.  

Is féidir le tuismitheoirí an 
féinmhuinín seo a chothú agus a 
láidriú: 

 Ag fáil amach: Cruthaigh 

deiseanna do do pháistí taithí 
nua agus taithí difriúil a 
bheith acu. 

 Grá: Inis do do pháiste go 

bhfuil grá agat dóibh go 
rialta. Déan mionghaire, 
tabhair póg agus croí isteach. 

 Moladh: Mol an óige agus 

tiocfaidh sí. Déan cinnte go 
dtugtar cúig oiread níos mó 
moladh ná cáineadh. 

 Ná déan comparáid: Is duine 

ann féin é gach páiste. Ná 
déan comparáid idir páiste 
amháin agus páistí eile. Má 
dhéantar a leithéid, fásfaidh 
an páiste aníos ag déanamh 
comparáid neamhfheabhrach 
idir iad féin agus páistí eile. 

 Meancóga: Bíodh cead ag do 

pháistí meancóga a 
dhéanamh. Tabhair saoire 
dóibh smaoineamh dóibh féin 
agus freagracht a ghlacadh ar 
a ndéanann siad. 

Ar ndóigh, is féidir le páistí 
bheith callánach, míshlachtmhar 
agus easumhal in amanna.  

Tagann pointe nuair nach féidir 
leis an tuismitheoir glacadh le 

níos mó den míbhéasaíocht.  

Cad é a ba chóir a dhéanamh mar 
sin? 

Bí airdeallach ar cad é a 
spreagann drochiompar. 

 Aird: Tarraig an aird s’acu ón 

rud nár mhaith leat go 
ndéanfaidh siad 

 Am amach: Má tá an páiste 

mór go leor le go mbeadh 
tuiscint acu ar an difir idir 
maith agus dalba ba chóir 
córas am amach a chur i 
bhfeidhm. Cuir an páiste ina 
seomra ar feadh sceithimh le 
machnamh a dheanamh ar an 
scéal. Moltar noiméad am 
amach ina dhiaidh gach bliain 
d’aois an pháiste. 

 Pribhléidí a bhaint: Nuair 

nach n-oibríonn am amach is 
féidir pribhléidí a bhaint 
cosúil le cead féachaint ar an 
chlár teilifíse is ansa leo, 
bréagáin a chur san áiléir ar 
feadh tréimhse nó airgead 
póca a chealadh. 

 Sampla maith: Tá freagracht 

ort sampla maith a léiriú do 
do pháiste. Ná bíodh 

drochiompar ná droch 
dhearcadh ag an tuismitheoir. 
Bíodh dearcadh dearfach ar 
an saol in áit dearcadh 
diúltach. 

 Comhrá: Déan comhrá leis 

an bpáiste faoina 
mhothúcháin le deis a 
thabhairt dó é féin agus a 
iompar a mhíniú. 

Má láimhsítear droch iompar i 
mbealach a léiríonn meas ar an 
pháiste, is amhlaidh is mó a 
láidrófar a fhéinmhuinín. 

 

Cuimhnímis: 

Bíonn an féinmhuinín ina chuidiú le linn amanna súgartha agus 
amanna oibre araon 



Beidh buaiteoir chomórtas ealaíne Texaco 2017, an t-ealaíontóir Lucy Ní Dhuiginn ó chlár Cúla 
4, 'Stiúideo Lucy' ag déanamh ceardlann ealaíne leis na páistí Dé Sathairn 12 Eanáir i Leabharlann an 
LexIcon, 4ú urlár, Dún Laoghaire ón 14.30– 16.30. Beidh deis ceann nó dhó d'fhíseáin Lucy a fheiceáil 
freisin ag an gceardlann saor in aisce seo. Chun d'áit a chur in áirithe, seol ríomhphost 
chuig marcas@glornangael.ie  

Tá 'Lá Teaghlaigh' á eagrú ag an LexIcon don Satharin 2 Feabhra agus beidh imeachtaí Gaeilge do pháistí 
ar siúl mar chuid d'imeachtaí an lae - breis sonraí le theacht.  

Beidh Ceardlanna Damhsa ar an Sean-nós trí Ghaeilge a eagrú ag Sibéal Davitt sa Chultúrlann, 
Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Baile na Mánach ag tosú Déardaoin 24 Eanáir ón 3-4p.m ar feadh 11 

seachtaine - costas €90 ar an téarma do pháiste amháin, €165 do bheirt in aon chlann amháin.  

Eolas agus áirithintí le sibeal.davitt@gmail.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=oIoJNwwMO3k
mailto:marcas@glornangael.ie
mailto:sibeal.davitt@gmail.com


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

Costas €150 an duine fásta agus €90 an 
páiste le lóistín & béilte agus costas €90 
an duine fásta agus €50 an páiste gan 
lóistín atá ar an dá dheireadh 
seachtaine. Beidh páistí faoi thrí saor in 
aisce. 

Beidh idir ranganna agus ceardlanna, 
siúlóidí agus cluichí, agus neart níos mó 
ar siúl. Tabharfaidh an dá dheireadh 
seachtaine deis do theaghlaigh seal a 
chaitheamh trí Ghaeilge 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.  



 
Tá ainm spéisialta ar roinnt ainmhithe óga i nGaeilge.  

An bhfuil siad ar eolas agat?  



 
Seans go bhfuil d’intinn cinéal túirseach i ndiaidh saoire na Nollag. Bain triail as 

an phizal seo lena chur ag obair arís.  


