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Beidh deireadh seachtaine 
imeachtaí ar siúl ag Glór na nGael 
ag Ionad Óige na hÉireann arís le 
linn 2019. 

Beidh an t-ollimeacht náisiúnta ar 
siúl in Ionad Náisiúnta Óige na 
hÉireann, Droim Rí, Contae na Mí, 
Dé hAoine agus Dé Sathairn 10-11 
Bealtaine 2019.  

Beidh clár imeachtaí do pháistí 
beaga agus páistí níos mó mar 
chuid den deireadh seachtaine. 

Beidh spraoi agus eachtraíocht ag 
na páistí in áit slán le páistí eile le 
Gaeilge agus é ar fad taobh 
amuigh de chomhthéacs na scoile. 

Beidh lóistín ar fáil ar an láthair 
oíche Aoine. 

Is é an costas a bheidh leis ná €50 
an teaghlach le páiste amháin agus 
€5 breise do gach páiste eile. 
Beidh bricfeasta agus lón san 
áireamh leis an chostas. 

Beidh BBQ oíche Aoine, cúrsaí 
bainní Terminator, ciceanna 
éirice, rith buinsí, uni-haca spraoi, 
rás uibh agus spúnóg, rás na dtrí 
chos, agus níos mó. 

Beidh spásanna teoranta ann don 
imeacht seo agus moltar dóibh siúd 
ar mhaith leo freastal clárú go 
luath. 

Is féidir clárú don Deireadh 
Seachtaine ach scéal a chur chuig 

marcas@glornangael.ie le foirm 
chlárúcháin a fháil.  

Tá dhá dheireadh seachtaine á n-
eagrú ag Glór na nGael i 
nGaeltacht na nDéis le linn na 
míosa seo. Tá an ceann 15-17 
Feabhra lán go doras agus ní féidir 
linn glacadh le níos mó daoine. 

Tá spásanna fós ar fail sa dara 
cheann 22-24 Feabhra a fháiltíonn 
roimh teaghlaigh nach bhfuil 
líofacht na Gaeilge acu ach gur 
mhaith leo feabhas a chur ar a 
gcuid Ghaeilge. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag 
cabrini@glornangael.ie. 
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Is féidir le foghlaim conas 
bréagáin agus milseáin a roinnt 
bheith dúshlánach do pháistí óga. 

Ach ní chóir éadóchas a bheith 
orainn. Tá rudaí gur féidir a 
dhéanamh leis an scéal a 
réiteach. 

Cosúil le scil ar bith, bíonn am 
agus deiseanna de dhíth leis an 
scil sóisialta seo a fhorbairt.  

Is scil saoil é roinnt. Cuidíonn sé 
le leanaí cairde a dhéanamh agus 
a choinneáil; is gníomh lárnach é 
gach uair nuair a bhíonn páistí ag 
súgradh le chéile. 

Tugann an scil seo tuiscint do 
pháistí ar cad is cothrom na 
féinne ann agus cinntíonn sé go 
lorgfaidh siad cothromas dóibh 
féin agus iad ag fás aníos.  

Cuireann sé le scileanna 
idirghgabhála agus cumasaíonn sé 
iad plé le díomá. Is é sin, má 
thugann tú, faigheann tú. 

Foghlaimíonn páistí cuid mór óna 
dtuismitheoirí.  

Má bhíonn tuismitheoirí ag roinnt 
agus ag déanamh sealaíochta, 
tugann sé sampla maith do na 
páistí féin.  

Bíonn a gcuid deiseanna féin de 
dhíth leis seo a chleachtadh: 

 Nuair a bhíonn roinnt á 

dhéanamh ag páistí eile, déan 
a mhór de. Is féidir rudaí a rá 
cosúil le “Nach raibh x 
iontach deas ag roinnt a chuid 
bréagán.” 

 Nuair a bhíonn do pháiste féin 

ag roinnt bí cinnte 
ardmholadh a thabhairt dó; 

 Imir cluichí a bhfuil roinnt 

agus sealaíocht ina 
gcuideanna lárnacha dóibh; 

 Má tá páistí eile ag teacht ar 

cuairt, abair sula dtiocfaidh 
siad go mbeidh roinnt na 
mbréagán i gceist.  

Más é nach maith le do pháistí ag 
roinnt rudaí, ba chóir duit 
cleachtadh leo: “Déanaimis an t-
úll seo a roinnt. Beidh cuid agam 
agus cuid agatsa.” 

Má tá fadhbanna ag do pháistí ag 
roinnt, ní hionann é agus cúis gan 
páistí eile bheith ar cuairt sa 
teach agus b’fhiú fanacht taobh 
leo agus roinnt a spreagadh agus 
a mholadh.  

Má tá bréagán ar leith atá 
speisialta do do pháistí nach 
maith leo a roinnt is fiú é a chur 
ar shiúl sula dtiocfaidh 
cuairteoirí. 

Nuair a bhíonn páistí ró-óg ní 
thuigeann siad an coincheap 

rudaí a roinnt. Ní thuigeann 
tachráin nach ionann roinnt agus 
tabhairt ar shiúl.  

Bíonn sé deacair ag tuismitheoirí 
tachrán móran á dhéanamh 
seachas sampla a thabhairt agus 
roinnt a mholadh. Is féidir rudaí a 
rá cosúil le: “An bhfaca tú an 
mioghaire a chur tú ar Seán nuair 
a roinn tú!” Tabhair borróg le do 
shásamh féin a léiriú. 

Nuair a bhíonn páistí rud beag 
níos mó, ag aois a trí nó níos sine 
agus ag diúltiú roinnt, is féidir an 
bréagán atá mar ábhar tinnis a 
bhaint ar shiúl ar fad.  

Sa dóigh seo, foghlaimeoidh siad 
muna mbíonn roinnt ar siúl ní 
bhaineann éinne tairbhe as an 
bhréagán. Cuireann sé seo iad ag 
smaoineamh ar cad tá de dhíth 
orthu le bheith ag súgradh le 
chéile. 

Nuair a bhíonn siad réidh is féidir 
an bréagán a thabhairt ar ais le 
deis a thabhairt dóibh é a roinnt. 

Ná déanaimis dearmad ar an 
mana is fearr linn, mol an óige 
agus tiocfaidh sí! 



3 

Glór Teaghlaigh i gCorcaigh  

Tá Glór na nGael ag cur tacaíochta ar fáil do 
theaghlaigh le Gaeilge i gCo Chorcaí teacht le 
chéile ó 2015.  

Ba mhaith linn anois tógáil ar an obair sin agus 
breis deiseanna a chur ar fáil do theaghlaigh 
aithne a chur ar a chéile; eolas a roinnt; 
ceisteanna a phlé agus deiseanna a chruthú chun 
teacht le chéile trí Ghaeilge go rialta. 

Chuige sin, bhí teacht le chéile do theaghlaigh ar 
an Domhnach 3 Feabhra 2019 chun plean imeachtaí 
agus deiseanna teacht le chéile don bhliain a 

aontú.  

Scaipfear eolas faoi na himeachtaí atá beartaithe 
go luath. 

Tá grúpa ar Facebook 'Glór Teaghlaigh i 
gCorcaigh' ann chun tacú le tuismitheoirí a bheith i 
dteagmháil lena chéile; eolas a roinnt; ceisteanna 
a phlé agus deiseanna teacht le chéile a aontú.  

Scaip an scéal agus tabhair cuireadh do 
theaghlaigh eile le Gaeilge i gCorcaigh a bheith 
páirteach ann.  
Tá gach eolas ar fáil ó Cabríní de 
Barra  ar cabrini@glornangael.ie nó 083 445 5914. 

Teaghlaigh Locha Riach, Sorcas Clainne i mBaile Locha Riach 

Dé Domhnaigh 10 Márta 11:00-13:00 

Beidh deis ag an chlann uile scileanna sorcais a fhoghlaim le chéile ar an Domhnach 10 Márta ó 11:00 go 
13:00 i nGaelscoil Riabhach i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.  

Fáilte roimh chách ach áirithint a dhéanamh roimh ré ar an nasc seo. Eagraithe ag  Clanna 
Gaeilge an Eachréidh.  

Glór Teaghlaigh na Gaillimhe  

Bricí Spraoi 

Ionad Pobail i gCnoc na Cathrach 

Dé Domhnaigh 3 Márta ar 12:00 

Ba mhaith le Ghlór na nGael tacaíocht a chur ar 
fáil do theaghlaigh le Gaeilge i nGaillimh agus sa 
cheantar máguaird, a bhfuil cónaí orthu taobh 
amuigh den Ghaeltacht, aithne a chur ar a chéile; 
eolas a roinnt; ceisteanna a phlé agus deiseanna a 
chruthú chun teacht le chéile trí Ghaeilge go 
rialta. 

Beidh teacht le chéile do theaghlaigh ar 
siúl san Ionad Pobail i Chnoc na Cathrach, Gaillimh 
ar an Domhnach 3 Márta 2019 ag 12:00 le haghaidh 
spraoi agus deis aithne a chur ar theaghlaigh eile 
atá ag tógáil páistí le Gaeilge i gceantar na 
Gaillimhe.  

Beidh na Brící Spraoi ann chun cur leis an spraoi. 

Aontóimid plean imeachtaí nó deiseanna teacht le 
chéile eile don bhliain ar an lá. Beidh Conradh na 
nGaeilge in Áras na nGael ag comhoibriú linn i 

dtreo plean imeachtaí a aontú. 

Scaip an scéal le do thoil. Tabhair cuireadh do 
chairde agus gaolta i nGaillimh a bhfuil Gaeilge 
acu sa bhaile a bheith páirteach sa phlé. 

Beidh teacht le chéile eile againn san Ionad Pobail 
i gCnoc na Cathrach ar an Domhnach 7 Aibreán 
2019 ar 12:00 le haghaidh spraoi & sólaistí beaga. 

Tá grúpa Facebook agus WhatsApp cruthaithe 
againn freisin chun tacú le tuismitheoirí a bheith i 
dteagmháil lena chéile; eolas a roinnt; ceiseanna a 
phlé agus deiseanna teacht le chéile a aontú.  

Glór Teaghlaigh na Gaillimhe an t-ainm atá ar an 
ngrúpa Facebook. Ba aoibhinn linn é dá mbeadh 
teaghlaigh le Gaeilge i nGaillimh páirteach ann.   

Déan 'Glór Teaghlaigh na Gaillimhe' a chuardach ar 
Facebook agus tabhair 'Ordóg in Airde' do. Scaip an 
scéal agus tabhair cuireadh do theaghlaigh eile a 
bheith páirteach ann! 

Má tá suim ag teaghlaigh a bheith páirteach sa 
ghrúpa WhatsApp, is féidir leo ainm & uimhir fóin 
a chur chuig cabrini@glornangael.ie.  

mailto:cabrini@glornangael.ie
https://www.eventbrite.ie/e/sorcas-clainne-tickets-55761325626?ref=eios&aff=eios
mailto:cabrini@glornangael.ie
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Imeachtaí i mBaile Átha Cliath do theaghlaigh 

Beidh imeachtaí i nGaeilge ar siúl i rith mí Fheabhra agus mí an Mhárta thart ar Bhaile Átha Cliath agus 
sa cheantar máguaird a bheidh dírithe ar theaghlaigh.  

Má tá eolas agat faoi aon imeachtaí Gaeilge do theaghlaigh i mBÁC, cuir an t-eolas ar aghaidh chuig 
cabrini@glornangael.ie agus déanfaimid cinnte an scéal a scaipeadh le theaghlaigh ón gceantar. 

Glór Teaghlaigh i gCiarraí  

Dé Domhnaigh 10 Feabhra ar 14:30 

Tháinig scata teaghlach le Ghaeilge le chéile i Chill 
Áirne, Co Chiarraí ar an Domhnach 13 Eanáir 2019 
don chéad uair, le tacaíocht ó Ghlór na nGael.  

Thug an teacht le chéile deis do theaghlaigh aithne 
a chur ar a chéile agus plean a leagan amach don 
bhliain maidir le cad é ba mhaith leo a dhéanamh 
mar ghrúpa de theaghlaigh.  Bhíomar ag spraoi 
chomh maith. 

Ag éirí amach ón bplé ar an lá sin, tá clar 
imeachtaí aontaithe ag an ghrúpa suas go Meán 
Fómhair 2019.  

Bheadh fáilte roimh aon teaghlach le Gaeilge i 
gCiarraí freastal ar na himeachtaí seo agus a 

bheith páirteach sa phlé agus pleanáil na n-
imeachtaí ó Dheireadh Fómhair go Nollaig 2019.    

Tá grúpa Facebook agus WhatsApp cruthaithe 
againn chun tacú le tuismitheoirí a bheith i 
dteagmháil lena chéile; eolas a roinnt; ceisteanna 
a phlé agus deiseanna teacht le chéile a aontú.    

Glór Teaghlaigh i gCiarraí an t-ainm atá ar an 
ngrúpa Facebook. Ba aoibhinn linn é dá mbeadh 
teaghlaigh le Gaeilge i gCiarraí páirteach ann.  

Déan 'Glór Teaghlaigh i gCiarraí' a chuardach ar 
Facebook agus tabhair 'Ordóg in Airde' dó.  

Má tá suim ag teaghlaigh a bheith páirteach sa 
ghrúpa WhatsApp, is féidir leo ainm agus uimhir 
fón a chur chuig cabrini@glornangael.ie nó 083 445 
5914. 

mailto:cabrini@glornangael.ie
mailto:cabrini@glornangael.ie
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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. Tá spás fós ar fáil ar an saoire ó 22 
go 24 Feabhra ach tá an deireadh 
seachtaine 15 go 17 Feabhra iomlán lán.  

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 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.  
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 Is é Blian Nua na Síneach an fhéile is mó sa bhliain ag muintir na Síne  
 ach déantar é a cheiliúradh taobh amuigh den Sín chomh maith. Bíonn  
 daoine saor ón obair agus ón scoil ar feadh trí lá. Is ceiliúradh ar  
 theacht an Earraigh agus tús le saol úr atá i gceist leis.  
 
 Athraíonn an dáta gach bliain mar úsáidtear féilire na gealaí leis an dáta a  
 chinntiú. I gcónaí bíonn gealach úr ag tús mhí Fheabhra nó deireadh mhí  
 Eanáir agus bíonn an fhéile á cheiliúradh ar an lá sin. I mbliana, tharla an  
 fhéile ar 5 Feabhra ach maireann an fhéile ar fad ar feadh 15 lá. Sa chéad 
 sheachtain den fhéile is tradisiúin speisialta é cuairt a thabhairt ar chlann agus 
 ar chairde. Sa dara sheachtan, bíonn féile na laindéar ar siúl.  
 
 Bíonn ainmhí bainte le gach bliain i bhféilire na Síne. Athraíonn an t-ainmhí  
 gach bliain ar feadh 12 bliain agus ansin tosaíonn sé arís. Is é 2019 Bliain na 
 Muice agus is siombal saibhris é an muc i gcultúr na Síne.  
 

1. Cén dáta a ndearnadh Bliain Nua na Síneach a chéiliúradh i 2019? 
 

2. Tugann daoine clúdacha litreacha dá chéile ag Bliain Nua na Síneach.  
Cad a bhíonn istigh iontu? 

 
3. Cad is ainm don mhaisiúchán seo? 

 
 
 
 
 
 

4. Cad is ainm don ainmhí seo? 
 
 
 
 
 

 
 5. Cén t-ainmhí atá bainte le 2019? 
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1. Roimh thús na féile, glanann muintir na Síne a gcuid tithe le fáil  

réidh le mí-ádh.  
 

2. Bíonn na tithe maisithe le focail ar nós ‘Áthas’ agus ‘Saibhreas,’ 
ag dúil le go mbeadh na rudaí sin i saol na ndaoine sa bhliain úr.  

 
3. Ar oíche chinn bliana, lastar tinte ealaíne ag meánoíche leis an  

ruaig a chur ar dhrochspioraid. 
  

4. Seachas bronntanais a thabhairt mar a dhéanaimid ag an Nollaig, faigheann 
páistí na Síne clúdacha dearga le hairgead iontu.  

 
5. Bíonn daoine gléasta in eadaí dearga le heagla a chur ar na drochspioraid  

mar ciallaíonn dearg contúirt.  
 

6. Bíonn damhsaí leoin agus dragúin ar siúl agus creidtear go gcuireann an trup 
an ruaig ar na drochspioraid chomh maith.  

 
7. Creideann roinnt daoine nár chóir duit do chuid gruaige a ní ar an chéad lá 

den fhéile mar gheobhaidh tú réidh leis an ádh.  
 

8. Le cinnte go dtosaíonn an bhliain úr go maith, íocann daoine a gcuid billí uilig 
roimh an fhéile.  

 
  9. Creideann muintir na Síne go maireann cib é rud a dhéanann tú  

 ar an chéad lá den fhéile an bhliain ar fad. Mar sin, déanann siad iarracht 
bheith sásta, ag gáire, ag ceol agus ag damhsa. 

 
10. Ní chaitheann daoine eadaí dubha nó bána le linn na féile seo mar bíonn brón 

ag baint leis na dathanna sin.  
 
 

  Brúigh anseo le teacht ar shuíomh le i bhfad níos mó eolais  
ar an fhéile seo, cluichí agus ceardaíocht  

agus neart eile.  

Freagraí na gCeisteanna 
 

1. 5ú Feabhra, 2.  airgead, 3. laindéar, 4. dragún, 5. muc  

https://www.theschoolrun.com/homework-help/the-chinese-new-year

