
Beidh líon teoranta de sheomraí ar 
fáil ag Ionad Óige na hÉireann le 
haghaidh Deireadh Seachtaine 
Náisiúnta na dTeaghlach. 

Beidh siad á dtabhairt amach de réir 
mar a chláróidh teaghlaigh agus 

moltar ar an bhonn sin nach 
bhfanfidh daoine rómhall má ta 
seomra de dhíth. 

Tá roinnt acu imithe cheana féin. 

Déanaigí teagmháil le Marcas Mac 
Ruairí ag marcas@glornangael.ie  

mailto:marcas@glornangael.ie


Tá an t-earrach linn agus dóibh 
siúd a bhfuil gairdín acu, beidh 
siad amuigh ag iarraidh ord agus 
eagar a chur air tar éis an 
gheimhrimh. 

Baineann páistí an sult go deo as 
an ngairdín. Bíonn sé lán 
dhraíocht; tugann sé deis dóibh 
éirí salach agus spraoi a bheith 
acu faoin spéir oscailte. Is deis 
foghlama é faoin saol timpeall 
orthu agus déanann an glas 
maitheas dár sláinte. 

Fós féin, bíonn a chontúirtí féin 
ag gach gairdín agus is gá páisti a 
chur ar an eolas faoi sin. 

Fiosracht  

Is féidir leis bheith deacair 
fiosracht páiste a threorannú. Is 
cuma cé chomh mhaith is a 
bheidh do mhaoirseacht, is iomaí 
tuismitheoir a d’amharc an 
bealach eile ar fadh soincind le 
fáil amach go raibh an páiste 
imithe.  

Sconsa 

Muna bhfuil sconsaí timpeall an 
ghairdín, déan cinnte go 

dtuigeann páistí nár chóir 
imeacht rófhada ar shiúl ón 
teach. 

Teorainn 

Cuidíonn teorainn le sconsa leat 
saoirse a thabhairt don pháiste 
rith timpeall. 

Má tá an gairdín taobh leis an 
bhóthar, is gá dainséir an 
bhóthair a theagasc dóibh. 

Linnte 

Bíonn a ndainséar féin ag linnte 
uisce nach gá a mhíniú. Is féidir 
le himill na linnte bheith 
sleamhnach má tá siad fliuch.  

Taobh amuigh den bpriacal titim 
isteach, is féidir le gortú bheith i 
gceist le titim ar taobh na linne. 
Cuidíonn sconsa timpeall linnte 
leis an bpriacail seo a mhaolú. 

Ag ithe na plandaí 

Cuireann taiscéalaíocht san 
fhásra gliondar ar chroíthe páistí. 
Is féidir le roinnt plandaí agus 
feithidí bheith contúirteach.  

Is fiú feithidí agus plandaí 

cealgacha agus plandaí eile cosúil 
le neantóga a thaispeáint dóibh. 

Cuir ina luí orthu nár chóir dóibh 
plandaí a ithe. 

Treallamh leictreach 

Má tá tú ag obair le treallamh 
leictreach, bí cinnte de go 
bhfanann páistí amach as. Is mó 
an baol ón treallamh má tá an 
talamh fliuch. 

Ar theacht isteach sa teach leo, 
déan rud mór de ghlanadh na 
lámh. 

Ceimicí 

Déan cinnte de nach bhfuil teacht 
ag páistí ar aon cheimicí a 
úsáidtear sa ghairdín. Ná bíodh 
an páiste ag imirt in aon limistéir 
ina bhfuil fiailnimh ar an talamh. 

Má tá cac ainmithe ina luí thart, 
ba chóir é a ghlanadh. 

Is é an t-aon bhealach le 
sábháilteacht páistí sa ghairdín a 
chinntiú ná maoirsacht a 
dhéanamh orthu. Ní cúis é sin gan 
sábháilteacht a theagasc dóibh. 

Sábháilteacht 

sa ghairdín 



Dé hAoine 10 Bealtaine 2018 

6.00in BBQ agus cur in aithne 

Céilí sa halla, scéalaíocht , cluichí amuigh, tine amuigh, siúlóid sa dorchadas le 

toirsí  

 

Dé Sathairn 11 Bealtaine 2018 

Rannta is dánta (do na páistí beaga) 

Ceardlanna drumadóireachta, damhsa na scuaine agus ióga  

Cluichí sa halla: 

 Typhoon Dryslide, Gladiator Dome, Wipeout, Capall carnabhail 

Cluichí amuigh: 

 Zorbs, ciceanna éirice, preabchaisleán, rith buinsí 

 

Dé Sathairn 11 Bealtaine 12.30in lón 

Cluichí sa halla:  

 Typhoon Dryslide, Gladiator Dome, Wipeout, Capall carnabhail,  

 peinteáil aghaidheanna  

1. Is féidir go mbeidh leasuithe ar 

an chlár ag brath ar an aimsir. 

2. Bíodh na héadaí cearta agat 
d’aimsir fliuch 

3. Bíodh málaí codlata agus piliúr 

leat. 

4. Má tá cathaoir ard de dhíth do 

do leanbh tóg leat í. 



Cúrsa Teaghlaigh  

sa Ghaeltacht Iúil 2019 

Tá Foras na Gaeilge ag cur 15 
scoláireachtaí ar fáil do Chúrsa 
Teaghlaigh sa Ghaeilge atá a 
reáchtáil ag Cumann an 
Phiarsaigh i bPobalscoil 
Chloicheannaola le linn na 
seachtaine 13-20 Iúil 2019.  

Bronnfar 10 scoláireachtaí de 

luach €900 an ceann agus 5 

scoláireachtaí de luach €200 an 

ceann ar theaghlaigh a bhfuil 
suim acu freastal ar an chúrsa 
Gaeilge seo in iarthuaisceart 
Dhún nan Gall. 

Caitheann na teaghlaigh 
seachtain sa cheantar ag freastal 
ar ranganna agus imeachtaí tré 
Ghaeilge a bheidh ar siúl i 
bPobalscoil Chloicheannaola. Tá 
a thuilleadh eolais faoin chúrsa 
féin ar an suíomh idirlíon 
www.piarsaigh.ie 

Is ar theaghlaigh atá san earnáil 
Gaelscolaíochta faoi láthair atá 
na scoláireachtaí dírithe; sé sin le 
rá do theaghlaigh a bhfuil páiste 
ag freastal ar ghaelscosil, ar 
ghaelcholáiste nó ar scoil ina 
bhfuil oideachas tré Ghaeilge a 
chur ar fáil. 

Beidh trí scoláireacht le bronnadh 

ar an chlár Barrscéalta (11.00-
12.00) ar RTÉ Raidió na 
Gaeltrachta gach lá ón Luan 22 
Aibreán  go Aoine 26 Aibreán.   

Éist leis an chlár le linn na 
seachtaine agus beidh an deis 
agat TÉACS a chur isteach le linn 
an chláir le bheith sa chrannchur 
do na scoláireachtaí. 

Tá Cumann an Phiarsaigh go mór 
faoi chomaoin ag Foras na 
Gaeilge as an tacaíocht seo a 
thabhairt don chúrsa. 

Is féidir eolas breise a fháil ó Joe 
Ó Gallchóir, stiúrthóir an chúrsa,  
ag 086 3048242 nó 
galljoe@eircom.net 

http://www.piarsaigh.ie






 

€115 do dhuine fásta & €90 do pháiste thar 3 bliana d'aois.  

Beidh idir imeachtaí agus 
turais ar siúl mar chuid den 
deireadh seachtaine 
féinfhreastail seo trí 
Ghaeilge do theaghlaigh i 
mBrú na Dromada, 
Gaeltacht Uíbh Ráthaigh, 
Co Chiarraí.  

Beidh an t-imeahch seo 
oiriúnach do theaghlaigh 
Gaeilge agus teaghlaigh gur 
foghlaimeoirí iad.  

Is gá áirithint agus 
íocaíocht a dhéanamh 
roimh Aoine 19 Aibreán 
2019.  

Tá foirm iarratais agus gach 
eolas ar fáil 
ó cabrini@glornangael.ie. 

mailto:cabrini@glornangael.ie


Trasna 

4. Cuirtear seo thart ar pháirceanna le hainmhithe a choinneáil istigh (6) 

6. Is maith leis na muca seo (6) 

8. Ainmhí a úsáidtear le caoirigh a cheapadh (6) 

9. Bíonn na lacha ag snámh air seo (4) 

Síos 

1. Feithicil a úsáídtear ar fheirm (9) 

2. Áit a gcónaíonn na muca (3) 

3. Faighimid an deoch seo ó na ba (6) 

5. Tugann siad olann dúinn (8) 

7. Rud a itheann na ba (4) 




