Agus laethanta saoire an
tsamhraidh ag druidim linn,
ní mór dóibh siúd a bheith
ag freastal ar Sheachtain
Saoire sa Ghaeltacht lóistín
a chur in áirithe a luaithe
agus is féidir.
Spraoi
Tá Cabrini de Barra ag
beachtú an chláir don
seachtain agus chítear go
mbeidh saoire den scoth ag
na rannpháirtithe.
Tar éis fualacht an fáilte
oíche Shathairn 10 Lúnasa,
cuirfear tús le seachtain de
spraoi, cluichí,
eachtraíocht agus
foghlaim.

Spraoi le bolgáin ag le linn Seachtain
Saoire as Ghaeltacht

Beidh Cúinne Spraoi ag Glór na
nGael mar chuid de Féile UCD i
mBelfield ar an Satharn 8
Meitheamh 2019 ó 12:00 go 13:00.
Beidh bréagáin, cluichí, ábhar
dathúcháin agus ceardaíochta srl
ann do theaghlaigh. Fáilte roimh
Chách.
Beidh imeachtaí Gaeilge eile ar
siúl mar chuid den bhFéile chomh

Beidh tráth na gceist,
ceolchoirm is céilí, surfáil,
seaschléaslóireacht,

maith.
Beidh Sibéal Davitt i mbun
ceardainn Rince ar an Sean Nós ag
14:00 i Halla Uí Raghallaigh agus
beidh sí ar an Stáitse Mór ag 15:00
agus beidh Sadhbh Devlin i mbun
scéalaíocht i Halla Uí Raghallaigh
ag 16:00. Tá gach eolas faoi
imeachtaí Féile UCD ar fáil ó
http://festival.ucd.ie/festivalhub/

marcaíocht capaill, siúlóid
sléibhe, cadhacadóireacht
agus go leor eile ar an chlár
do na rannpháirtithe.
Turais

Beidh turas báid, turas go
Mara Beo agus turas chuig na
Fallaí Dreapadóireachta sa
Daingean ann.
Ceardlanna
Beidh ceardlanna
garraíodóireacht ann chomh
maith le hIóga, ealaíne,
drámaíochta, rince,
amhránaíocht, tógáil clainne
le Gaeilge agus go leor eile.
Beidh an tSeachtain Saoire sa
Ghaeltacht ar siúl ag Brú na
Gráige agus Gaeltacht Chorca
Dhuibhne ó Shathairn 10
Lúnasa go Sathairn 17 Lúnasa
2019. Is feidir tuilleadh
eolais a fháil ó
cabrini@glornangael.ie.

An Taoide

5. Ná bain úsáid astu ar thonnta
móra.

Is láthair ollmhór súgartha é an
trá ach is féidir leis athrú go
6. Má tharlaíonn deacrachtaí
gasta má tá an taoide ag líonadh.
agat, fan leis an bréagán
Tarlaíonn sé go minic go mbíonn
inseidte. Coinneoidh sé thú os
daoine timpeallaithe le huisce
cionn an uisce.
agus iad i bponc ar oitir ghainimh
Tonnmharcaíocht Choirp
nó ar carraigeacha.
Baineann an teaglach iomlán
Tonnta
spraoi as tonnmharcaíocht choirp
Bíonn spraoi ag páistí sna tonnta ach is spraoi é a bhfuil a dhúshlán
ach tá a dainseár féin ag baint
sábhála féin leis.
leo agus bíonn orainn bheith
Ceangail iall an tonnchláir choirp
cúramach leo.
le do chos. Má tá an sruth do do
Suaite uisce
thabhairt amach, fan leis an
tonnchlár. Coinneodh sé thú os
Is féidir le huisce fuar cur isteach
cionn an uisce agus beidh sé níos
ar do chuid análaú.
fusa do dhaoine thú a fheiceáil
Bréagáin Inseidte
agus teacht chun cabhrú leat.
Baineann páistí an spraoi go deo
as bréagáin inséidte. Cuimhnímis
go ndéantar na bréagáin seo don
linn snámha agus nach bhfuil siad
oiriúnach don fharraige oscailte,
áit gurbh fhéidir leis an ghaoth
nó an taoide iad a sciobadh ar
shiúl. Más é go bhfuil se ar intinn
úsáid a bhaint astu ag an trá:
1. Déan cinnte go ndéantar
maoirsiú ar pháistí.
2. Coinnigh iad in aice leis an
gcladach.
3. Ná bain úsáid as bréagáin
inséidte ach idir na bratacha
dearg is buí.
4. Lean comhairle an garda
tarrthála.

hidirnáisiúnta ná lámh amháin a
chroitheadh chomh hard agus is
féidir.
Páiste ar iarraidh
Bíonn páistí níos sábháiltí nuair a
bhíonn maoirsiú á dhéanamh
orthu.
A luaithe agus a bhaineann sibh
an trá amach, labhair leis na
páistí chun go mbeidh gach duine
soiléir faoi láthair cruinnithe ar
eagla go scarfar óna chéile sibh.
Má chailltear páiste scrúdaigh do
thimpeallacht ar dtús agus déan
cinnte go bhfuil maoirseacht á
déanamh ar páistí eile atá leat.

Cuidiú

Téigh i dteagmháil leis an gharda
tarrthála agus / nó na Gardaí
Síochána.

Má tá tú i dtrioblóid san uisce
agus cuidiú á lorg agat, is é an
comhartha aitheanta go

Nuair a fhaightear an páiste arís,
déan cinnte go gcuirtear na
cuardaitheoirí uile ar an eolas.

Picnic do
Theaghlaigh

Comhluadar
Luimnigh

An Bhanna

Abhainn na
Gaillimhe

An Life

An Bhóinn

An Laoi

An tSláine

An Mhuaidh

An Fheoir

An tSionainn

An Feabhal

An Bhearú

An Abhainn
Mhór

An tSiúir

Abhainn an
Lagáin

Tarraing line le hainm na habhann a cheangal leis an áit a
bhfuil sé suite. Tá an chéad cheann déanta duit.

