
Tá spásanna fós ann do theaghlaigh 
ar chuairt lae chomh maith le 
spásanna do theaghlaigh ag 
stopadh thar oíche ag ‘Deireadh 
Seachtaine Náisiúnta na 
dTeaghlach’. 

I measc na n-áiseanna a bheidh ann 
beidh Láthair Súgartha do Leanaí, 
Dréimire Dodhreaptha, Sleamhnán 
Dreapadh Charraige; Cultacha 
Sumo, 6 Player Human Wackamole 
6 Imreoir agus Gathanna Coise. 

Beidh an t-ollimeacht náisiúnta ag 
tarlú in Ionad Náisiúnta Óige na 
hÉireann, Droim Rí, Contae na Mí 
ar Aoine agus Satharn 10 agus 11 
Bealtaine 2019.  

Beidh spraoi agus eachtraíocht ag 
na páistí in áit slán i dtimpeallacht 
Ghaelach agus é ar fad taobh 
amuigh de shuíomh na scoile. 

Beidh lóistín ar fáil ar an láthair le 
haghaidh oíche Aoine agus beidh 
BBQ ar siúl an oíche sin chomh 
maith.  

I measc na himeachtaí agus 
gníomhaíochtaí éagsúla, beidh 
cúrsaí bainní Terminator, ciceanna 
éirice, rith buinsí, rás uibh agus 
spúnóg, rás na dtrí chos, agus níos 
mó. 

Is é an costas a bheidh leis ná €50 

an teaghlach le páiste amháin agus 

€5 breise do gach páiste eile. 

Beidh an BBQ, bricfeasta agus lón 
san áireamh. 

Dóibh siúd ar mhaith leo teacht 
don Satharn amháin, is é an costas 

ná €20 an teaghlach le páiste 

amháin agus €5 breise do gach 

páiste eile. Beidh lón san áireamh. 

Is imeacht Gaeilge amháin é seo. Is 
féidir clárú leis an imeacht trí 
ríomhphost a chur chuig 
marcas@glornangael.ie.  

Trealamh a bheidh ag Deireadh 
Seachtaine Náisiúnta na 

dTeaghlach 

mailto:marcas@glornangael.ie


Sábháilteacht le bia 

Muna ndéantar bia a ullmhú i 
gceart bíonn baol ann ó nimhiú. 
Seo leideanna le tú féin agus do 
theaghlach a choinneáil slán. 

Ag an siopa 

Tosaíonn sábháilteacht le bia ag 
an siopadóireacht. 

 Bí airdeallach faoin dáta 

úsáide agus an dáta díolta a 
bhíonn ar lipéad pacáiste an 
bhia. 

 Ná ceannaigh feoil ar a bhfuil 

damáiste déanta ar an 
bpacáistiú. 

 Ná ceannaigh cannaí a bhfuil 

damáiste déanta orthu. 

Stóráil bia 

Ba chóir bia cuisnithe a chur sa 
chuisneoir nó reoiteoir taobh 
istigh de dhá uair a chloig óna 
ceannaíodh é. 

Ba chóir an teocht sa chuisneoir a 
choinneáil faoi 4.4 celcius agus 
an reoiteoir faoi náid celcius.  

Déan cinnte go bhfuil feoil 

clúdaithe i gceart ag bun an 
chuisneora le nach gcuirfidh sé 
isteach ar bianna eile. 

Feoil 

Má baintear úsáid as feoil ón 
reoiteoir tá sé tábhachtach ligean 
dó leá i gceart sula ndéanfaí é a 
ullmhú don dinnéar. 

Tá sé tábhachtach nach ligtear do 
thrasthruailliú tarlú idir feoil, 
sicín, iasc ná glasraí. Coinnigh 
óna chéile iad. 

Bain úsáid as cláracha gearrtha 
difirúla do na cineálacha difriúla 
bia. 

Díghalraigh barranna oibre tar éis 
don bhia bheith ullmhaithe. 

Glan do lámha tar éis duit feoil a 
láimhseáil. 

Ná cuir bia cócaráilte ar mias a 
raibh bia amh air. 

Cócaireacht le hola 

Má tá bia á ullmhú le hola, déan 
é a théamh go mall le nach 
mbeidh an t-ola ag léimní amach 
ón soitheach cócaireachta. 

Cuir bia isteach sa bhfriochtán go 
mall le nach doirtfidh ola te 
amach. 

Coinnigh súil ar bhia atá á 
théamh agus bain úsáid as aláram 
le cur i gcuimhne duit féin an 
teas a mhúchadh. 

Lig don sáspán nó friochtán fuarú 
sula nglanfar iad. Má chuirtear 
uisce orthu róluath beidh an t-ola 
te á spré thart. 





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,  

 péinteáil aghaidheanna  

 

Cluichí amuigh: 

 Toraíocht taisce, Zorbs, riceanna éirice, preabchaisleán,  

 rith buinsí, Giggles an fear grinn 

 

Dé Sathairn 11 Bealtaine 4.15in scáradh na gcompánach 

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. 



Lá Spraoi is Spóirt Saor in aisce  

Tuilleadh eolais - Breandan ar 085 719 6671 nó clarú ar eventrbite 

https://www.eventbrite.ie/e/la-spraoi-is-spoirt-tickets-60153831730 

Fáilte roimh gach duine 

Tabhair picnic beag duit leat—Beidh tae agus caife ar fáil saor in aisce 

Á n-eagrú - Comhluadar Luimnigh 

 

14:00 - 16:00  

11ú no 18ú 

Bealtaine 2019 

 

CLG Mungairit 

Co. Luimnigh 

https://twitter.us20.list-manage.com/track/click?u=1684836ffe0f642ba7e222950&id=1bc9e8065f&e=0e44fb0c70


















 

San eagrán seo is féidir leat triail a bhaint as an dá leathanach 

gníomhaíochta seo: Aimsigh agus Dathaigh agus  

Dathaigh an Dath.  

Aimisgh na rudaí seo a leanas agus dathaigh iad 

1 chulaith snámha 

8 gcrosóg mhara 

9 liathróid trá 

10 ngrian 

7 hata gréine 

6 phortán 

4 bhád 

5 scáth gréine 

3 fhaoileáin 

2 anann 

 

 

 



1=dearg 2=bándearg 3=oráiste 4=buí 5=glas dorcha 
6=glas éadrom 7=gorm  8=spéirghorm  9=corcra  

10=donn dorcha 
11=donn éadrom 

Dathaigh an pictúir seo. Is ionann gach uimhir agus an dath atá scríofa ag bun an 
leathanaigh.  


