Is féidir le laethanta saoire
bheith fada do pháistí ach beidh
campaí Gaeilge lae ar siúl ag
Ógras ar fud na tíre le linn Mí Iúil
a thabharfaidh siamsaíocht
fhiúntach dóibh.
Beidh siad á n-eagrú i gCúige
Laighean, Cúige Connacht agus
Cúige Mumhain, thar dátaí
éagsúla.
Ritheann na campaí ó Luan go
hAoine don tseachtain sin,
10.00rn go 2.30in pé áit ina
mbeidh siad.
Is é 7-11 an aoisghrúpa a bhíonn
na campaí ag freastal orthu.
Bíonn deis ag na páistí an Gaeilge
a úsáid i suíomh spraíúil,
taitneamhach agus ag an am
céanna bíonn siad ag foghlaim
focail agus abairtí nua an t-am ar
fad.
Déanann na campaí forbairt ar
muiníne na daoine óga, in úsáid

Tá físeán X-HALE Ógras Léim an
Bhradáin, le cabhair ó Ógras Nás
na Ríogh, do chomórtas an Irish
Cancer Society suas agus tá do
thacaíocht ag teastáil.

na teanga maraon le iontu féin cothaíonn siad scileanna
pearsanta, sóisialta agus
cruthaithe, chomh maith le
scileanna gaolta, agus tuiscint
ginearálta ar an tsochaí agus ar
an bpobal, tríd rannpháirtíocht i

dtimpeallacht spraíúil, sábháilte.
Tá gach eolas faoina bhfuil
beartaithe ag Ógras ar fáil ar
suíomh gréasáin s’acu
www.ogras.ie, áit gur féidir clárú
do na campaí.

Is comórtas atá i gceist anseo agus
é bunaithe ar an méid YouTube
views a fhaigheann gach físeán!
Is féidir amharc ar an bhfíseán ar
YouTube tríd an nasc seo: X-Hale.

Ba chóir comhrá a dhéanamh le páistí faoi shábháilteacht bhóthair fiú sula bhfuil an
aois sin bainte amach nuair a bheidh siad ag trasnú an bhóthair gan duine fásta
leo. Tóg iad amach ag siúl agus bí ag caint faoin scéal mar chuid de chomhrá
nadúrtha. Seo an sé phointí gur gá cur ina luí orthu:








Faigh áit slán le trasnú.
Ná bí faoi dheifir. Stad agus fan.
Amharc thart agus éist sula dtrasnaíonn tú.
Lig don tracht ar fad imeacht.
Muna bhfuil feithicil ag teacht, siúl díreach trasna.
Coinnigh leat ag amharc agus tú ag dul trasna an bhóthair.

Tá sé tábhachtach go gcleachtann tuismitheoirí an rud atá siad féin ag
teagasc. Tabhair na paistí chuig áit atá slán le trasnú agus mínigh cén
fáth go bhfuil sé slán agus an difir idir é agus áit nach bhfuil sé slán le
trasnú.
Nuair a bheidh na pointí thuas ar eolas ag páistí, is fiú deis a
thabhairt dóibh áit trasnaithe a roghnú agus plé a dhéanamh leo
faoina gcinneadh.

Tá Below the Radar TV i mbun réamhléirithe ar shraith
faisnéise bhreathnaitheach úrnua do RTÉ a leanfaidh
saolta tuismitheoirí aonair i ngach cearn d'Éirinn.
Más tuismitheoir aonair thú ar chúis amháin nó ar chúis
eile, agus má tá Gaeilge líofa agat, ba bhreá linn
cloisteáil uait.
Téigh i dteagmháil linn ar an ghuthán nó trí ríomhphost
ag na sonraí thíos:
rteapply@gmail.com

Sadhbh: +353 857621332
BELOW THE RADAR LTD
2 Urláir Callender House,
58-60 Sráid Artúir Uacht,
Béal Feirste
BT1 4GJ

Picnic do
Theaghlaigh

Na Cruacha
Dubha

Sléibhte
Dhoire
Bheatha

Beanna
Beola

An Cheacha

Sléibhte
Chill
Mhantáin

Sliabh
Speirín

Sléibhte
Aontroma

Sliabh
Bladhma

Na Cruacha
Gorma

Sliabh an
Airgid

Sliabh Gamh

Na Staighrí
Dubha

Sliabhraon
Néifinn

Na Gaibhlte

Sléibhte
Mhám Toirc

Sléibhte an
Chomaraigh
Sléibhte Chnoc
Mhaoldomhnaigh

An Bhograch

Cnoic Dhoire
na Sagart

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

Déanann bundhúchasaigh Mheiriceá na líonta aislinge seo as ábhar a
thagann ón dúlra. Bíonn siad crochta os cionn an leaba le cinntiú
nach mbíonn tromluí ag daoine.
Creidtear go mbeireann an líon seo ar an tromluí agus go dtéann deaaislingí síos an sreag, isteach sna cleití agus ar aghaidh go hintinn an
duine. Is féidir leatsa do cheann féin a dhéanamh anois.

Pláta paipéir
Marcóirí srl
Maisiúcháin le greamú
Olann dáite
Cleití
Coirníní
Siosúr
Gliú
Pollaire

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gearr an lár amach as an phláta mar atá sa phictúir thuas
Maisigh an pláta le marcóirí agus greamáin
Cuir poill thart ar an imeall leis an phollaire
Cuir olann tríd na poill le líon a dhéanamh. Fág trí phíosa fada ag an bhun.
Cuir coirníní ar an trí phíosa sin agus ceangail iad.
Ceangail cleithe ag bun gach ceann.

