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Saoire sa Ghaeltacht a 
eagríonn Gló na nGael. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó 
cabrini@glornangael.ie.  

Tá am-chlár imeachtaí Seachtain 
Saoire sa Ghaeltacht réidh. 

Beidh teaghlaigh lán Ghaeilge ag 
triaill ar Ghaeltacht Chorca 
Dhuibhne Dé Sathairn 10 Lúnasa le 
haghaidh seachtain spraoi, 
eachtraíocht agus comhluadar 
Gaelach. 

I measc eile beidh BBQ, tráth na 
gceist, seisiún ceoil is 
amhránaíochta , dioscó na 
ndéagóirí, picnic ar an trá agus 
díospóireacht na ndéagóirí 

Beidh eachtraíocht den scoth ann 
a chuimseoidh siúlóid sléibhe, 
seaschéaslóireacht, surfáil 
margaíocht chapaill, scileanna 
iomána, cleachtadh peile, 
sealgaireacht feamainn  agus 

turas báid chuig na Blascaod. 

Beidh ceardlanna cócaíreachta, 
ceoil, drámaíocht, codor dojo, 
rince,  púipéadóiracht pháipéir, 
potaireacht agus ceardlann 
Blaisíní Sárbhia . 

Is ábhar díoma dúinn go bhfuil an 
t-ionad eachtraíochta sa 
Daingean, áit a rinneadh 
dreapadóireacht bhalla druidte 
mar gheall ar na dúshlain a 
bhaineann le costais árachais, 
ceist a pléadh sna meáin náisiúnta 
le míonna beaga anuas. 

Tá teacht ar clár iomlán 
Seachtain Saoire sa Ghaeltacht ar 
leathanaigh 5, 6 agus 7 den 
nuachtlitir seo. 

Is imeacht bliantúil é Seachtain 
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Níl fearg ar an réiteach amháin atá agat.  

Ní gá screadaíl. Seo léideanna: 

 Ní gá éirí tógtha toisc go bhfuil an páiste tógtha; 

 Ná bíodh dallamulóg orainn, ná dóchas gan bunús orainn, 

ní bhíonn páistí foirfe céad faoin chéad den am; 

 Bíodh bealach agat le fanacht socair; 

 Má tá an páiste trí chéile lena fhearg nó a fhrustrachas 

féin, glac am le smaoineamh ar an réiteach; 

 Siúl ar shiúil ar feadh noiméad le do chuid smaointe féin a 

bhailiú; 

 Abair leis an bpáiste cad tá uait agus cén fáth go bhfuil sé 

uait. Coinnigh iad sa lúb; agus 

 Má tá rudaí rialta ann gur údár fadhbanna iad idir tú féin 

agus an páiste – cosúil le ithe dinnéar nó a chuid éadaí a 

chur orthu féin ar maidin. Déan cluiche de. 

Tá na páistí ar saoire don 
samhradh anois agus iad 
sona sásta go mbeidh 
seachtainí de shaoirse 
acu ó obair na scoile. 
Ach ní i gcónaí go 
mbíonn tréimhse sona 
sásta ag gach duine. 

Is cuma gur tú an duine 
is séimhe ar an domhain.  

Is cuma gur duine thú a 
oibríonn fríd easaontas 
trí chomhrá is 
idirghabháil, tá de 
chumas ag páistí tréithe 
eile a thabhairt chun 
cinn ionainn. 

Samhlaigh lá báistí mar 
bhíonn againn le linn an 
tsamhraidh in Éirinn, 
páistí gafa sa teach agus 
droch-aimsir amuigh. 
Tuirse orthu.  

Iad ag caoineamh, ag dul 
as smacht agus ag diúltú 
glacadh le treoir agus 
rialacha. Tá said do do 
chrá. 

Cailleann tú do chuid 
foighne.  

Ní féidir le héinne do 
theorannacha féin a 
thriaill cosúil le do chuid 
páistí féin. Is féidir leo 
thú a bhriseadh. 
Mothaíonn tú do thaom 
feirge féin.  

Ní maith le héinne íde 
béil a thabhairt dá gcuid 
páistí ach b’fhéidir gur 
rud normálta é. 

Má éiríonn tú feargach, 
b’fhéidir go ndaingeoidh 
sé in intinn na bpáistí go 
bhfuil tú ródhian orthu. 



3 



4 



5 

Seal ag Canadh  
Le Mary McMurrough 

(do pháistí 0-5 bliain d’aois) 

 

Leabharlann Chaisleán UIdhilín, 

Contae an Dúin 

10.30rn go 11.00rn Dé Satharn 20 Iúil 

  
Tuilleadh eolais ó gloruachtartire@hotmail.co.uk 

Seoladh leabhar: 

Polcaphonc 
Leabhar na amhránaíochta is CD le 

Doiminic Mac Giolla Bhríde 

12.00 nón Dé Sathairn 20 Iúil 2019 

Láthair le deimhniú 

 
Tuilleadh eolais ó gloruachtartire@hotmail.co.uk 

Le tacaíocht ó Ghlór na nGael 

Siúloid Dúlra 
11.00rn Dé Domhnaigh, 21ú Iuil, Geataí Páirc Fhoraoise Chaisleán Uidhilín, Ascaill 

an Chaisleáin. £3 an duine, saor do pháistí faoi 16 bliana d’aois. 
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SATHARN 10 Lúnasa 2019             COSTAS AN 

DUINE AOIS GHRÚPA 

18:00  Socrú isteach i lóistín. Clárú do imeachtaí na seachtaine.     Gach aois 

18:00  Seomra Spraoi oscailte          0+ 

18:00  Cluichí amuigh (ag braith ar aimsir) nó Seodra istigh     3+, 11+, Fásta 

19:30  Fulacht na Fáilte. BBQ eagraithe ag foireann Ghlór na nGael   Gach aois 

  

DOMHNACH 11 Lúnasa 2019   

10:00  Aifreann i mBaile an Fheirtéaraigh        Gach aois 

10:30  Siúlóid Sléibhe le Tash & Marcas        11+. Fásta 

11:00   Súgradh san Ionad Spraoi i mBaile an Fheirtéaraigh (páistí)    0-11 

 

12:00 go 14:00 SOS LÓIN   

14:00   Garraíodóireacht – Ag cur síolta         3+, 8+ 

15:00  Ióga sa Bhrú do dhaoine faoi 14 (le deimhniú)     €8 3-14 

16:00  Ceardlann Feadóg Stáin do foghlaimeoirí óga le Treasa & Gráinne           3-11   

16:00  Ióga sa Bhrú thar 14 & daoine fásta (le deimhniú)    €8 14+, Fásta 

 

17:00 go 19:30 SOS TAE   

19:30  Tráth na gCeist sa Bhrú & Amhránaíocht cois tine      Gach aois 

 

LUAN 12 Lúnasa 2019   

10:30   Turas Báid ó Dhún Chaoin chuig na Blascaod       Gach aois 

  €30 fásta; €20 13-18; €10 3-12; Faoi 3 saor in aisce.    

  Filleadh 13:00 nó 14:00 (Rogha). Tóg lón pacáilte libh  

11:30  Turas Báid #2 ó Dhún Chaoin chuig na Blascaod       Gach aois 

  €30 fásta; €20 13-18; €10 3-12; Faoi 3 saor in aisce.  

  Filleadh 15:30. Tóg lón pacáilte libh  

14:00  Maisiú Cístí sa Bhrú          Gach aois 

15:00  Ceardlann puipéadóireacht páipéar le Saorla       3-12 

16:00  Galf Craiceáilte         €6  3+, 8+, 11+, Fásta 

 

17:00 go 19:30 SOS TAE   

19.30  Ceolchoirm & Céilí sa Bhrú. Píosa ceoil/siamsaíocht nó eile ó gach teaghlach!  Gach aois 

Ar lean leathanach 7 
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MÁIRT 13 Lúnasa 2019  

           COSTAS AN DUINE AOIS GHRÚPA 

10:00  Ceardlann Blaisíní Sárbhia le hÁine       Gach aois 

10:30  Cleachtadh Iománaíochta sa Bhrú le Bhreandán                           3-10 

11:30  Cleachtadh Peile sa Bhrú le Bhreandán       3-10 

11:00  Marcaíocht Capaill le Ionad Marcaíochta Uí Lúing     €30   8+, 11+, Fásta  

11:00  Ceardlann Drámaíochta le Siobhán de Paor                              €8  11+, Fásta 

 

12:00 GO 14:00 SOS LÓIN   

14:00  Ceardlann Dramaíochta do Pháistí Óga & Tuismitheoirí  €5   0-8 

15:00  Nathanna agus tréithe a bhaineann le canúint Chorca Dhuibhne  

  agus plé ar thógaint clainne trí Ghaelainn.   

           Ceardlann 2 uair a chloig i nDún Chíomháin le Caitríona Budlaeir.  14+, fásta 

16:00   Déanamh Píotsa & Ceibeab Torthaí – tóg rudaí leat chun cur ar bharr!  3+, 11+ 

 

17:00 go 19:00 SOS TAE   

19:00  Ceardlann suaitheantais le Gwen        Gach aois 

19:00  Ceardlann Pictiúirí Olla le Joanne        6+, 11+, fásta 

20:00  Cluichí Bord, cártaí & oíche cois tine sa Bhrú       Gach aois 

 

CÉADAOIN 14 Lúnasa 2019  

10:00   Ceardlann Ealaíne le Áine Uí Dhubhshláine sa Bhrú   €5  8+, 11+, fásta 

11:00  Rannta do pháistí óga sa Bhrú      €5  0-8 

12:00  Ceardlann déanamh Taos Súgartha le Denis      0-8 

13:00  Tráthnóna imeachtaí Uisce i Chaisleán Ghriaire.    €25  8+, 11+, Fásta 

  Surfáil x 1.5 uair. Trampailín uisce, cadhcáil & báid rotha x 1.5 uair. T 

  óg picnic leat! Fág an Brú 12:00 chun a bheith ann in am.   

 

13:00 go 14:00 SOS LÓIN   

14:00  Péintéireacht & PlayDo sa Bhrú do pháistí óga      0-8 

15:00  Cartún & Gráin Rósta sa Seomra Spraoi do Pháistí óga     0-8 

 

17:00 go 19:30 SOS TAE   

19:30   BBQ le Chéile déanta ag na teaghlaigh.        Gach aois 

Ar lean 

leathanach 8 
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DÉARDAOIN 15 Lúnasa 2019      COSTAS AN DUINE AOIS GHRÚPA 

10:00 & 14:30 Seaschéaslóireacht sa Daingean do Dhéagóirí (SUP).   €40  11+ 

  Lón ag an dá ghrúpa le chéile @ 13:10 (Burgar srl)  

10:00  Mara Beo, An Daingean. Turas Treoraithe trí Ghaeilge €11 fásta; €7 páistí 0+, 11+, fásta 

11:00  Marcaíocht Capaill le Ionad Marcaíochta Uí Lúing (€30 x 1 uair a chloig)  8+, 11+, fásta 

 

12:00 GO 14:00 SOS LÓIN   

14:00  Picnic & Spraoi ar Thrá an Fhíona, Baile an Fheirtéaraigh.    Gach aois 

  Tóg Picnic. Duais don gCaisleán Gainimh is fearr!    

16:00  Súgradh lena chéile san Ionad Spraoi i mBaile an Fheirtéaraigh   0-11 

16:00  Ceardlann Coder Dojo le Brian i nDún Chíomháin      8+, 11+, Fásta 

 

17:00 GO 19:00 SOS TAE   

19:00  Ceardlann Ceoil ó Oliver le Tadhg        Gach aois 

19:30  Béile le Chéile in Óstán Ceann Sibéal       Gach aois 

  €20 fásta & déagóirí (3 chúrsa) €12.50 páistí (2 chúrsa)   

19:30  Tinteán Ceoil i gClochán Bhréanainn    €5 an doras  Gach aois  

20:00  Cluichí Bord, cártaí & oíche cois tine sa Bhrú      Gach aoise 

21:30  Dioscó na Déagóirí          11+ 

 

AOINE 16 Lúnasa 2019  

11:00  Sealgaireacht feamainn le Siobhán de Paor (2 uair a chloig)     11+, fásta 

  €8 an duine nó €30 an teaghlach  

11:00  Scileanna Iomáint le Diarmuid Lyng & Breandán (1.5 uair a chloig)  

  €8 an duine nó €30 an teaghlach 4-11 

11:00  Potaireacht i Louis Mulcahy         €9  3+, 8+ 

 

12:00 GO 14:00 SOS LÓIN   

14:00  Ceardlann Rince Nua Aimsirthe       €8  8+, 11+, fásta  

15:00   Rannta & PlayDo sa Bhrú do pháistí óga       0-8 

16:00   Ag déanamh Seodra            5+ 

16:30  Díospóireacht na Déagóirí le Brian        11+ 

 

17:30 GO 19:30 SOS TAE   

19:30  Ceolchoirm & Céilí sa Bhrú. Píosa ceoil/siamsaíocht nó eile ó gach teaghlach!  Gach duine 

 

SATHARN 17 Lúnasa 2019   

Glanadh suas & Slán abhaile.  

 

Bheadh an-áthas orainn cabhair a fháil ón méad daoine is féidir chun Brú na Gráige a ghlanadh ar an 

Satharn chun go mbeidh sé réidh do na chéad cuairteoirí eile.  

 

14:00  Brú na Gráige dúnta  
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Is féidir leat an-spraoi a bheith agat ag déanamh na mbuamaí seo. Caith iad i do 
ghairdín nó áit ar bith eile a shíleann tú go bhfuil bláthanna de dhíth. Fásfaidh 
bláthanna galánta amach astu agus cuideoidh siad leis na beacha nach bhfuil in 

ann go leor meala a dhéanamh de dheasca easpa bláthanna.  

De Dhíth: 

 

Páipéar daite 

Uisce te 

Siosúir 

Próiseálaí Bia 

Síolta  

 

Céimeanna: 

1. Gearr an páipéar i bpíosa beaga agus cuir i mbabhlaí. Ná measc na dathanna.  

2. Cuir uisce te ar an pháipéar agus fag ar feadh leathuaire.  

3. Bain leathchuid den uisce, ansin cuir an páipéar, dath ar dhath, sa phróiséalaí 
bia le pulp a dhéanamh.  

4. Cuir an pulp sa bhabhla, cuir síolta isteach agus dean liathróidí beaga as. 

5. Lig do na liathróidí triomú, agus ansin caith sa ghairdín iad. 


