
Tá an tAire Rialtais a bhfuil 
cúraimí aici ar pháistí le 
machnamh a dhéanamh ar bhreis 
tacaíocht a thabhairt do sholáthar 
réamhscoile do pháistí. 

Tháinig an scéal chun solais le linn 
díospóireacht sa Dáil agus 
Catherine Zappone, an tAire 
Leanaí agus Góthaí Óige, á ceistiú 
ag an Teachta Éamonn O Cuív. 

Dúirt an tAire go bpléfeadh sí an 
moladh le hoifigigh na Roinne. 

Thug Ó Cuív le fios le linn don 
díospóireacht go gcreideann sé 
gur ceart bunúsach é go mbeadh 
réamhscolaíocht ar fáil as Gaeilge 
do pháistí atá á dtógáil le Gaeilge 
ach gur chóir go mbeadh an deis 
chéanna ag páistí nach ó 
theaghlaigh Ghaeilge iad. 

“Dá ndéarfaimis le tuismitheoirí 
go bhféadfaimis bronntanas an 
dara teanga a thabhairt saor in 
aisce dá leanaí, a shealbhóidh go 
nádúrtha an teanga sin, bheadh 
85% nó 90% acu an-sásta leis sin. 

“Ní bhíonn aon fhadhb ag gasúir 
óga leis seo. Éiríonn siad an-
chumasach le teangacha nuair a 
bhíonn taithí acu ar an dá 
theanga.  

“Cén fáth nach bhfuilimid ag 
smaoineamh ar an bpictiúr mór, 
nó ag smaoineamh lasmuigh de 
bhosca? D’fhéadfaimis an 

bronntanas is fearr uilig a 
thabhairt saor in aisce dár 
ngasúir, agus ní bheadh le 
déanamh ach nathanna beaga 
agus rannta a spreagadh,” ar sé. 

Mar fhreagra ar a raibh le rá ag an 
Teachta Ó Cuív, dúirt an tAire 
Leanaí agus Gnóthaí Óige, 
Katherine Zappone, go raibh 
moladh i dtuarascáil faoin 
réamhscolaíocht Ghaeltachta a 
d’fhoilsigh Coiste Oireachtais na 
Gaeilge ar na mallaimh. 

Mhol an coiste ina thuarascáil go 
mbeidh tuilleadh post sa Roinn 
Oideachais chun an 
réamhscolaíocht trí Ghaeilge a 
fhorbairt laistigh agus lasmuigh 
den Ghaeltacht. 

An tAire Catherine Zappone Éamonn Ó Cuív TD 



Bhí naonúr páiste ag mo mhámaí 
féin, roinnt againn nach bhfuil 
gearán aici fúinn, cúpla duine 
againn a deir sí nár stad de 
bheith ag caoineamh agus muid 
beag.  

Tá mo bheirt pháiste féin fásta 
aníos anois agus is beag a 
chuimhníonn iad ag caoineamh. 
Ní bhíonn an t-ádh sin ag gach 
duine. Tá straitéisí beaga a 
thugann faoiseamh ón 
gcaoineamh gan sos. 

An cluas bodhair 

Má tá tú ábalta dó, oibríonn an 
cluas bóthair. Tabhair an chluas 
bodhair don chaoineamh ach bí 
réidh leis an cheist nó iarratas a 
chuirtear go séimh a shásamh, sa 
slí is go dtuigeann siad gur sin an 
bealach is fearr le toradh a 
bhaint amach. 

Aird a atreorú 

In amanna níl a fhios ag páistí 
óga cén fáth go bhfuil siad ag 
caoineamh. Tosaigh comhrá faoi 
rudaí ar mhaith leo a dhéanamh 
amárach nó cuir ceist orthu faoi 
dea-chuimhní cinn. Má tá scéal 
grinn agat is féidir leis aird a 
bhaint ó údar an chaointe. 
Tugann seo fócas eile dóibh 
seachas an rud atá ag déanamh 
tinneas dóibh. 

Réitigh an fhaidhb sular fadhb é 

Is minic gur féidir a thuar cén 
uair a thosóidh an caoineamh – 
ag am dinnéir mar shampla. Is 
cinnte go mbaineann seo le 
tuirse nó orcas don chuid is mó. 

Sa chás sin, is fiú an dinnéar a 
ullmhú agus a bheith agaibh rud 
beag níos luaithe ná de ghnáth. 
Ní bhíonn an freagra chomh sin 
simplí i gcónaí agus gach seans 
nach mbeidh faoiseamh agat go 
mbeidh siad níos aibí!  

Riachtanach gan míniú 

Don chuid is mó, bíonn páistí 
suas go dtí trí bliana d’aois ag 

caoineamh le riachtanas a chur 
in iúl. Ní bhíonn siad i gcónaí 
ábalta an riachtanas sin a 
mhíniú. Tá sé tábhachtach 
bheith tuisceanach agus grá a 
thaispeáint. 

Ní gá freagra láithreach i gcónaí 

Má thosaíonn an caoineamh le 
ceist cosúil le “Cén uair ar 
féidir .... bheith agam” is féidir 
a rá leo, “Inseoidh mé duit nuair 
a bheidh a fhios agam.”  

Tugann sé seo le fios nach bhfuil 
tú ag coinneáil eolas siar uathu 
agus nach bhfaigheann gach 
iarratas sásamh láithreach. 

Mol an óige 

Ní chuimhníonn páistí óga cad is 
iompar maith i gcónaí. Taispeáin 
samplaí maithe dóibh ar dea-
iompar é. 

Ná déan bagairt nach gcuirfear i 
bhfeidhm 

Ná déan bagairt rud a dhéanamh 
muna bhfuil tú chun an bhagairt 
a chur i bhfeidhm. Mar shampla, 
má tá tú ar do bhealach chuig 
cóisir sa charr agus páiste ag 
caoineadh sa suíochán cúil, ná 

habair go bhfuil tú chun an carr 
a thiontú siar muna stopann an 
caoineamh ach amháin má tá sé i 
gceist agat sin a dhéanamh.  

Éalú ón teach 

Is féidir leis an lá bheith fada sa 
teach agus níl sé sin maith do do 
shlainte intinne féin, gan trácht 
ar sláinte intinne an linbh bheith 
taobh istigh an lá ar fad. Má 
éiríonn an caoineamh rómhórán, 
is réiteach simplí é dul amach ag 
siúl nó chuig an pháirc súgartha. 
Fiú má tá sé fliuch amuigh, 
tugann an taobh amuigh 
faoiseamh dúinn. 

Ag an siopa 

Gan amhras, is ag an siopa a 
mbíonn na dúshláin is mó ag 
tuismitheoirí le páistí ag 
caoineamh. Bíonn lucht féachana 
ag páistí anseo agus bainfidh siad 
tairbhe as má aithníonn siad sin.  

Más bréagán atá ar lorg acu, 
abair leo é a chur ar liosta do 
Dhaidí na Nollag agus déan rud 
mór de le grianghraf a ghlacadh 
de ar do ghuthán. Is féidir le 
liosta na Nollag bheith beo ar an 
ghuthán i rith na bliana. 



Is leabhar nua pictiúir do pháistí 
é Mór agus Muilc,  bunaithe ar 
scéal traidisiúnta as Tír Chonaill.  

Is iad  Mór agus Muilc an bheirt 
charachtar agus  bíonn eachtraí 
acu i ndiaidh dóibh casadh le 
portán ar an trá.  Síleann Mór 
agus Muilc gur an bás atá sa 
phortán agus imíonn siad ina rith.  

Casann siad le cuid mhór 
carachtair shuimiúla ag teitheadh 
dóibh agus ritheann siad go léir le 
heagla ón phortán.  

Is leabhar siamsúil é a 
thaitneoidh go mór le páistí óga. 
An ceacht a fhoghlaimítear sa 
scéal nó nár cheart ligean den 
eagla an bhua a fháil agus nár 
cheart éisteacht le gach rud a 
chluin tú. 

Tá an leabhar maisithe ag Kim 
Sharkey, ealaíontóir ilmheáin atá 
ina cónaí ar an Charraig Fhinne i 
dTír Chonaill.  Costas: €12 SBN: 9780995611993 



Picnic sa Pháirc ar siúl ó 12:00 go 15:00 ar 11 Lúnasa, i bPairc Mhic Gearailt, 

Corcaigh. Is deis iontach í seo do Theaghlaigh agus pobal Chorcaí feabhas a 

chur ar a gcuid Gaeilge, nó a gcuid Gaeilge a úsáid i suíomh taitneamhach, 

cáirdiúil. Fáilte agus fiche roimh chách.   



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                            €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                       €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  

Ar lean leathanach 7 



 

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 Breandán                                    3-10 

11:30  Cleachtadh Peile sa Bhrú le Breandán       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.   

Ar lean 

leathanach 8 



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 feamainne 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)         4-11 

  €8 an duine nó €30 an teaghlach  

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 



Dufair  

Tíogair 

Goraille 

Panda 

Spadán 

Crogall 

Iaguar 

Moncaí 

Puma 

Crainn 



De Dhíth: 

Páipéar bán 

Marcóirí 

Peann luaidhe 

Siosúr 

Gliú 

Marcóir Dubh 

 

Céimeanna: 

1. Priontáil amach an teimpléad anseo 

2. Gearr amach an chearnóg agus fill í mar seo: 

 

 

 

 

 

 

3. Dathaigh na cruthanna eile ar an teimpléad agus gearr amach iad 

4. Greamaigh iad le chéile mar atá sa phictúir thuas 

5. Tarraing súile air le marcóir dubh 

6. Tá an leabharmharc réidh. Bain sult as 

a b c d e f 
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