Thuairiscigh Nuachtlitir
Teaghlaigh Ghlór ag tús an
tsamhraidh go raibh leabhar nua
foilsithe ag Cumann Forbartha
Charn Tóchair, Gaeilge don
Teaghlach, a bheidh ina áis do
theaghlaigh atá ag tógail clainne
le Gaeilge.
Tá Cumann Forbartha Charn
Tóchair anois ag soláthar cúrsa
ocht seachtaine do thuismitheoirí
bunaithe ar na ceachtanna atá sa
leabhar.
Tá an cúrsa á sholáthar ar bhonn
píolótach.
Tá Gaeilge don Teaghlach dírithe
ar na teaghlaigh sin nach bhfuil
líofacht ag duine de na
tuismitheoirí agus é foilsithe i
gcanúint Uladh. Cuideoidh an
leabhar le tuismitheoirí Gaeilge a
úsáid sa bhaile lena bpáistí.
Tá réimse rannta agus danta ann a
thabharfaidh spraoi don teaghlach
chomh maith leis na ceachtanna a
bhfuil fócas acu ar lá an ghnath
theaghlach.
Tagann comhaid fhuaime leis an
leabhar a bhfuil codanna de ag
plé leis na míreanna difriúla de
shaol laethúil an teaghlaigh. Tá
litriú foghraíochta taobh leis an
Ghaeilge.
Cuideoidh an leabhar go mór le
teaghlaigh timpeallacht Ghaeilge
a chruthú sa bhaile agus iad I
mbun plé lena gclanna.
Tá Gaeilge don Teaghlach ar fáil
ar líne ó Shiopa an Chairn,

Máchaire Rátha, Contae Dhoire,
ag http://www.siopaancarn.com/
irishlearners?
pm2_a=show&pm2_id=2679.
Is é an praghas atá air ná £29.50.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil
faoin leabhar agus na cúrsaí atá
Cumann Forbartha Charn Tóchair
ag soláthar bunaithe air ach
teagmháil a dhéanamh leis an
Chumann ag +44 28 7054 99787 nó
ar rphost ag info@ancarn.org.

Is céim mhór é an chéad lá ar
scoil i saol an pháiste agus is
minic gur lá lán buairimh é don
pháiste agus do na tiusmitheoirí
araon.

Ainneoin na sceitimíní, bíonn
scanradh ann.
Is féidir cinnte a dhéanamh de go
mbeidh an lá saor ón strús le
pleanáil cuí.
Leideanna
Seo roinnt rudaí ar féidir le
tuismitheoirí a dhéanamh lena
bpáistí a ullmhú don scolaíocht
agus timpeallacht na scoile:






Déan gníomhaíochtaí scoile
le do phaistí sna míonna
sula dtosóidh siad ar scoil –
gníomhaíochtaí cosúil le
tarraingt pictiúr agus
léitheoireacht.

múinteoir réidh chuncuidiú
le haistriú an pháiste ó do
chúraim go cúraim na
scoile.


Cuir ceist ar an mhúinteoir
faoi struchtúr an lae sa
scoil.

Tabhair cuairt ar an scoil
agus ar an seomra ranga le Cuideoidh sé leat má tá a fhios
go n-aithneoidh siad an spás agat cad a bhíonn ar siúl.
ina mbeidh siad.
Ag fágáil slán gan deora
Lig do do pháiste bualadh
Ba chóir go mbeidh an chéad lá ar
leis an mhúinteoir roimh ré. scoil ina ábhar ceiliúrtha agus an

chóir ligean dóibh an
ainmhí is ansa leis a
thabhairt mar ní féidir
geallúint a thabhairt nach
mdéanfaí dochar dó ag
páiste eile.


Agus na déan a bheag de do chuid páiste ag teacht in inmhe. Ach ní
buaireamh féin de bharr go bhfuil i gcónaí gur sin mar a bhíonn.
sé nó sí ag dul ar scoil.

Cuir do pháiste in aithne
Má tá tú neirbhíseach, mothóidh
don mhúinteoir arís agus lig 
an páiste go bhfuil tú
dóibh gaol a chothú.
neirbhíseach. Déan cinnte go

Déan cinnte go dtuigeann
bhfuil tú féin séimh agus
an páiste go bhfuil tú sásta
muiníneach agus mothóidh siad
leis an mhúinteoir agus go
sin uait.

bhfuil tú muiníneach go
Le go mbeidh tú féin abalta sult a
bhfuil an múinteoir ag
bhaint as an ócáid nuair a
tabhairt aire dó nó di.
fhágfaidh tú an páiste ar scoil:

Cuir ceist ar an mhúinteoir 

Cuir ceist ar an mhúinteoir
an féidir le do pháiste
faoi na céimeanna a
grianghraf teaghlaigh,
ghlactar nuair a bhíonn
ainmhí bréagach nó babóg a
páiste ag caoineadh.
thabhairt leis/léi ar
mhaithe le compord. Ní

Déan cinnte go bhfuil an

Nuair atá am imeachta ann,
más féidir é, déan cinnte go
ndeirfidh tú slán leis an
pháiste. Más féidir é a
sheachaint, ní chóir éalú
amach i ngan fhios. Bíonn
an baol ann má tharlaíonn
sin go ndéanfar dóchar don
iontaobhas abhíonn ag an
páiste ionat.
Nuair a deir tú slán, imigh
leat láithreach. Má tá slán
fada ann cruthaíonn sé
éiginnteacht in intinn an
pháiste.
Déan cinnte go ndeir tu leis
an pháiste go mbeidh tú ar
ais arís lena bailiú.
Foghlaim ainmneacha na
bpáistí eile sa rang le go
mbeidh tú ábalta heileó a
rá leo agus do pháiste i
láthair.

Grúpa súgartha do thuistí is leanaí
do theaghlaigh Ghaeilge
Leabarlann Bhaile Uí Ruáin
Déardaoin 12 Meán Fómhair 2019
Tá dóchas ann go dtiocfaidh an grúpa le chéile go seachtainiúil
amach anseo má tá go leor teaghlaigh le páirt a ghlacadh ann.
Tuilleadh eolais: Marcas Mac Ruairí 086 171 9755
nó marcas@glornangael.ie

Cluichí & Spraoi do chách
Séipéal an
Aiséirí,

Glór
Teaghlaigh
Chiarraí

Cill Áirne,
Co Chiarraí

14:30in
8 Meán Fómhair 2019

Tuilleadh eolais:
Marcas Mac Ruairí
086 171 9755
marcas@glornangael.ie

Spraoi
Gáire
Cinéaltas
Áthas
Cuidiúil

Tacaíocht
Muinín
Eachtraí
Éisteacht
Tuiscint

De Dhíth:
Marcóirí
Páipéar
Siosúr
Sifín

Céimeanna:
1.

Gearr an píosa páipéar ina cearnóg

2.

Maisigh an dá thaobh den pháipéar

3.

Fill an páipéar le X a dhéanamh sa lár

4.

Gearr ar na línta ach ná gear isteach go dtí an lár

5.

Cuir gach dara coirnéal isteach chuig an lár, ach ná fill é

6.

Cuir an biorán tríd an lár agus tríd an sifín agus ceangail ar chúl

