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Cluichí nua ó www.udar.ie
le seoladh ag Oireachtas na Samhna
Tá réimse cluichí nua á seoladh
arís i mbliana ag Oireachtas na
Samhna ag údar.ie/Glór na nGael
a bheidh úsáideach do
theaghlaigh.
Is minic a dhéantar dearmad ar
pháistí níos sine, déagóirí fiú,
nuair atá forbróirí ag tabhairt
cluichí nua amach do theaghlaigh
ach le foilsiú ‘Snap na
gContaetha' beidh cluiche ar
choincheap an-simplí (snap) ann
éagsúil sa bhosca) ag leanúint
d'aois ghrúpa níos aibí.
treoracha ó dhíslí speisialta.
Tá cártaí na maisithe leis na
Tá sé le seoladh ag an Oireachtas
contaethe i ndáthanna CLG na
ach tá cóipeanna ar fáil cheana
gcontaethe agus ar fáil anois ó
féin ag udar.ie ar €22.00.
www.udar.ie
Agus, in am don Nollaig, tá ‘Snap
Do pháistí níos óige tá paca
Nollag’ foilsithe ag cluiche.ie le
‘Snap Litreacha’ ar fáil le
híomhánna gleoite na Nollag.
dearadh álainn dáite, le litir,
mar sin tá spraoi sa bhosca don
focal agus íomhá ar gach cárta.
óige agus do dhaoine aosta.
Is áis foghlamtha atá sa chluiche
Seo tairge úr don Nollag le cur
nua ‘Aistear’ (foilsithe ag
leis na maisiúcháin a d'fhoilsigh
www.cluiche.ie) a chuidíonn le
an comhlucht anúraidh agus iad
tuiscint agus cumas a bhaint
ar fáil tríd www.udar.ie.
amach i ‘treonna’ sa Ghaeilge.
I measc an ábhar Gaeilge atá ar
Sa chluiche seo, rachaidh
fail le léamh ar www.udar.ie
imreoirí ar thuras nó aistear ó
táleabhair, áiseanna foghlama,
bhaile go baile (tá 160 cárta
aipeanna agus cluichí.

CLÁR NA
NUACHTLITREACH
Lch 2
Ag caint le do leanbh
Lch 3
Vótaí á lorg d’iarbhunscoileanna nua
Lch 4
Imeachtaí

Lch 10
Grúpaí súgartha
Lch 12
Rannóg na nÓg

Ag caint le do leanbh
Ról an tuismitheora sa phróiseas foghlaim cainte
Tá foghlaim na cainte ar cheann
de na scileanna is tábhachtaí
agus is casta a fhoghlaimíonn
páistí.

Bí ag féachaint ar an leanbh agus
tú ag caint agus tabhair seans
dóibh aisfhreagra a thabhairt ar
do chomhrá.

Bíonn an cuma air go dtarlaíonn
Tabhair freagra ar fhuaimeanna
sé go nadúrtha ach bíonn ról nach an pháiste.
beag ag tuismitheoirí sa
Luigh síos leis le labhair a léamh
phróiseas.
nó comhrá a dhéanamh faoi na
Dá mhéid a labhraítear le páistí is pictiúir. Bíodh spraoi agaibh le
mó an seans go mbeidh siad féin rannta agus dánta.
ina gcainteoirí maithe, lán
mhuinín agus sásta leo féin.
Ba chóir bheith ag caint le páistí i
rith an lae, bíodh is go bhfuil tú á
gcothú, á bhfolcadh nó ag athrú
an chlúidín.

Bí ag caint faoi na rudaí a
fheiceann tú ar do bhealach chuig
na siopaí nó ag an ollmhargadh.
Bí ag caint faoi na rudaí a léiríonn
an páiste féin suim iontu.

Nuair a éireoidh siad níos mó
agus caint ag teacht chucu féin,
éist leis an pháiste go cúramach
agus tabhair seans dóibh críochnú
dá bhfuil á rá acu.
Má deir siad rud go mícheart,
abair tú féin é an bealach ceart.
Bí ag amharc ar an teilifís le
chéile le go mbeidh sibh ábalta
comhrá a dhéanamh faoina
tharlaíonn sna cláracha.

Tá sé iar-bhunscoil le hoscailt
Agus vótaí á lorg roimh 4 Deireadh Fómhair
Tá Glór na nGael ag iarraidh ar
thuismitheoirí tacú le feachtais
bhunaithe Ghaelcholáistí i sé
cheantar timpeall na tíre.
Tá cuireadh tugtha do
mháithreacha, aithreacha agus do
chaomhnóirí leanaí atá le rollú in
iarbhunscoil ó 2020-2024 (Rang
2—Rang 6 faoi láthair) i gcodanna
de chontaetha Bhaile Átha Cliath,
na Mí/Chill Dara agus Chill
Mhantáin suirbhé ar líne a
chomhlánú.
Beidh na hiar-bhunscoileanna nua
á mbunú i mí Mheán Fómhair 2020
mar thoradh ar thiomantas an
Rialtais infheistiú go láidir san
oideachas, agus 44 scoil nua san
iomlán a bhunú idir 2019 agus
2022.
Is féidir le tuismitheoirí agus
caomhnóirí breis eolais a fháil ar
na feachtais ag Gaelscoil4All.ie.
Iarrtar ar thuismitheoirí a
dtacaíocht a léiriú ar an suirbhé
ar líne a úsáid ag suíomh
ghréasáin an fheachtais roimh 4
Deireadh Fómhair 2019.
Is gá teanga na scoile a roghnú:
An Ghaeilge agus pátrún na scoile
a roghnú: An Foras Pátrúnachta
chun tacú le hiarrachtaí
Gaelcholáistí a bhunú.

chumann CLG a spreagadh le tacú
leis an nGaeilge trí vóta a
chaitheamh don rogha
Gaelcholáiste go háitiúil.

Iarrtar chomh maith, ar
theaghlaigh Gaeilge tuismitheoirí
eile sa cheantar, sa scoil, sa

Tá fáil ar an suirbhé ar líne do
thuismitheoirí ach gliocáil ar an
nasc seo.

Tá go dtí 4 Deireadh
Fómhair 2019 chun
vótaí a chaitheamh

Imeachtaí do Theaghlaigh Bhaile Átha Cliath
Dé Sathairn 5 Deireadh Fómhair,
10.30r.n - 4.00i.n.

Mamó, Zog agus an
Coinín Beag” le Tadhg
Mac Dhonnagáin
Leabharlann an LexIcon, Dún Laoghaire,
Tar i gcomhluadar an
Imeachtaí go léir saor in aisce, Bígí linn!
cheoltóir, cumadóir,
siamsóir agus údar
Lá álainn teaghlaigh lán litríocht, scéalaíocht,
ildánach Tadhg Mac
ceardaíocht, ceol agus ealaíon trí Ghaeilge
Dhonnagáin agus é ag cur
eagraithe agus maoinithe ag Comhairle Contae
Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ó Chiste Éire Ildánach i láthair rogha leabhar
i bpáirt le Grúpa Spraoi Ghlór na nGael agus Féile nuafhoilsithe den chéad
scoth: Mamó an Gadaí
Litríochta Gaeilge IMRAM!
Mór, (Gangsta Granny);
ZOG, agus Coinín Beag. É
Seisiún Yoga don chlann go léir le tús a chur le
sin ar fad agus cúpla rann
himeachtaí an lae! (Gach aois)
agus amhrán!
‘Colour Strings’ i
nGaeilge le Julie
Anne de Brún
Tagann cluichí ceoil,
amhráin Ghaeilge
agus amhráin
idirnáisiúnta,
gluaiseacht agus
nodaireacht cheoil le chéile i gceardlanna ‘Colour
Strings’. Deis álainn do thuismitheoirí agus leanaí
eispéireas dearfach ceoil a fháil le chéile trí mheán
na Gaeilge! (Aois 6 mhí - 5 bliana d’aois)

Ealaín bheo le Cormac Ó Bréartúin; Scéalaíocht,
Ceardlanna Pupadóireachta le BRANAR
Drámaíochta, Lego, Ceol beo agus neart eile do
gach aois i rith an lae!
Beidh an clár oifigiúil ar fáil faoi cheann roinnt
seachtainí ón LexIcon agus bheimis thar a bheith
buíoch as bhur gcabhair chun an scéal a
scaipeadh.

Suantraí a gcánadh ag Eithne Ní Chatháin (Inni-K)
“Seoithín seothó, nach mór é an taitneamh, mo
stóirín ina leaba ina chodladh gan bhrón.”
Cuirfidh an ceoltóir agus amhránaí iomráiteach
Eithne Ní Chatháin (Inni-K) faoi gheasa muid ag
léiriú álainn de shuantraí ar nós Seoithín Seothó
agus Dún do Shúile chomh maith le seoithíní
cáiliúla eile ó fud na cruinne. (Cur i láthair
ilteangach oiriúnach do gach aois)
Ceardlanna
scéalaíochta &
ealaíne le Sadhbh
Devlin
Cuirfidh Sadhbh
Devlin, Scríbhneoir
Cónaithe
nuacheaptha
Comhairle Contae
Dhún Laoghaire Ráth
an Dúin an scéal 'Beag Bídeach' i láthair agus
cruthóidh na rannpháirtithe 'Bosca Scéil' le chéile
as ábhar inathchúrsáilte, ceardaíochta agus a lán
samhlaíocht!

Déardaoin 31 Deireadh Fómhair
agus Aoine 1 Samhain:
10:00 go 17:00
Seomra Teaghlaigh ag Oireachtas na Samhna,
Óstán an Citywest, Baile Átha Cliath
2 lá lán d’imeachtaí teaghlaigh le hamhránaíocht
agus damhsa ar an sean-nós; scéalaíocht, scileanna
sorcais, ceardlanna agus neart eile árna eagrú ag
Cabríní De Barra ag cabrini@glornangael.ie.

Picnic Gaeilge do Theaghlaigh
11:00rn Dé Sathairn 29 Mean Fómhair 2019
Tannaghmore Gardens, Eastway, Craigavon

Beir leat do phicnic fein - Feirm ainmhithe
Páirc nua súgartha
Eolas ó sean@cairdeteo.com nó +4428 3751 5229

An Creagán, An Ómaigh

LÁ DÚLRA
Satharn 21 Meán Fómhair 10:00 go 14:00

Do pháistí idir 5-11 agus a dtuismitheoirí
£5 an páiste nó £5 an teaghlach
Foghlaim faoi na coillte agus an dúlra sa
lá dátheagach seo.
Tá an t-imeacht seo ina chuid d’Fhéile Pheadair
Joe Haughey (21-29 Meán Fomhair)



Toraíocht Taisce

Taiscéalaíocht agus súgradh


Tine agus S’mores

Bígí linn

Ar Ais ar Scoil

Bus
Lón
Pinn luaidhe

Corpoideachas Scoil
Ealaín
Rang
Obair bhaile Ceol

Líon Gréine Dúlra
De Dhíth:
Plátaí paipéir
Páipéar tredhearcadh
greamhaitheach
Ribín
Bláthanna, duilleoga
agus bataí
Céimeanna:
1. Bailigh bláthanna agus
duilleoga deasa taobh amuigh
2. Gearr amach lár an phláta
3. Gearr an páipéar le cur
isteach sa fhráma
4. Greamaigh na bláthanna agus
duilleoga air
5. Cuir píosa páipéir eile ar
bharr
6. Cuir poll ag barr an phláta
agus cuir an ribín fríd
7. Croch an pláta áit a
dtiocfaidh an ghrian fríd

