Tá maoiniú €683,677 le cur ar fáil
do Ghlór na nGael leis na
scéimeanna Fondúireacht
Sheosaimh Mhic Dhonncha agus
Teanga Tí a fhorbairt.

haitheantas a thabhairt as méid
áirithe a bhaint amach ar son na
teanga.

Is é is sprioc leis an scéim Teanga
Tí, ná spreagadh agus tacaíocht a
Is scéim thacaíochta de chuid
thabhairt do theaghlaigh an
Ghlór na nGael agus de chuid an Ghaeilge a labhairt níos minice sa
Chumainn Lúthchleas Gael í
bhaile. Freastalóidh an scéim ar
Fondúireacht Sheosaimh Mhic
riachtanais teanga teaghlaigh
Dhonncha le haghaidh clubanna
difriúla. Is féidir go mbeadh
CLG ar mian leo an Ghaeilge a
Gaeilge mheasartha ag
chur chun cinn.
tuismitheoirí agus iad ag iarraidh
feabhas a chur lena gcumas nó
Is féidir deontas a lorg ón
iad ar bheagán Gaeilge ach ar
Fhondúireacht chun cuidiú leis na
mian leo caighdeán níos airde a
pleananna sin a chur i gcrích agus
bhaint amach.
bronnfar bonn ar na clubanna le

Bíonn páistí ag éisteacht le guth
a máithreacha agus iad go fóill sa
bhroinn.

Tosaíonn siad ag foghlaim agus ag
forbairt go sóisialta ón noiméad a
bheirtear iad.
Deirtear gurb iad an chéad
cheithre bliana an tréimhse i mó
foghlaim i saol an duine.
Is féidir a rá mar sin gurb é an
tuismitheoir an chéad mhúinteoir
atá ag an leanbh.
Bíonn an foghlaim luath seo ag
tarlú agus iad ag stanamh ar
aghaidheanna a dtuismitheoirí.
Tugann siad aoibhinn an gháire
faoi deara chomh maith leis na
mothúcháin eile a bhíonn le
léamh ar aghaidheanna an cine
daonna.
Bíonn siad ag giolcaireacht
(chattering), ag plobaireacht
(babbling) agus caoineamh agus
ag gáire.
Forbraíonn an ceangal lena
dtuismitheoirí ag an phointe
luath seo agus go comhthreomhar
leis seo eagla roimh strainséirí.
Tosaíonn siad ag aithris ar
dhaoine, ag súgradh agus ag
déanamh cur i gcéill.



Bheith ag caint leo mar bheadh duine fásta ann;



Leabhair a léamh le chéile

Forbraíonn linbh tuiscint orthu
féin.



Míreanna mearaí a imirt leo



Cluichí focail a imirt leo



Bheith ag gabháil cheoil



Bheith páirteach i ngrúpaí tuismitheoirí agus
tachrán



Imeacht chuig na siopaí, an leabharlann agus
chuig an pháirc.

Mothaíonn an páiste slán nuair a
bhíonn caidreamh maith idir é
agus a thuismitheoirí. Cruthaíonn
imeachtaí leo féinmheas orthu
féin.
Tá se tábhachtach mar sin
iarracht a dhéanamh gnáthamh a
chur i bhfeidhm ón uair a thugtar
abhaile ón otharlann iad.

Is mise Manchán Maximus agus lá
éigin beidh mé i mo mhórlaoch.

agus lá éigin beidh mé i mo
mhórlaoch.

Ta an dialann seo á breacadh agam
mar go bhfuil a fhios agam go
gcuirfidh gach aon duine suim inti
amach anseo.

Ta an dialann seo á breacadh agam
mar go bhfuil a fhios agam go
gcuirfidh gach aon duine suim inti
amach anseo. ldir an dá linn … ní
stopann mo chuid cairde ach ag
ldir an dá linn … ní stopann mo
spochadh asam agus tugann Daid
chuid cairde ach ag spochadh asam
an chluas bhodhar dom i gcónaí
agus tugann Daid an chluas
agus is fearr le Mam a cuid cearc
bhodhar dom i gcónaí agus is fearr
beannaithe ná a maicín calma féin.
le Mam a cuid cearc beannaithe ná
a maicín calma féin.
Níl an cath caillte, ina dhiaidh sin
is uile! Is mise Manchán Maximus
Níl an cath caillte, ina dhiaidh sin
agus déanfaidh mé gaisce ar son na
is uile! Is mise Manchán Maximus
Róimhe fós!

Is ceapadóir cúnta í Pádraigín
Phléascach agus ábhar spiaire lena
chois sin.
Tá obair mhór ar siúl ag Pádraigín.
Caithfidh sí féin agus a madra,
Einstein, breith ar spiaire

Bhí an ghrian go hard sa spéir.
Thosaigh na hainmhithe móra ag gearán.
‘Tá an ghrian i bhfad róthe!’ arsa an buabhall uisce.
‘Tá,’ arsa an eilifint.
‘B’fhearr liom é mura n-éireodh sí in aon chor!’
Chuala an ghrian ag caint iad.
Shocraigh sí nach n-éireodh sí an lá arna mhárach,
ná an lá ina dhiaidh sin. Stailc!
Is scéal seo na gréine, agus i scéalta An Eala Órga trí chéile,
tugann Gabriel Rosenstock, mar aon lena chomhealaíontóir,
Brian Fitzgerald, ar thuras geal i bhfad

idirnáisiúnta agus bulaí na scoile a
chloí in éineacht.
Cén dochar é má tharlaíonn
PLÉASCADH anseo is ansiúd feadh
na slí agus an obair thábhachtach
sin ar siúl aici!

Dé Sathairn 5 Deireadh Fómhair, 10.30r.n - 4.00i.n; Leabharlann an LexIcon, Dún Laoghaire, Imeachtaí go
léir saor in aisce, Bígí linn!
Lá álainn teaghlaigh lán litríocht, scéalaíocht, ceardaíocht, ceol agus ealaíon trí Ghaeilge eagraithe agus
maoinithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin ó Chiste Éire Ildánach i bpáirt le Grúpa Spraoi
Ghlór na nGael agus Féile Litríochta Gaeilge IMRAM!
Seisiún Yoga don chlann go léir le tús a chur le himeachtaí an lae! (Gach aois)

‘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)
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 agus 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!
“Mamó, Zog agus an Coinín Beag” le Tadhg Mac Dhonnagáin
Tar i gcomhluadar an cheoltóra, cumadóra, siamsóra agus údar ildánaigh Tadhg Mac Dhonnagáin agus é ag
cur i láthair rogha leabhar nuafhoilsithe den chéad scoth: Mamó an Gadaí Mór, eagrán Gaeilge de hit mór
David Walliams, Gangsta Granny; ZOG, leagan véarsaíochta Thaidhg den scéal faoin dragún díograiseach le
Julia Donaldson agus Axel Scheffler, agus do na páistí is óige, cara nua – dhá scéal áille faoi charachtar
nua, Coinín Beag, ón scríbhneoir agus maisitheoir Gearmánach, Jörg Mühle. É sin ar fad agus cúpla rann
agus amhrán!
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.
Beidh cabhair ag teastáíl uainn i rith an lae Dé Sathairn 5 Deireadh Fómhair chomh maith. Ba bhreá linn dá
mbeadh tuismitheoir amháin sásta cabhrú ag gach imeacht (1 - 1.5 uair an chloig do gach imeacht) agus má
tá tú ar fáil, seol rphost chuig gaeilgebactheas@gmail.com. Beimid ag súil go mór le cloisteáil uait agus go
raibh míle maith agat.
Déardaoin 31 Deireadh Fómhair agus Dé hAoine 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.

Má chreideann tú go
mbeadh suim ag
daoine ido cheantar
grúpa súgartha
Gaeilge nó líonra de
thegahlaigh Ghaeilge
a bhunú, déan
teagmháil le linn ag:
marcas@glornangael.ie

Sráid an Iúir,
Cill Chaoil

1.
2.
3.
4.
5.



Péint oráiste agus
buí



Cairtchlár bán (do
na súile)



Páipéar síoda oráiste agus buí



Gliú



Marcóir dubh

Peinteáil an pláta agus lig dó triomú thar oíche
Déan stráicí den pháipéar síoda
Greamaigh na stráicí thart ar imeall an phláta
Gearr dhá chiorcal ón chairtchlár agus tarraing ciorcal beag dubh i lár an dá
cheann acu
Tarraing srón agus aoibh gáire dubh ar an phláta

deireadh fómhair
sábháil
samhain
duilleoga
fear bréige

oráiste
dearg
buí
donn
dathanna

