
 

 

 

Tá Glór na nGael ar lorg iarratas 
ó chomhairleoirí agus ó 
thaighdeoirí chun staidéar a 
dhéanamh ar fhoinsí agus 
staitisticí atá ar fáil go dáta ar 
theaghlaigh Ghaeilge. 

Is tionscadal é a bheidh 
comhordaithe taobh ar thaobh le 
Tuismitheoirí na Gaeltachta a 
bheidh ag riar an taobh 
Gaeltachta den taighde. 

Táthar ag siúl go gcuirfear 
tuarascáil ar fáil mar chuid den 
saothar a dhéanfaidh rianú ar 
líon agus lonnaíocht na 
dteaghlach a bhfuil conaí orthu 
lasmuigh de na limisteir oifigiúla 
Gaeltachta arb í an Ghaeilge a 
bpríomhtheanga nó a 
gcomhtheanga baile. 

Tá taighdeoirí agus comhairleoirí 
á lorg anois, duine leis an 
taighde a dhéanamh lasmuigh 
den Ghaeltacht agus duine don 
chuid Ghaetachta a dhéanamh. 

Tá sé i gceist go scúdófaí an t-
eolas a thagann chun cinn ón 
taighde le moltaí faoi bhealaí ina 
bhféadfaí bearnaí atá san eolas 
reatha a iomlanú. 

Tá an taighde taobh amuigh den 
Ghaeltacht á choimisiúnú ag Glór 
na nGael le tacaíocht ón Roinn 
Cultúir, Oidhreachta agus 

Gaeltachta agus ó Fhoras na 
Gaeilge.  

Cuirfidh an taighde seo eolas ar 
fáil faoi na bearnaí reatha agus 
faoi na dúshláin a thugtann siad 
don earnáil. 

Meastar go nglacfaidh an tionscal 
seo sé mhí oibre agus ní mór é a 
bheith críochnaithe roimh 1 Iúil 
2020. 

Is féidir gach eolas faoin 
phróiseas tairisceana agus na 
téarmaí tagartha a bhaineann 
leis a fháil ach teagmháil a 
dhéanamh le Marcas Mac Ruairí 
+353 86 171 9755 nó 
marcas@glornangael.ie  

 



 Déan comhrá le do pháistí faoi cén fáth a ndéantar athchúrsáil agus an 

dóchar atá a dhéanamh don domhain leis an truailliú. 

 Déan scrúdú ar shuíomh gréasáin na comhairle áitiúla le fáil amach cad 

iad na seirbhísí athchúrsála atá ar fáil sa cheantar. Fiosraigh cá bhfuil 
an t-aonad áthchúrsála d’earraí contúirteacha cosúil le cadhnraí, 
bolgáin nó eile. 

 Labhair le páistí óga faoi na rudaí gur féidir athchúrsáil agus cad nach 

féidir a athchúrsáil agus an córas athchúrsála atá i bhfeidhm sa 
cheantar. Mínigh cén fáth go bhfuil dathanna difirúla ar na boscaí 
bruscair. Is féidir cluiche a dhéanamh de seo, ag iarraidh ar an pháiste 
tomhas a thabhairt cé acu bosca bruscair ina dtéann rudaí plaisteacha 
nó eile. 

 Tá sé tábhachtach nós athchúrsála a thosú sa teach. Is féidir araidí 

difriúla bruscair a bheith sa teach do na cineálacha difriúlacha rudaí a 
athchúrsálfar. Iarr ar pháistí cuidiú le hábhar athchúrsála a chur san 
araid cheart. 

 Is fiú labhairt le daoine óga agus iad ag siopadóireacht leat faoi na 

rudaí atá tú ag ceannach sna siopaí agus faoi na rudaí gur chóir a 
sheachaint mar gheall ar róphacáistiu. Moltar earraí inathfhillte mar 
gearrann sé sin siar ar phacáistiú. 

 Ceannaigh earraí athchúrsáilte nuair is féidir agus seachain earraí aon 

uaire is indiúscartha. 

 Agus sibh ar phicnic, mínigh an riaill ‘ná fág rian’ agus tugaigí bhur 

mbruscar abhaile libh 

Tá coimitmint na hóige 
don timpeallacht agus 
tiomántas droch nósanna 
na nglúinte a d’imigh 
roimpi a cheartú go mór 
sná meain ar na 
mallaibh. 

Cuirtear fáilte 
fhorleathan roimhe seo 
ach ní shaorann sé glúin 
na dtuismitheoirí ón jab 
atá idir láimhe. 

Is féidir nósanna a thosú 
sa bhaile ar nósanna iad 
a nglacfaidh páistí óga 
leo amach anseo.  

Is fiú na gníomhaíochtaí 
seo a leanas a dhéanamh 
le páistí chun go 
bhfoghlaimeoidh siad cad 
tá le déanamh. 

Cuimhnigh, cruthaíonn 
athchúrsáil poist agus 
cuireann sé leis an 
gheilleagar. 

 









Tá an Seomra Teaghlaigh oiriúnach do theaghlaigh le páistí ó 0-18 mbliana d’aois. 

Ar bharr na n-meachtaí a bheidh ar siúl, beidh Cúinne Spraoi le bréagáin ar fáil do 

leanaí óga, agus beidh cluichí boird, ábhair ealaíne, leabhair agus eile ar fáil do 

gach aoisghrúpa. Tar isteach, lig do scíth nó tar ag spraoi!  

    

  

10:00  Giggles an Fear Grinn linn don lá suas go dtí 17.00! Saor spraoi, dathú, 

  déanamh seodra, cluichí boird, srl le foireann Ghlór na nGael &   

          Giggles. Gach aoisghrúpa  

11:00  Yoga le Óga Yóga - Ciarán Mac Fheaghusa  

12.00  Seisiún Rannta ‘Bróga Nua’ le Áine Ní Shúilleabháin (0-10 bliana  

          d’aois) 

13.00  Maisiú Cístí le Foireann Ghlór na nGael. Aoisghrúpa 3+.  

  Beidh cístí gan glútan/cístí rís ar fáil do phaistí le ailléirge orthu.  Cur in 

  iúl dúinn. 

14.00  Rince ar an Sean Nós le Sibéal Davitt  

15.00  Amhánaíocht ar an Sean Nós le Irial Ó Ceallaigh  

16.00  Cóisir Beag na Samhna le foireann Ghlór na nGael. Maisiú Púicíní,  

  Comórtas Feistis Gléasta & Spraoi   

 

10.00  Giggles an Fear Grinn linn go dtí 14.00.  Saor Spraoi, cluichí boird &  

  eile le foireann Ghlór na nGael & Giggles. Gach aoisghrúpa 

11.00  Amhránaíocht ar an Sean Nós le Antaine Ó Faracháin  

12.00  Colourstrings – Ceol do theaghlaigh óga le Julie Anne de Brúin   

  (0-8 bliana d’aois) 

13.00  Ealaíon & Ceardaíocht le Foireann Ghlór na nGael 

14.30  Ceardlann Scileanna Sorcais do Theaghlaigh ar gach aois le Stephen 

  McGinley ó Cho. na Gaillimhe.  

16:00  "Mo Cheol an tSorcas". Seó sorcais, feiliúnach do theaghlaigh.  

  Tagann Láimhchleasaíocht agus ceoil le chéile sa seó nua-chumtha  

           seo le Stephen McGinley. Le cabhair ón lucht féachanna, seinnfidh sé             

  ceol lena uirlisí ceoil iontacha.  



Siúlóid Ghaeilge do Theaghlaigh 

Dé Sathairn 19 Deireadh Fómhair ar 11:00 

 

 

 

Keady Glen, an Céide 

Páirc nua súgartha 

 

Eolas ó  

sean@cairdeteo.com  

ainin@glornangael.ie  

nó +44 28 3751 5229 

mailto:sean@cairdeteo.com
mailto:ainin@glornangael.ie


Grúpaí súgartha 

Grúpa Súgartha Áth Bhriain 
Halla Naomh Phádraig, Áth Bhriain, Co an Dúin    

Gach Aoine @ 9.30rn  

gloruachtartire@hotmail.co.uk +44 75 0125 2027 

 

Grúpa Súgartha Áth na Long 
Páirc na Mara, Áth na Long, Contae an Dúin    

Gach Luan @ 10.00rn 

boircheiochtar@gmail.com +44 28 4376 8784 

 

Grúpa Súgartha Bhaile Hill 
Curcullion House, Baile Hill, Co. an Dúin 

Gach Déardaoin @ 9.30rn   

gloruachtartire@hotmail.co.uk +44 75 0125 2027 

 

Grúpa Súgartha Chill Caoil 
Newry Street Unite, 16 Ardán Chnoc an Fhoinse, Cill Chaoil, Contae an Dúin 

Gach Máirt @ 9.30rn 

boircheiochtar@gmail.com +44 28 4376 8784 

 

Peek-a-Boo Súgradh 
Teach Mhícheál, Dún Pádraig, Co. an Dúin  

Gach Céadaoin ag 10.00rn 

eolas@leathchathail.ie  

 

Spraoi An Rinn 
Halla Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co Phort Láirge 

Gach Aoine 10:00rn go 12:00. Grúpa dátheangach.  

Rhoda Jennings  -  https://www.facebook.com/spraoi.anrinn  

mailto:gloruachtartire@hotmail.co.uk
mailto:boircheiochtar@gmail.com
mailto:gloruachtartire@hotmail.co.uk
mailto:boircheiochtar@gmail.com
mailto:eolas@leathchathail.ie
https://www.facebook.com/spraoi.anrinn


Grúpaí súgartha 

Caife & Comhrá le Leanaí 
Gach Céadaoin @ 11:00 

Caife Ground And Co, Bóthar na Trá, Gaillimh 

(athríonn an ionad ó am go chéile) Grúpa dátheangach 

Margaret Wright https://www.facebook.com/groups/339056180140728/  

 

Spraoi An Rinn 
Halla Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co Phort Láirge 

Gach Aoine 10:00rn go 12:00. Grúpa dátheangach.  

Rhoda Jennings  -  https://www.facebook.com/spraoi.anrinn  

 

Grúpa Súgartha Bhaile Uí Ruáin 
Leabharlann Baile Uí Ruáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14  

Gach Déardaoin @ 10.00rn 

cabrin@glornangael.ie  

 

Tuistí & Leanaí Umhir a Sé 
6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 

Gach dara Satharn ó 11:00 go dtí 12:30 .Grúpa lán Ghaeilge 

Marie Uí Chearbhaill  tuistileanaiuimhir6@gmail.com  

 

Ballineen Gaeilge agus Spraoi  
Halla Bhaile Mhóinín, Baile Átha Fhinín, Co. Chorcaigh 

Gach Aoine ó 10:00 go 12:00. Grúpa dátheangach. 

Úna Berryman + 353 85 175 99 55 / www.facebook.com/gaeilgeagusspraoi/   

 

Glór Teaghlaigh i nDún Garbhán 
Leabharlann Dhún Garbháin, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge 

Gach Máirt ó 10.30 go 12:00.Grúpa Ilteangach.   

cabrini@glornangael.ie +353  83 44 55 914  

 

https://www.facebook.com/GroundAndCo/?__tn__=%2CdHH-R-R&eid=ARCOKKBcRTtQjRe1wucx53knVtxag7gH0GEGPVUtK_s3dzr017JbqhFtWyq50JWbToiszNRyovK06b7U&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/339056180140728/
https://www.facebook.com/spraoi.anrinn
https://www.facebook.com/profile.php?id=1209370705875502&ref=br_rs
https://www.facebook.com/gaeilgeagusspraoi/




 
Ag an am seo den bhliain bíonn dathanna galánta ar na 
duilleoga agus iad ag titim ó na crainn. Is deis iontach 
í seo dul amach ag siúl, duilleoga deasa a bhailiú agus 

ealaín a chruthú leo. Níl de dhíth ach duilleoga, 
páipéar bán agus gliú. Seo roinnt samplaí duit.  



 
Ba mhaith le Gearóidín an Ghrainneog dul a luí don gheimhreadh. 

Déanann sí seo gach bliain agus tugtar codladh an gheimhridh air nuair 
a dhéanann ainmhithe é seo. Cén ainmhithe eile a dhéanann é seo dar 

leat? 
 

An féidir leat cuidiú le Gearóidín teacht ar a gnáthóg? 


