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amach níos mó ná riamh. 

Tá leabhrán eolais a dhéanann 
cur síos ar an leagan amach 
nua ar fáil anseo ag 
www.glornangael.ie 

Tá leagan nua de chomórtas Ghlór 
na nGael seolta.  

Bunaíodh an comórtas sa bhliain 
1961. Ón tús is comórtas 
forbartha pobail a bhí ann, leis an 
mana ‘Tóg do phobal le nasc na 
Gaeilge.’ Thar na blianta tháinig 
athruithe ar an chomórtas agus 
Glór an nGael ag iarraidh freastal 
ar athruithe sa sochaí.  

Ag labhairt dó ag an seoladh dúirt 
Cathaoirleach Ghlór na nGael, Pat 
Carey, go raibh níos mó ná dhá 
bhlian caite ar dhearadh an 
mhúnla nua seo don chomórtas. 

“Sa chreatlach nua seo beidh an 
comórtas ag bogadh ó ‘iomlánú’ 
marcanna go córas ina mbeidh 
buaiteoirí ag roghnú réimsí.  

“Beidh deis ag gach coiste, beag 
nó mór, bheith san iomaíocht do 
dhuais náisiúnta,” a dúirt an 
tUasal Carey 

Thug Eoghan Mac Cormaic, leas-
cheannasaí Ghlór na nGael, le fíos 
go mbeidh ocht réimse sa 
chomórtas .  

D’fhéadfaí go gcuirfí béim ó 
bhliain go bliain ar ghnéithe 
éagsúla den fhorbairt pobail agus 
fógrófar réimsí an chomórtais dhá 
bhliain chun tosaigh.  

Don tréimhse 2020 – 2022 is seo 
na réimsí a mbeidh béim orthu: 
An Óige, An Teaghlach, 
Oideachas, Sláinte Intinne agus 
Coirp, An Stát agus Gnó, Tograí 
Cosanta Comhshaoil Caomhnaithe 
Oidhreachta & Spioradáltachta, 
Imeachtaí & Deiseanna Labhairt 

na Gaeilge agus An Ghaeltacht. 

Is é an coiste leis an mharc is 
airde in aon réimse ar leith a 
bhuafaidh Duais Náisiúnta an 
réimse sin ach ní bhronnfar níos 
mó ná Duais Náisiúnta Réimse 
amháin ar aon choiste.  

Sa chás go mbeidh coiste sa chéad 
áit i níos mó ná réimse amháin 
bronnfar duais an réimse ina 
bhfuil an marc is airde bainte 
amach acu.  

Bronnfar Duais an réimse eile ar 
an choiste leis an dara scór is 
airde sa réimse sin ach íosmheid 
marcanna riachtanach a bheith 
bainte amach. 

Beidh €62000 sa duaischiste 
Comórtas náisiúnta i 2020, móide 
duaiseanna spéisialta, agus beidh 
an duaischiste sin ag leathnú 
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Má tú buartha go bhfuil 
tromaíocht á déanamh ar do 
pháiste, is gá gníomhú le 
deireadh a chur leis, agus na 
hiarmhairtí a mhaolú. 

Déan comhrá leis an pháiste 
agus iarr air / uirthi a dheimhniú 
go bhfuil tromaíocht ar siúl. Is 
comhrá íogaireach é seo mar 
thiocfadh dó nár mhaith leis an 
pháiste a admháil cad tá ar súil.  

Caithfidh cur ina luí orthu gur 
féidir leo iontaobhas a chur 
ionat agus go duigeann tú a 
scéal. 

Ná lig don pháiste a fheiceáil go 
bhfuil fearg nó strus ort féin. Má 
tharlaíonn sin is mó an strus a 
bheidh orthu.  

Má tá de chrógacht ag an 
pháiste a rá cad atá ag tarlú, 
cuir ina luí orthu nach bhfuil an 
locht orthu féin go bhfuil an 
tromaíocht ag tarlú.  

Muna n-admhaíonn siad go bhfuil 
tromaíocht ar siúl, is fiú am 
pléasúrtha a shocrú leo, rud 
éigin deas a dhéanamh le chéile 
agus comhrá a thosú leo faoi 
scoil agus na rudaí a dhéanann 
siad le linn sos súgartha, cé a 
mbíonn siad ag súgradh leo, cad 
a bhíonn ar siúl sa chlós. 

Má ta cuma bhuartha orthu, 
fiosraigh cén fáth. Cuidíonn sé 
má labhraíonn tú leo faoi do 
mhothúcháin féin faoi rudaí 
difriúla. 

Má admhaítear go bhfuil 
tromaíocht ar siúl, is gá an scéal 
a chíoradh leis an scoil. Faigh 
amach cad é an clár frith-
thromaíochta atá ag an scoil 
agus an prótacal atá i bhfeidhm. 

Ní hí an scoil an t-aon áit a 
dtarlaíonn tromaíocht ach muna 
n-éiríonn leat eolas a fháil ón 

pháiste fein, is féidir labhairt le 
múinteoir go díscreideach agus 
iarraidh ar údarás na scoile súil 
a choinneáil amach. 

Má tá an tromaíocht ag tarlú ar 
líne, shílfeá gur réiteach simplí 
é an guthán a bhaint ón pháiste 
ach níl sé chomh simplí sin.  

Fiú má dhéanann tú seo le do 
pháiste a chosaint, ní réitíonn sé 
an fhadhb. Má dhéantar seo, ní 
amháin go bhfuil an páiste ag 
fulaingt tromaíochta ach 
cailleann siad modh cumarsáide 
leis na cairde atá acu. 

Déan nóta de gach am, áit agus 
dáta a tharlaíonn tromaíocht 
agus cé eile a bhí i láthair.  

Bíonn scileanna réiteach 
coimhlinte iontach úsáideach sa 
scéal agus cuidíonn siad le 
réiteach tromaíochta.  

Is féidir na scileanna seo a 
fhorbairt sa bhaile idir tú féin 
agus na poáistí. Is féidir 
idirbheartaíocht a dhéanamh ar 
aon easaontas sa bhaile agus 
tógfiadh na páistí an scil sin leo. 

Spreag an páiste le cairde nua a 
chothú, páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí grúpa agus 

clubanna óige. 

Ag brath ar cineál na 
tromaíochta thiocfadh dó go 
mbeidh tacaíocht ghairmiúil de 
dhíth.  

Beidh an scoil ábalta comhairle 
a thabhairt ar an ábhar seo agus 
tú a threorú i dtreo comhairle 
ghairmiúil. 

Cuimhnigh, mas é nach raibh tú 
ar an eolas go raibh tromaíocht 
ar siúl, tá gach seans ann nach 
raibh an scoil ar an eolas. 

Cuimhnigh chomh maith, go 
mbíonn ar an scoil cearta an 
tromaí a chosaint agus a phlé 
leis an scéal taobh istigh den 
pholasaí tromaíochta. 

Más é go bhfuil an tromaíocht  á 
dheanamh ag múinteoir, is gá an 
príomhoide a chur ar an eolas. 

Bíonn ar gach scoil moltaí Roinn 
an Oideachais ‘Gnásanna 
Frithbhulaíochta Bunscoile agus 
Iar-bhunscoile’ a chur i 
bhfeidhm.  

Is feidir leat cóip den doiciméad 
seo a lorg. 

Ar lean ar leathanch 3 
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An réiteach ar thromaíocht 

Ag brath ar aibíocht agus aois an pháiste féin is féidir na céimeanna a ghlacfar a 
phlé leo agus ligint dóibh ionchur a bheith acu sa phróiseas réitithe. 

 Ná tabhair geallúint go gcoinneofar an scéal ina rún. 

 Mínigh dóibh nach bhfuil an locht orthu.  

 Cuidigh leis an leanbh féinmhuinín a fhorbairt.  

 Déan comhrá faoi na rudaí gur féidir leo a dhéanamh agus a rá le tromaí. Is 
féidir le greann bheith ina chuidiú agus is féidir freagraí a chleachtadh agus 

an páiste ag amharc isteach as scathlán. 

 B’fhéidir go mbeidh sibh ábalta freagraí a aontú le chéile. 

 Déan cinnte gan troid ar ais agus gan rudaí a rá a ghortóidh páistí eile. 

 Déan cleachtadh ar chuma socair a chur orthu féin. 

 Fan i ngrúpaí is comhluadar eile le nach mbeidh sé ní sí ina n-aonar agus ina 

thargáid éascaí do thromaithe. Spreag an páiste le labhairt, scríobh nó pictiúr 
a tharraingt faoina mhothúchain. Iarr orthu na mothúcháin a ainmniú. 

 Labhair leo faoi thromaíocht agus déan cinnte de go dtuigeann siad féin an 
tábhacht le meas a léiriú do dhaoine eile. 

 Cuir an fhreagracht ar an tromaí as iompar an tromaí. Cuir ina luí orthu nach 
bhfuil tromaíocht ceart ná cothrom agus nar chóir do tarlú ar cúis ar bith. 
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Grúpa Léitheoireachta 
 Itsa Café @ IMMA  

Cill Mhaighneann, BÁC 
 

11.30rn 2 Samhain 2019 
agus gach réidh Satharn ina 

dhiaidh sin.  
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Grúpaí súgartha 

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

Gach Aoine ar 9.30  

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

 

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

Gach Luan ar 10.00 

boircheiochtar@gmail.com +44 28 4376 8784 

 

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

Gach Déardaoin ar 9.30 

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 ar 9.30 

boircheiochtar@gmail.com +44 28 4376 8784 

 

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

Gach Céadaoin ar 10.00 

eolas@leathchathail.ie  

 

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

Gach Aoine ar 10:00rn. 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
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Grúpaí súgartha 

Caife & Comhrá le Leanaí 
Gach Céadaoin ar 11:00 

Caife Ground and Co, Bóthar na Trá, Gaillimh 

(athraíonn an t-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 ar 10:00. 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 ar 10.00 

cabrin@glornangael.ie  

 

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

Gach dara Satharn ar 11:00.Grúpa lánGhaeilge 

Marie Uí Chearbhaill  tuistileanaiuimhir6@gmail.com  

 

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

Gach Aoine ar 10:00. 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 ar 10.30.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/
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De Dhíth:  

 

Plátaí páipéir 

Péint dhubh agus péint bhán 

Scuabanna péinte 

Bataí lireacháin 

Cairtchlár 

Polltóir 

Súile 

googly 

Le Déanamh: 

 
1. Péinteáil an pláta iomlán le péint 

dhubh 
2. Agus an pláta tirim, déan na réalta 

leis an phéint bhán. Cuir péint bhán 

ar scuab amháin agus tóg thar an 
pláta é. Ansin buail an scuab le scuab 

eile.  
3. Cuir péint dhubh ar bhata lireacháin.  

4. Gearr amach ciorcal 2 orlach agus 
ciorcal 3 or-
lach as an 

chairtchlár. 
Ansin gearr na 

ciorcail mar 
seo thíos:  

5. Maisigh na 
ciorcal leis an 
ulchabhán a 

dhéanamh. 
Greamaigh na 

súile agus na 
sciatháin air. 

6. Gearr line díreach trasna an phláta.  
7. Greamaigh an t-ulchabhán ar an 

bhata agus ansin thig leat é a chur 

fríd an phláta agus a bhogadh anonn 
is anall.  
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Trasna 

2. Is ... é Kermit 

4. bíonn tú ag marcaíocht ar an ainmhí 

seo cois trá 

5. amharcann tú air seo sa phictiúrlann 

7. áit a n-aimsíonn tú ciall na bhfocal 

9. scríobhann an duine seo dánta 

10. líon cm i méadar amháin 

11. bíonn 4 acu seo ar ghluaisteán 

 

Anuas 

1. giota an-bheag uisce 

3. nuair a bhíonn tú ag tabhairt amach bí-

onn tú ag.. 

4. ainmhí le hadharc amháin i lár a eadáin 

5. má itheann tú barraíocht de seo 

scriosann sé do chuid fiacla 

6. cuireann tú do chorp i gcruthanna 

aisteacha san aclaíocht seo 

8. scríobhann tú seo do Dhaidí na Nollag 


