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Tuairiscítear go bhfuil inmhíolú 
míolta gruaige go forleathan i 
scoileanna faoi láthair. 

Creideann saineolaithe go bhfuil 
cuid den locht ar an chleachtas 
atá ag paistí féiníní a ghlacadh ar 
a ngutháin phóca. 

Nuair a chuireann na páistí a 
gcinn le chéile ar mhaithe le 
grianghraf, bíonn deis ag na 
peisteanna a mhaireann i ngruaig 
dul ó pháiste go páiste. 

Ní gach duine a éiríonn tochasach 
agus míolta ina gcuid gruaige.  
Mar sin de is féidir leo bheith ann 
tamaill sula dtugtar iad faoi 
deara. 

Moltar gur chóir go mbeadh 
tuismitheoirí ag scrúdú cinn a 
bpáistí gach seachtain le cinnte a 
dhéanamh de nach bhfuil míolta 
ann. 

San am a chuaigh thart, bhí 
leigheas le fáil ón phoitéagar 
chun fáil réidh leo ach tá na 
míolta i ndiaidh dul i dtaithí ar 
na céimicí sa leigheas agus ní 
oibríonn go leor acu go rómhaith 
anois. 

Maireann na míolta 32 lá agus is 
féidir leo suas go 17 ubh a 
bhreith gach lá. Greamaíonn na 
huibheacha leis an ghruaig. 

Is é scrúdú cúramach go mall 
triallach le cíor mhín an dóigh is 

fearr lena nglanadh amach ó 
ghruaig. 

Má fhaightear míolta is gá 
gníomhú sula n-éiríonn sé níos 
meas. 

Moltar dul frid an cheann ina 
iomlán ag briseadh na 
huimheacha de réir mar a thagtar 
orthu. 

Táthar ann a mhaíonn go bhfuil 
dóigheann eile le fáil réidh leis 
an fhadhb. 

Maítear má chuirtear ola olóige 
nó ola almóinne fríd an ghruaig 
go mbíonn sé deacair ar na 
míolta bogadh go gasta agus mar 
sin de bíonn sé níos fusa breith 
orthu lena marú idir do dhá ionga 
méire. 

Lean an próiseas seo gach lá go 
mbeidh tú sásta go bhfuil siad 
imithe. 

Ar ndóigh ní mór dúinn a 
chuimhneamh, nach féidir leis na 
míolta maireachtail i ngruaig 
salach. 
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Seo an t-alt deireanach dár sraith 
alt ar thromaíocht. 

Sna hailt eile, pléadh cad is 
tromaíocht ann agus cad is féidir 
a dhéanamh le dul i ngleic léi. 
Pléfidh an t-alt seo cad é mar is 
féidir an tromaí féin a laimhseáil. 

Tarlaíonn sé in amanna nach 
dtuigeann tromaithe impleachtaí 
iompar s’acu féin nó go dtuigeann 
siad ach nach a bhfuil a fhios acu 
cad é mar is féidir leo stop a chur 
lena n-iompar féin. 

Is é sin go mothaíonn siad i 
suíomhanna áirithe sóisialta gur 
sin a ról. B’fhéidir go bhfuil an 
iompar trodach nó bagrach 
fréamhaithe i rudaí dúshlanach 
atá ag tarlú dóibh ar scoil nó sa 
bhaile.  

Tá sé tábhachtach dul i ngleic 
leis na páistí seo a luaithe agus is 
féidir.  

Is mó seans go mbeidh baint ag 
páistí le hiompar frithshóisialta 
eile nuair a chríochnóidh siad ar 
scoil má leanann iompar s’acu ar 
feadh tréimhse fada.  

Má tharlaíonn sin, thiocfadh dó 
go mbeidh tromaíocht ina treith 
saoil acu. 

Cén fáth go ndéanann páistí 
tromaíocht?  

Is iomaí cúis ar féidir bheith 
taobh thiar d’iompar 
tromaíochta: 

 Easpa féin-mhuiníne 

 I dtaithí ar gach rud a bheith 

acu ar a mbealach féin. 

 I dtaithí ar iompar bagrach sa 

bhaile. 

 Athruithe ina saol pearsanta 

sa bhaile nach féidir leo ciall 

a dhéanamh as. 

 Deacrachtaí le scileanna 

cumarsáide. 

 Ag iarraidh gaisce a 

dhéanamh  i measc a gcairde. 

 Easpa tuisceana ar 

mhothúcháin daoine eile. 

 Ag iarraidh mothúcháin 

smachta a bheith acu ar 
dhaoine eile. 

 Páistí a dhearnadh tromaíocht 

orthu féin. 

Má chreideann tú go bhfuil do 
pháiste i mbun tromaíochta ar 
pháistí eile, is gá labhairt leo 
faoi.  

Tá gach seans ann go séanfaidh 
siad go bhfuil siad i mbun a 
leithéid nó go ndéarfaidh siad 
nach bhfuil I gceist amaidí agus 
spraoi. 

 Ná déan neamh-aird ar 

thromaíocht. Glac líomhaintí 
go dáiríre.  

 Má tú bunús leis na 

líomhaintí, tá do chuid 

tacaíochta de dhíth ar an 
pháiste. 

 Déan iarracht ciall a 

dhéanamh as a bhfuil ar siúl 
trí chomhrá duine ar dhuine 
le do pháiste.  

 Déan plé ar an dóchar a 

dhéantar trí thromaíochta 
agsu déan cinnte de go 
dtuigeann an páiste sin. 

 Déan plé faoi na rudaí gur 

féidir a dheanamh le deireadh 
a chur leis an iompar.  

 Tabhair moladh do do pháiste 

nuair a chomhoibríonn siad. 

 Déan iarracht gan an pháiste 

a náiriú. Ná bain úsáid as 
téarmaí cosúil le tromaí ach 
bí fócas ar an iompar seachas 
fócas ar an pháiste féin.  

 Déan plé ar an dóchar a 

dhéanann an t-iompar. 
Tuigfidh an páiste gurb é an 
dóchar atá dalba seachas gur 
páiste dalba é nó í. 
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Cuidíonn sé más féidir machnamh 
a dhéanamh ar a mbíonn ar siúl 
sa bhaile. 

An bhfaigheann an páiste gach a 
iarrann sé? An mbíonn coimhlintí 
sa teach? Ar tharla athruithe 
móra sa bhaile ar na mallaimh? 

Is é an tuismtheoir an múinteoir 
is tábhachtaí i saol an pháiste. Is 
gá bheith ina eiseamlair agus 
taispeán cad é mar a bhainístear 
fearg agus mothúcháin diúltacha. 

Spreag an páiste páirt a ghlacadh 
i gcaitheamh aimsir atá dearfach, 
club spóirt nó club óige. 

Spreag iad le cuidiú in obair an tí 
nó rudaí eile a thabharfaidh 
freagracht dóibh agus a chuirfidh 
lena féinmheas. 

Faigh amach an bhfuil páistí eile 
bainte leis an scéal. Mínigh nár 
chóir dóibh páirt a ghlacadh i 

dtromaíocht atá daoine eile ag 
cruthú. 

Iarr ar an scoil thú a choinneáil ar 
an eolas má ta deacrachtaí na 
gearanta eile ann. 

Déan cinnte de go gcaithfidh tú 
am leis an pháiste, ag caint agus 
ag éisteacht, ag foglaim faoi cad 
atá tábhachtach dóibh.  

Is minic gur tromaí é an duine a 
bhfuil riachtanais eile acu nach 
bhfuil comhlíonta.  

Mol iad nuair a bhíonn moladh 
tuillte. 

 

Tromaíocht idir siblíní 

B’fhéidir gur sa bhaile atá an 
tromaíocht ar siúl. Ar tharla aon 
rud atá ag imirt tionchar ar na 
páistí. 

• An dtugtar neamhaird ar aon 
cheann de na páistí ar chúis 

éigin?  

• An bhfuil tú ag caitheamh a 
dhotháin ama le gach páiste?  

• Cad é mar atá cumarsáid sa 
teaghlach féin?  

• An mbíonn deis ag teaghlach 
am a chaitheamh le chéile?  

Déan comhrá oscailte faoi 
fhadhbanna le tromaíocht a 
bhainistiú.  

Mínigh an dóchar a dhéanann 
tromaíocht gan taobhanna a 
ghlacadh 

Cuir am ar taobh do gach páiste 
agus déan cinnte de go mbíonn 
deis ag an teaghlach bheith le 
chéile mar theaghlach. 

Is féidir le tromaí foghlaim faoin 
dóchar a dhéanann iompar s’acu 
agus an iompar sin a athrú ach 
tacaíocht duine fásta a bheith 
acu. 
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Cóisir na Nollag i Luimneach 

14:00 go 16:00 7 Nollaig 2019 

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, 

Luimneach 
Sonraí Teangmhála: Denis ar 0879346102 nó https://www.eventbrite.ie/e/

coisir-na-nollag-registration-82527926249?aff=ebdssbdestsearch 

 

Fáilte roimh gach duine 

 

Tabhair bronntanas  

beag an duine óg leat 

 
Arna eagrú ag Comhluadar Luimnighle tacaíocht ó 

Chonradh na Gaeilge agus Glór na nGael 

https://twitter.us20.list-manage.com/track/click?u=1684836ffe0f642ba7e222950&id=4be39f883f&e=0e44fb0c70
https://twitter.us20.list-manage.com/track/click?u=1684836ffe0f642ba7e222950&id=4be39f883f&e=0e44fb0c70
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Domhnach  
Daidí na Nollag

1 Nollag 2019 
14:00 – 16:00  

Clubtheach Aontas Gaelach Ruiséil 
Dún Pádraig 

 
Tombola, crannchur, bric a brac, duaiseanna, dioscó, 
péinteáil aghaidheanna, ealaíona agus ceardaíocht 

agus neart eile! 
 

Beidh Daidí na Nollag ann ar 
15:00 

 
Arna eagrú ag Naíscoil Dhún Pádraig 

Le tacaiocht ó Ghlór na nGael 
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De Dhíth:  

 

 Pláta Páipéir 

 Gliú  

 Scuab péinte  

 Péint glas 

 Maisiúcháin  

 Ribín 

 Glitter 

Le Déanamh: 

 

1. Gearr an lár amach as an phláta 

(coinnigh é le húsáid le rudaí eile) 

2. Péinteáil an pláta le péint glas 

3. Maisigh an pláta leis na 

maisiúcháin agus glitter   

4. Cuir an ribín ag an bharr leis an 

rud a chrochadh   
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De Dhíth:  

 

 Páipéar síoda 

 Pláta Páipéir 

 Gliú nó téip 

 Scuab péinte  

 Siosúr 

 Páipéar donn 

 Ribín 

Le Déanamh: 

 

1. Gearr ciorcail as an 

pháipéar síoda 

2. Cludaigh an pláta uilig 

le gliú agus greamaigh 

na ciorcail air 

3. Gearr dronuilleog as 

an pháipéar donn  

4. Cuir an ribín ag an 

bharr leis an rud a 

chrochadh   


