Beidh clár iomlán lán imeachtaí
do theaghlaigh Ghaeilge á neagrú ag Glór na nGael le linn
2020.
Beidh dhá dheireadh seachtaine i
nGaeltacht na Rinne le linn mí
Feabhra, ceann acu do
theaghlaigh lán Ghaeilg agus an
dara ceann do theaghlaigh atá ar
thuras teanga ag cothú
nósmhaireacht na Gaeilge sa
bhaile.
Tá an dá dheireadh seachtain seo
á n-eagrú i gcomhar le Coláiste
na Rinne.
Beidh Deireadh Seachtaine
Náisiúnta na dTeaghlach ar siúl in
imeacht aon teanga é seo do
Ionad Óige a hÉireann, Droim
Contae na Mí 22-23 Bealtaine, le theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge
tacaíocht ó Choláiste na bhFiann. amháin.
Más maith leat go mbeidh Glór na
Beidh Seachtain Saoire sa
nGael ag tacú le himeachtaí do
Ghaeltacht ó Shathairn 8 go 15
theaghlaigh Ghaeilge i do
Lúnasa. Ní mór a chuimhniú gur

DÁTAÍ DON DIALANN
14-16 Feabhra 2020
Deireadh Seachtaine i nGaeltacht na Rinne do theaghlaigh
21-23 Feabhra 2020
Deireadh Seachtaine i nGaeltacht na Rinne do theaghlaigh gur
foghlaimeoirí iad
22-23 Bealtaine 2020
Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach i gContae na Mí

cheantar, déan teagmháil linn

Beidh go leor againn ag déanamh
rún na Bliana Úire le linn do na
laethanta beaga romhainn – éirí
níos aclaí, éirí níos sláintiúla nó
eile.
Is deis é fosta rún a dhéanamh ar
mhaithe le sláinte na bpáistí.
Mura bhfuil sé á dhéanamh agat
cheana, b’fhiú cinnte a
dhéanamh de go mbeidh a
dhóthain deiseanna súgartha
taobh amuigh ann.
Dar leis an Eagraíocht Dhomhanda
Sláinte, ní fhaigheann páistí idir
11-17 a dhóthain aclaíocht, rud
nach bhfuil ar leas a sláinte.
I dtuairisc a d’fhoilsigh an
eagraíocht i mbliana, dúradh
nach bhfuil 81% d’ógánaigh ag fáil
uair a chloig de ghníomhaíocht
fhisiciúil in aghaidh an lae.
Bíonn an scéal níos measa do
chailíní ná buachaillí.
Is nuair a bhíonn siad níos óige
gur gá an dea-chleachtas a thosú.
Tugann súgradh faoi aer
deiseanna forbartha agus
foghlaim gan deireadh do leanaí
óga. Cuireann sé le forbairt
fhisiciúil agus forbraíonn sé
scileanna na leanaí conas
réiteach le leanaí eile agus conas
a gcuid mothúchán a bhainistiú.



Taiscéalaíocht agus



Scileanna sóisialta a
fhorbairt

gcuid fhiacla;



Deirtear gur lú seans go mbíonn
páistí tinn ag fulaingt le strus má
imrím taobh amuigh, i
gcomparáid le páistí nach mbíonn 
an deis acu bheith amuigh chomh 
minic sin.

Láidrítear an córas
imdhíonachta;

Folláine croí agus
riospráide;
Bainistiú meáchain
Cuireann sé le torthaí
acadúla agus le cruthaíocht;

Chomh maith leis sin, deirtear gur 
Feidhm chognaíoch;
mó seans a leanfaidh páistí
Codlaíonn siad níos fearr;
nósanna maireachtála dearfacha 
Tabharfaidh an súgradh faoi aer
agus
a dhéanann maitheas don tsláinte
na cuimhní cinn is sultmhara agus
i gcoitinne má bhíonn an deis acu
eispéireas dóibh a chuimhneoidh

Maolaíonn sé siomptóim
agus iad óg dul ag rith, ag
siad go deo.
Neamhord
dreapadh, ag tochailt agus ag
idirghníomhaíochta an
luascadh.
I measc eile, tugann sé deis do
Easnaimh Airde (nó ADHD).
leanaí óga:
Tá réimse leathan buntáistí
Tá breis eolais faoin tábhacht le
sláinte ag dul leis:

Na céadfaí ar fad a úsáid
súgradh taobh amuigh ag an nasc

Faigheann siad cuid mhór
seo: An Tábhacht le Súgradh

Eachtraíocht
vitimín D ó sholas na gréine Amuigh Faoin Aer.

Gníomhaíochtaí fisiciúila
a chuireann le láidreacht a

Tá Coláiste na Rinne ag tairiscint
trí áit ar chúrsaí Gaeilge ar-líne
ar chostas €125 seachas an gnáth
phraghas de €180 do dhaoine
fásta a bhíonn cláraithe le, nó
páirteach in imeachtaí nó
scéimeanna Ghlór na nGael.

Beidh sraith
ranganna ar
an Mháirt ó
19:00 go 20:30
nó ar an
Satharn 16:00
go 17:30.

Má tá spéis agat a bheith
páirteach, seol ríomhphoist
chuig therese.anrinn@gmail.com
go luath nó roimh 31 Nollaig
2019 ar a dhéanaí.

Maireann gach rang 90 nóiméad
agus coimeádtar srian ar líon na
ndaltaí i ngach rang (idir 8 – 12
duine)

rang, cuirtear taifead den obair a
deineadh ar aghaidh do na
scoláirí, gné a chabhraíonn go
mór leis an bhfoghlaim.
Is deis iontach iad na ranganna
bualadh le daoine ar fud na
cruinne le suim sa Ghaeilge agus
sa chultúr.

Bíonn neart deiseanna chun
Is ranganna idirghníomhacha atá i ceisteanna a chur ar an
gceist á dtabhairt ag múinteoir le múinteoir, comhrá a chleachtadh
maraon le taithí a fháil ar léamh Níl ag teastáil chun páirt a
taithí thar tréimhse ocht
agus scríobh na Gaeilge.
ghlacadh sna ranganna ach
seachtaine ag tosnú in Eanáir
Ríomhaire / Mac agus nasc leis an
2020.
Seoltar ábhar na ranganna amach
idirlíon.
roimh ré i r-phost agus tar éis an

Tá an bhliain 2020 beagnach linn. Ag an am seo bliana is maith le
daoine amharc siar ar an bhliain atá caite agus pleanáil a dhéanamh don bhliain atá le teacht. Líon isteach na boscaí seo le cuidiú

In 2019 bhí mé brodúil asam féin nuair:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..
In 2019 d’fhoghlaim mé na rudaí úra seo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..

In 2019 bhain mé sult as agus tá mé buíoch do na rudaí seo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..
Tá na spriocanna seo a leanas agam do 2020:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..



De Dhíth:



Spúnóg adhmaid



Cárta dubh



Gliú nó téip



Siosúr



Ribíní



Greamáin

Le Déanamh:
1 Tarraing ciorcal 45cm ar an chárta
dhubh agus gearr amach é.
2 Cuir ponc díreach i lár an chiorcail
agus gearr líne amháin díreach ón
imeall go dtí an lár. Ansin is féidir
cón a dhéanamh as an chiorcal.
3 Gearr píosa beag de bhun an chóin
agus cuir an spúnóg adhmaid tríd.
4 Gearr na ribíní ina stráicí 50cm
agus ceangal iad leis an spúnóg sa
lár. Is féidir iad a dhéanamh catach
roimh ré le siosúr.

