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Tá TG4 le leagan Gaeilge den 
scannán Shrek a léiriú um 
Nollaig. 

Is beochan é Shrek ó 2001 a 
chuaigh go croí ar na milliúin fud 
fad an Domhan. 

Insítear scéal Shrek gur gruagach 
é a chónaíonn leis féin sa choill 
agus a bhfuil faitíos ag muintir 
Duloc ar fad roimhe.  

Bíonn suaimhneas breá aige go 
dtí go ndíbríonn an Tiarna 
Farquaad gach a bhfuil sna 
scéalta sí isteach sa choill.  

Ainneoin an cuma scanrúil atá 

air, níl uaidh ach an suaimhneas 
agus an ciúnas. 

Níl aon rogha aige ach rud éigin a 
dhéanamh faoi na hathraithe atá 
cruthaithe ag Farquaad. 

Téann ar thuras le hasal 
cainteach chun teacht ar 
bhealach a shuaimhneas a fháil 
ar ais arís. 

Buaileann le sé le grá geal a 
chroí ach mar is eol dúinn ní 
bhíonn an grá éasca i gcónaí. 

Cad a tharlóidh? Beidh Shrek ar 
an scáileán ag TG4 ar 5.20in Lá 
Nollag. 
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Ní bhíonn sé furasta na páistí a 
chur a luí um Nollaig. 

Nuair a bhíonn oíche Nollag ann, 
bíonn sceitimíní orthu agus iad ag 
dréim le bronntanais agus 
bréagáin nua. 

Fós féin, is fiú fanacht dílis leis 
an ghnáth am leapa ón uair go 
dtosóidh na laethanta saoire. 

Má athraítear an t-am leapa, 
cuirfidh sé as do chlog an choirp 
agus cruthóidh sé deacrachtaí 
dóibh ag titim ina gcodladh sa 
leaba mar is iondúil. 

Pé rud faoi am leapa, ba chóir a 
mhúscailt luath go leor sna 
laethanta roimh an Nollaig. 
Coinnigh iad gnóthach le linn an 
lae.  

Má tá sibh amuigh, ná bí ag 
teacht abhaile rómhall má tá baol 
ann go dtitfeadh páistí óga ina 
gcodladh sa charr. 

Cuidíonn tréimhse taobh amuigh 
san aer úr le linn an lae Oíche 
Nollag le tuirse a chur orthu an 
oíche sin.  

Caitear níos mó fuinnimh agus 
daoine amuigh. Cuidíonn an t-aer 
úr linn serotonin a chruthú, rud a 
chuireann áthas agus suaimhneas 
orainn. 

Mar sin, imigh libh ag siúl sa 
pháirc nó am a chaitheamh sa 
ghairdín.  

Má tá drochaimsir ann cuidíonn 
cuairt ar an linn snámha 
tráthnóna. 

Fan dílis le gnáthamh san oíche 
agus beidh sé níos fusa dóibh dul 
a chodladh.  

Bíodh comhrá ann le linn an  
tráthnóna faoi am leapa le nach 

dtiocfaidh sé aniar aduaidh ar na 
páistí. 

Seachain bia siúcrúil. 

Déan cinnte nach mbíonn brioscaí 
is milseáin ina luí thart á 
mealladh san oíche. 

Is fiú suipéar pleanáilte a bheith 
ann uair a chloig nó mar sin de 
sula rachaidh siad a luí. 

Roghnaigh bia sláintiúil, tósta 
lánghráin nó cracker nó bainne 
te. 

Cuidíonn folcadán roimh am 
leapa le daoine titim ina 
gcodladh.  

Titeann teocht an choirp san 
fholcadán díreach mar a thiteann 
an teocht agus duine ag dul a 
chodladh. Cuireann seo codladh 
ar pháistí. 

Ná bíodh trealamh 

ríomhaireachta ar fáil. Is féidir  

scannán le téama na Nollag 
bheith ann níos luaithe ach is fiú 
am a bheith le chéile gan 
scáileán roimh dhul a luí.  

Bíodh tréimhse shaor ó 
theicneolaíocht 30 nóiméad 
roimh dhul a luí. 

Is fiú scéal leapa bunaithe ar an 
Nollaig a léamh leo roimh dhul a 
luí. 

Lig do chiúnas bheith sa teach. 

Nuair a theipeann ar gach rud. Is 
féidir a rá nach dtiocfaidh Daidí 
na Nollag go mbeidh siad ina luí. 

Tá cleachtas tosaithe ag go leor 
teaghlaigh a thugann cead 
bronntanas amháin a oscailt 
oíche Nollag.  

Is féidir leis seo bheith ina 
chuidiú le sceitimíní  a smachtú.  
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Cad e an bricfeasta is fearr le fear 
sneachta? 

Ice Crispies 

 

Cad a thiteann sa gheimhreadh agus ní 
ghortaítear é?  

Sneachta 

Cad é an t-ainm atá ar fhear sneachta sa 
samhradh?  

Uisce. 

Cad é an t-amhrán Nollag is fear le 
leabharlannaithe? 

Oíche Chiúin 

Cén cineál gluaisrothar atá ag Daidí na 
Nollag? Holly Davidson. 

Cad é mar atá a fhios again go bhfuil Daidí 
na Nollag maith ag an chearáité?  

Tá crios dubh aige. 
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De Dhíth:  

 

 Pláta Páipéir 

 Gliú  

 Scuab péinte  

 Péint donn 

 Maisiúcháin  

 Marcóir dubh 

 Siosúr 

 Páipéar bán, donn, agus 

dearg 

Le Déanamh: 

 

Gearr an pláta i 4 chuid 

 

2. Péinteáil an pláta leis an phéint 

dhonn 

 

3. Tarraing 8 mbeann ar an pháipéar 

dhonn agus gearr amach iad  

 

4. Tarraing 8 gciorcal ar an pháipéar 

bán do na súile agus gearr amach 

iad. Cuir spota dubh ar gach ceann 

acu 

 

5. Tarraing 4 

chiorcal ar 

an pháipéar 

dhearg agus 

gearr amach 

iad 

 

6. 

Greamaigh 

na beanna, 

na súile agus 

an                                  

tsrón ar na                      

plátaí. 
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Trasna:  
2. An dóigh a dtagann Santaí isteach sa teach (7) 
 
3. Tá sméara dearga ar an phlanda Nollag seo (8) 
 
5. Crochann tú iad seo cois tine (6) 
 
8. An séasúr ina mbíonn an Nollaig (10) 
 
9. Tá cónaí ar Dhaidí na Nollag ag an Pholl… (7) 
 
Síos: 
 
1. Tugann tú ...do dhaoine eile ag an Nollaig (11) 
 
4. Tá srón dhearg ag an réinfhia seo (7) 
 
6. Cuireann tú seo ar do dhoras lena mhaisiú don Nollaig (6) 
 
7. Itheann tú seo do dhinnéar na Nollag (6) 
 
8. Is fuath leis an Nollag (6) 


