Tá Comórtas Filíochta 2020 a
fhógairt ag an Tionscadal Mother
Tongues i gcomhar le Déanann
Teangacha Nasc agus le hÉigse
Éireann.
Déanann an comórtas céiliuradh ar
chumhacht na filíochta agus an
ilteangachais i measc daoine óga.
Is iad Felicia Olusanya agus
Marluce Lima a bheidh ina moltóirí
ar na hiontrálacha.
Tá cuireadh á thabhairt ag Mother
Tongues d’fhilí óga uaillmhianacha
idir aois 8 – 18 chun scéal maidir le
“Teanga agus Féiniúlacht” a insint
tríd an bhfilíocht i mbliana.
Is féidir dánta a scríobh i do rogha
theanga féin agus ní mór iad a
sheoladh chugainn roimh 27 Eanáir
2020 tríd an bhfoirm seo ar
shuíomh Fhéile na
Máthairtheangacha.
Is féidir iontráil a dhéanamh i
dTeanga Chomharthaíochta na
hÉireann nó na Breataine, ní mór
duit an fhoirm chéanna a
chomhlíonadh mar aon le físeán
(móide téacs an dáin sa réimse
don teachtaireacht faoi Message
field) a sheoladh trí Wetransfer
chuig francesca@mothertongues.ie
.
Foilseofar an dán leis an té a

Pictiúir d’fhilí oga ó www.mothertongues.ie

bhuann an comórtas ar shuíomh
Fhéile na Máthairtheangacha agus
beidh duaiseanna ag dul don
bhuaiteoir ámharach freisin, ina
measc dearbhán leabhar ar luach
€100, ticéid chuig Féile na
Máthairtheangacha 2020, agus
rogha leabhar ó Éigse Éireann.

Déan cinnte le do thoil go
mbreathnaíonn tú ar gach ceann
de na treoirlínte agus de na
Téarmaí & Coinníollacha sula
gcuireann tú do shaothar
chugainn.
Bain sult as an gcumadóireacht!

Aire a thabhairt do do chuid Nuair atá tú socraithe suigh síos,
is féidir comhrá leis an pháiste
sláinte féin.
faoi cad tá ar siúl agus cad é atá
Agus cuireann sin isteach ar na
Faigh comhairle agus tacaíocht.
tú chun déanamh faoi.
daoine thart timpeall orainn.
Ní éiríonn le duine ar bith rudaí a
Bíodh an comhrá sin déanta i
fháil i gceart i gcónaí. Cuidíonn
Agus is minic gur féidir le páistí
mbealach atá ag teacht le
comhrá le cairde le strus a
atá tinn nó tuirseach an scéal a
tuiscint agus leibhéal forbartha
bhainistiú.
dhéanamh níos measa.
an pháiste
Déan cinnte de go mbíonn
Má tá an tuismitheoir faoi strus,
comhluadar agat le tuismitheoirí Pé rud a tharlaíonn, déan cinnte
mothaíonn páistí an strus sin.
go bhfuil a fhios ag an pháiste go
agus páistí eile.
Ní féidir le tuismitheoirí an t-aire
bhfuil grá agat dó nó di, fiú nuair
Bíonn comhluadar dá
is fearr a thabhairt do na páistí
a bhíonn rudaí dúshlánach agus
gcomhaoisigh de dhíth ar pháistí deacair.
muna dtugann siad aire dóibh
chomh maith, ar ndóigh.
féin.
Más é iompar nó éilimh an pháiste
Má éiríonn rudaí rodheacair, fan a bhí mar údar ag na fadhabanna,
Moltar:
socair.
tá sé tábhacht go leanfar le

Am a bheith agat duit féin;
struchtúir saol an pháiste.
Má tá buairimh an tsaoil ag
iarraidh rómhór duit cuir an

Suim a choinneáil i rudaí
Chomh tábhacht agus atá
páiste áit éigin slán le deis a
taobh amuigh den bhaile;
struchtúr, in amanna is gá bheith
thabhairt duit féin anáil a
solúbtha.

Tacaíocht a lorg ó ghaolta
tharraingt agus do chuid smaointe
agus cairde;
Nuair a bhímid solúbtha,
a bhailiú le chéile.
foghlaimíonn an páiste bheith

Sosanna a ghlacadh nuair is Smaoinigh siar ar a tharla agus
solúbtha.
féidir; agus
cad gur féidir a dhéanamh le
nach dtarlóidh sé arís.
Éiríonn trioblóidí an tsaoil rómhór 
dúinn in amanna.

Beidh muintir na Síne ag ceiliúradh Bliain Nua na Síneach ar an
Satharn 25ú Eanáir agus mar sin beidh an t-eagrán seo den nuachtlitir
á cheiliúradh chomh maith. Is é 2020 Bliain na Francach. Is féidir

An tStoidiaca Síneach a dháthú thíos agus an íomhá a cheangal
leis an fhocal ceart.

Francach
Capall
Damh
Reithe
Tíogar
Moncaí
Coinín
Coileach
Dragún
Madadh
Nathair
Torc

De Dhíth:


Rolla páipéar leithris



Cairtchlár glas agus
dearg



Páipéar síoda glas
agus dearg



Pom Poms móra



Pom Poms beaga



Súile

Céimeanna:
1.

Gearr an cairtchlár go dtí an méid chéanna leis an rolla

2.

Greamaigh an cairtchlár ar an rolla

3.

Gearr an páipéar síoda i stiallacha

4.

Greamaigh an páipéar síoda thart faoi bhun an rolla

5.

Greamaigh súile ar na pom poms móra agus greamaigh iad ar an rolla le súile
a chruthú

6.

Greamaigh na pom poms beaga ar an rolla le srón a dhéanamh

