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“A bhuachaillí agus a chailíní,
“Ní gá daoibh a bheith buartha,
beidh mé ar fáil le labhairt libh i
mbliana ar Zoom, ach coinne a
dhéanamh liom tríd
www.udar.ie.

❼

❾

cuairt agus bronntanas a shocrú
do ghlaoch a mhairfidh 10
nóiméad, ag amanna idir 15:30
go 18:30 ar laethanta le linn na
seachtaine, agus ón 11.00 go
18:00 ag deireadh na seachtaine.

“Dar ndóigh, ta gach canuint den
“Tá Glór na nGael ag cuidiú liom
Ghaeilge agam agus beidh do
cuairteanna Zoom a eagrú idir an
rogha agat canúint Dhaidí na
10 agus an 20 Nollaig. Is féidir
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Nollag a roghnú; Uladh,
Connachta nó Mumhan.
“Tabhair cuairt ar www.udar.ie
le áit a chur in áirithe.”
Is mise,

Daidí na Nollag
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Tríonna

Gníomhspraoi

Os Mo Chionn

Tá 200 cárta sa bhosca, agus trí
rud ar théama ar leith á lorg ar
gach cárta. Gach uair a éiríonn le
himreoir trí rud a ainmniú laistigh
de 30 soicind cuireann sé diosca
ar an bhord imeartha ina cholún
féin.

Leabhar dár teideal Gníomhspraoi
ina bhfuil 50 gníomh
cheardaíochta agus ceisteanna
spreagúla ag dul leo do pháistí
idir 4-6 bliana d'aois.

Cluiche don teaghlach nó seomra
ranga a spreagfaidh comhrá agus
spraoi i measc na n-imreoirí.
Buille faoi thuairim – céard atá
ionam?

Tá na gníomhaíochtaí seo áisiúil
mar thaca sa seomra ranga agus
Is é an chéad imreoir ag a bhfuil do thuismitheoirí atá ag iarraidh
colún líonta a bhuann an cluiche. na páistí a spreagadh chun
Má éiríonn le níos mó ná imreoir machnaimh agus labhairt sa
amháin an cúigiú diosca a bhailiú bhaile.
sa bhabhta chéanna, is cluiche
comhscóir é agus caithfear
babhta – nó babhtaí – réitigh a
imirt go dtí go bhfuil buaiteoir
amháin ann.

Is féidir le gach imreoir eile an
freagra a fheiceáil ach caithfidh
tú an freagra a aimsiú trí
cheisteanna a chur.

Pléann na rannta agus amhráin le
himeachtaí i saol an pháiste- Síóg
na bhFiacal, cois trá, cuairt ar an
zú, agus, ar ndóigh, Picnic Teidí,
a thugann an teideal don albam.

Marcus Lamb agus Doireann Ní
Chorragáin, beirt a bhíonn le
cloisteáil go minic ar chartúin
TG4, ar nós Spongebob.
Cloistear glórtha binne páistí ar
na traiceanna, rud a bheidh ina
spreagadh ag na héisteoirí óga.
Máire Breatnach a léirigh agus tá
an t-albam ar lipéad Gael Linn.

Sadhbh Rosenstock a chum an
saothar agus í ag tarraingt ar a
taithí mar mhúinteoir agus mar
mháthair.
Meallfaidh an t-albam seo páistí
le canadh in éineacht leis na
daoine óga a rinne an taifeadadh.

Bainfidh tuismitheoirí an-leas as
an albam agus iad ar thuras sa
charr nó sa bhaile leis an gclann.
Tá leabhrán gleoite a ghabhann
leis an albam agus é maisithe ag
Ciara Ní Dhuinn.

Cuirtear na ceisteanna chomh
tapa agus is féidir: an ainmhí mé?
an féidir liom siúl? an as an tír
seo mé? an féidir mé a ithe? Níl
ach dhá nóiméad agat teacht ar
an bhfreagra sula scairteann na
himreoirí eile an freagra amach!

Sa leabhrán tugtar focail gach
amhrán agus rann, rud a bheidh
ina chuidiú mór ag tuismitheoirí
agus múinteoirí.
Tá ardchaighdeán léirithe ar an
albam seo agus glacann roinnt
oirfidigh páirt ann, mar shampla
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Cumadh na saothair seo go
grámhar le canadh os ard sa
charr, sa seomra ranga, sa teach,
nó amuigh faoin aer ag picnic
teidí. Canaigí libh, a pháistí!
Tá Picnic Teidí ar fáil
anois www.gael-linn.ie ar €14.99
(postas san áireamh).

Cuireadh tús le craobh iomána na
bliana 2020 ag an deireadh
seachtaine le hathimirt den
chluiche spleodrach ó 2019 idir
Baile Átha Cliath agus Laois.
Mar chomhartha sóirt ar shaol ár
linne bhí ciúnas diamhair i bPáirc
an Chrócaigh chun fáilte a chur
roimh imreoirí Laoise go dtí an
Ardchathair.
Bhí freagra ár bpríomhcheiste
fachta ar deireadh thiar againn.
Is é sin: an gcífimid craobh in aon
chor i mbliana? Chífimis ach, an
gcríochnófar an chraobh roimh
theacht Dhaidí na Nollag? Bhuel,
sin ceist eile.
Dhein piardaí teicneolaíochta Sky
Sports a gcuid chun glórtha an
tslua bhréagaigh a sholáthar
dúinn agus cheapas gur chuir sé
go mór leis an atmaisféar ar an
oíche eisceachtúil seo ach mo
léan ní fhaca seó chomh leamh is
a bhí againn tráthnóna
Domhnaigh.
Níl an locht ar cheachtar den dá
champa ar ndóigh. Ba léir go
rabhadar luite amach orthu féin
ar thóir an bhua ach níor
chabhraigh na hardáin fholmha le
faobhar an aicsin san fháinne.
Pé ní é, beidh Eddie Brennan andíomách le taispeántas a chuid
trúpaí ar an oíche. Arís is deacair
an bheart é imreoirí agus foirne a
ullmhú go hardchaighdeán na
laethanta seo le bagairt an víris
ar ghualainn na mbainisteoirí
anuas ar gach rud eile.

Na Dubs Dochloíte

áfach, mar a bhí riamh. Ní
ghéillfear aon ní bog ach, mar a
Theip glan orthu srian a
bhí le foghlaim ón gcéad deireadh
choimeád ar thosaithe bríomhara
seachtaine, beidh foinsí scórála
Áth Cliath ar an Satharn agus raic
éagsúla ag teastáil chun muintir
á déanamh istigh ar an líne
Bhaile Átha Cliath a chur de
lántosach ag Dónal Burke do na
dhroim seoil.
Dubs.
D’éirigh leo áit a bhaint amach sa
Tháinig 1-16 ó chamán Burke
chluiche ceannais anuraidh ach
roimh dheireadh an chluiche agus
nochtadh a laigí os comhair an
beidh siad ag súil go mbeidh an
chúil nuair ba mhó a bhí an gátar
díocas céanna air i gcoinne na
sa tarna leath.
gCat amárach.
Is aisteach dúinn ar shlí ach
Deineadh an seanfhondúir Chris
bhraithfeá go mbeidh an dá
Crummey a athbhaisteadh mar
champa ag teacht chun catha
thosaí ag tús na sraithe agus
d'fhonn rabhadh a thabhairt do
chruthaigh sé roinnt trioblóide ar
lucht an amhrais nár cheart
imeall na cearnóige bige lena
d'éinne iad do chur as an áireamh
chumas san aer sa chéad leath
fós.
ach go háirithe.
Aicsean na Mumhan
Bhíos an-tógtha le comhimirt
agus comhthuiscint na beirte
Ba iad iománaithe Luimnigh agus
istigh agus den chéad uair ó ré
an Chláir a chuir tús le Craobh
Anthony Daly bhraitheas go raibh iomráiteach na Mumhan an
bagairt scórála dáiríre ag Áth
Domhnach seo caite.
Cliath.
Chuaigh Luimneach isteach sa
Cuirfidh siad fáilte roimh Chill
cheann seo mar rogha mhór na nChainnigh go Páirc an Chrócaigh
údar ar mhórán cúiseanna agus
tráthnóna amárach leis an ngaoth dheimhnigh siad an tuairim sin le
go mór sna seolta acu an babhta léigear gan staonadh sa tarna
seo.
leath.

Fós féin, b’fhiú dúinn
cuimhneamh gurb iad Laois an
fhoireann a thug bata agus bóthar
d'fhir Matty Kenny sa chraobh
anuraidh agus chruthaíodar go
maith i gcoinne Thiobraid Árann
sa bhabhta ceathrú ceannais ina
dhiaidh.
Is ar a dtigh féin a bheadh an
Ar lean ar leathanach 5
díriú ag na Cait an tseachtain seo
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Ar lean ó leathanach 4
Bhí ar Brian Lohan prapáil a
dhéanamh gan John Conlon agus
Peter Duggan. Beirt ghaiscíoch a
chuireann go mór le cumas
scórála an Chláir agus ba léir a neasnamh le hualach na gcúramaí
scórála tite ar an draoi Tony
Kelly.

Luimnigh. Chríochnaíodar an
cluiche le 36 cúilín ar chlár na
scór.

Is léir ag an am céanna go bhfuil
fonn díoltais ar fhoireann
Luimnigh agus gur acu atá an
painéal is láidre i láthair na
huaire.

Tá cúis mhaith ag Liam Sheedy a
bheith airdeallach nuair a
thugann tú freasúra suntasach an Níor tháinig aon athrú air sin go
Chláir agus dálaí troma an
fóill ach nach bhfuil bliain na nGheimhridh san áireamh.
athruithe ag múineadh
ceachtanna dúinn ó mhí an
Níl mórán foghlamtha againn ón
Mhárta? Ag Dia atá a fhios cá nMá tá easpa doimhneachta ag cur gcéad dá bhruíon sa chraobh
íosfaidh Corn Mhic Cárthaigh an
isteach ar thosaithe an Chláir, a chiúin seo nach raibh ar eolas
turcaí um Nollaig.
mhalairt ar fad atá fíor i gcás
againn cheana.

Amhrán na Seachtaine
Cuirigí na cosa suas agus éistigí le haistriúcháin alainn seo ar
Riptide le Vance Joy:
https://www.youtube.com/watch?v=wTJBfNF0xHU
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Is fuath liom féin an tráth seo
bliana de ghnáth. Na laethanta
gearra, oícheanta dorcha,
gruama an Gheimhridh ag
fáisceadh a ngreim orainn agus
gan aon deis againn éalú.
Mar fhear a chaitheann mo shaol
ag faire na gcluichí Gaelacha,
tugann biaiste na gclubanna sólás
éigin dom ó aimsir na bpúcaí ar
aghaidh agus tá a fhios agam go
maith nach mise amháin a
bhraitheann amhlaidh.
Tá an domhan bunoscionn go fóill
ach ní gan dóchas atáimid in aon
chor. Caitheadh an chéad sliotar
isteach i gCraobh na bliana 2020
ag an deireadh seachtaine agus
bhaineas an-sult as an Domhnach
os comhair na teilifíse dá bharr.
Nuair a d'fhágas Páirc an
Chrócaigh i mí Lúnasa 2019 ní
fhéadfainn a shamhlú go
dtitfeadh an bhliain amach mar
seo ach táim an-bhuíoch go bhfuil
an t-aicsean ar ais ar an scáileán
anois.

ní dóigh liom go bhféadfainn a
bheith sásta a thuilleadh.
Thosnaíos ag machnamh ansin ar
thionchar na géarchéime ar
pháistí óga ach go háirithe.

Tá páistí cliste agus solúbtha. Níl
aon dabht faoi sin agus táid tar
Ní luaithe a bhí an fheadóg
éis glacadh leis an saol nua níos
dheireanach séidte ag an réiteoir fearr ná an chuid eile againn le
sé lá ó shin, ná go raibh páistí na bheith fírinneach.
háite ag fágaint a dtithe, camán
Mar thuismitheoirí ní mór dúinn
agus sliotar ina nglac, agus iad ag
buille na cothromaíochta a
tabhairt faoin bhfaiche ghlas le
aimsiú idir iad a choimeád
meidhir.
sábháilte agus ligint dóibh saol an
Nárbh iontach an radharc é?
pháiste a bheith acu.
Tuigim a gcás go maith.
Bhíos tite idir dhá stól maidir le
a bhíos féin ag fás aníos, níor
ceist na gcluichí CLG le coicís
dheineas faic eile ach an sliotar a anuas.
bhualadh in aghaidh an bhalla ó
Bhí guth ag cúl mo chinn ag rá
mhaidin go hoíche.
liom nár chóir dóibh a bheith ar
Bhíos i mo dhomhan féin ar shlí
siúl, ag éirí níos láidre in aghaidh
agus shamhlaíos gur i bPáirc an
an lae.
Chrócaigh a bhíos ag imirt os
Nuair a chím na páistí ag baint
comhair na mílte duine.
deataigh as an sliotar lasmuigh
Dá ndéanfaí é sin a bhaint díom, arís tagann laghdú ar an nguth
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diúltach sin.
Bhí an t-ádh le teaghlaigh
fuinneog chaol a fháil chun roinnt
imeachtaí faoin aer a eagrú le
linn mhí Mheán Fómhair.
Blaiseadh beag bídeach a bhí sna
himeachtaí sin, am do
theaghlaigh teacht le chéile i
suíomh nádúrtha agus meabhrú
ar mhianta an chine dhaonna.
Sea, tá an tír fé ghlas ar feadh
tamaill eile ach ní hionann é sin
agus céim siar a thógaint.
Tá ceachtanna luachmhara
foghlamtha againn ón gcéad ráig
den víreas agus tuigimid gur
féidir le páistí dul amach chun
spraoi go slán sábháilte.

Táim lánchinnte anois go
dtabharfaidh na cluichí CLG
spreagadh do pháistí óga an
diabhal gléas sin a fhágaint sa
chófra agus cúpla uair an chloig a
chaitheamh amuigh faoin aer.
Ná cuirimis bac leis sin.
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Is ionann fón ciste agus fón
móibíleach le scáileán,
feidhmchláir faisnéis phearsanta.
Neamhchosúil le fón line talún,
tá córas oibriúcháin ag an fhón
cliste a thugann an cumhacht dó
rochtain a fháil ar an idirlíon.
Is as an rochtain seo a thugann
an deis d’úsáideoirí r-phost a
sheoladh, breathnú ar físeáin
YouTube agus teachtaireachtaí a
sheoladh ar WhatsApp.
Bealach eile le smaoineamh ar
fón cliste ná ríomhaire
comhcheangailte le fón
móibíleach.

Stair an Fón Cliste
Tá sé deacair a shamhlú ach
chuir an eagraíocht idirnáisiúnta
IBM an céad fón cliste chun
margaidh sa bhliain 1993.
Bhí scáileán tadhaill aige a thug
an deis don úsáideoir rochtain a
fháil ar féilire, leabhar seoltaí,
áireamhán agus roinnt
feidhmeanna éagsúla go fíorúil.

Cuireann Fón Cliste go mór leis an saol atál againn ach, an bhfuil
ceisteanna eitice bainteach leis an stair agus an todhchaí?
Creidmheas: DW.com
Is ainm eile í seo ar Third
Generation Technology - 3G.
Rinne an teicneolaíocht seo é
breá simplí chun eolas i bhfad
níos mó a roinnt ná riamh.
Go dtí seo, ní raibh fón
móbíleach ach in ann eolas ar
nós teachaireacht SMS nó glaoch
gutháin a ghlacadh / seoladh.

chun cinn, áfach.
Chun ceallairí fóin cliste a
dhéanamh, teastaíonn miotal
speisialta darbh ainm cóbalt.
Tagann leath cóbalt an domhain
as Poblacht an Chongó san Aifric.

Tá nasc láidir idir
mianadóireacht chóbailt agus
fostú páistí, araon le cogadh agus
Suas go dtí an phointe seo, bhí
Tarlaíonn
cumarsáid
tríú
glúin
ag
éilliú sa tír.
na feidhmeanna seo ina rudaí
ráta
i
bhfad
níos
airde
a
ligean
fisiciúla, mar shampla féilire
Tá líon suntasach eagraíochtaí
don úsáideoir eolas mór ar nós
agus leabhar seoltaí i ndialann.
fón cliste a bhaineann leas as an
físeáin, ceoil, griangraif a roinnt.
mianadóireacht cóbalt sa tír seo
De réir mar a d’éirigh leis an
Fón Cliste- Maith nó Olc?
in ainneoin na ndroch rudaí a
mhargadh agus leis an
thagann chun cinn mar chúis ar
teicneolaíocht thar tréimhse
Bheadh sé beagnach dódhéanta
seo.
deich mbliaina, d’éirigh le fóin
an domhain san lá inniu ann a
cliste éirí níos cliste!
shamhlú gan an chumhacht agus
Do bharúil
an
fáil
ar
fhóin
chliste.
D’fhorbair siad go ríomhairí casta
Cad é bhur dtuairimí ar fhóin
le seirbhísí casta ar nós rochtain Is féidir aip a dhearadh nó a
chliste? An gceapann tú go
ar an idirlíon.
íoslódáil chun nach mór chuile
gcruthaíonn siad níos mó
feidhm
a
bhaint
amach
sa
maitheas ná olcas sa domhain?
Breis Cumhachta
domhain forbartha.
An bhfuil níos mó dualgas orainn
Tháinig méadú suntasach ar
Níl
ort
ach
breathnú
ar
an
gcaoi
mar thomhaltóiríchun na
chumhacht an fhóin chliste nuair
go ndéantar na fóin seo chun
ceisteanna crua seo a chur ar
a tháinig teicneolaíocht an tríú
ceisteanna
eitice
a
thabhairt
eagraíochtaí fhóin chliste?
glúin chun cinn i 2001.
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