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❷ ❸  Imeachtaí ❹ 

nua ❺  

Amhrán na Seachtaine 

Suigi siar augs Éistigí le:  

Tóg Mo Lámh le Picture This ó Ceol 17 

Tá deontais suas le €1000 ag Glór 

na nGael agus an Cumann 
Lúthchleas Gael le bronnadh ar 
chlubanna CLG ar spéis leo clár 
oibre a chur i bhfeidhm le 
labhairt na Gaeilge a spreagadh i 
measc teaghlaigh an chlub. 

Titeann an obair seo faoin scéim, 
Teanga Tí - www.teangati.ie , 
chun spreagadh agus tacaíocht a 
thabhairt do theaghlaigh i 
gclubanna CLG ar spéis leo a 
bpáistí a thógáil le Gaeilge.  

Bíonn Glór na nGael ag obair 
lámh ar lámh le clubanna CLG 
timpeall na tíre leis an Ghaeilge 
a chur chun cinn agus ba mhór 
linn an comhoibriú seo le cluban-
na atá cláraithe le Fondúireacht 
Seosaimh Mhic Dhonncha a dha-
ingniú tríd an scéim Teanga Tí. 

Le bheith san áireamh mar chlub 
tá na bunriachtanais seo a leanas 
le comhlíonadh: 

 Bheith cláraithe le Fon-

dúireacht Seosaimh Mhic 
Dhonncha 

 Cúig teaghlach nó níos mó 

a bheith sa ghrúpa 

 Go mbeidh cóhort páistí 

sa ghrúpa atá ag an aois ché-
anna, ie, ar a laghad duine 
amháin ag an aois chéanna ó 
gach teaghlach  

 Go n-eagrófaí ar a laghad 

imeacht amháin in aghaidh na 
míosa ar feadh deich mí. 

 Gur i nGaeilge a 

fheidhmeoidh an grúpa 

 Go mbeidh na teaghlaigh 

cláraithe ar bhunachar sonraí 
Ghlór na nGael. 

 Is ag cur le húsáid agus le 

foghlaim na Gaeilge i 
dteaghlaigh an chlub sprioc 
na ndeontas. 

Beidh oifigigh forbartha Ghlór na 
nGael ar fáil le comhairle a tha-
bhairt d’aon chlub atá ag iarraidh 
cur isteach ar an scéim. 

Iarrtar ar chlubanna ar spéis leo 
cuir isteach ar an scéim foirm 
iarratas ag an nasc a líonadh is-
teach agus na ceisteanna a 
fhreagairt le haird ar na rudaí seo 
a leanas:   

1. Stádas na Gaeilge sa chlub 
faoi láthair; 

2. Plean leis an deontas a 
chaitheamh ag cur na Gaeilge 
chun cinn mar theanga 
clainne. 

Seolafar coinníollacha agus 
osclófar an scéim go hoifigiúil ag 
tús mí Lúnasa. 

Le tuilleadh eolais a fháil is féidir 
teagmháil a dhéanamh le Marcas 
Mac Ruairí ag mar-
cas@glornangael.ie 

https://www.youtube.com/watch?v=CHs-1v1A0ww
http://www.teangati.ie
https://docs.google.com/forms/d/1rpY3vAS9AnBmOEwJ4MgHXMPMPj2FrCU0FZExyuRus1M/edit
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Is leabhair chairtchláir 
ildaite atá iontu agus le 
léamh ag tuismitheoirí do 
leanaí óga.  

Baintear úsáid as dathanna 
ardchodarsnachta chun dul 
i bhfeidhim ar leanaí óga 
agus chun a gcéadfaí a 
spreagadh.  

Cabhraíonn spreagadh 
físeach sa luathshaol le 
forbairt an linbh. 
Tabharfaidh leanaí óga 
taitneamh súl do na lea-
bhair seo. 

€5 an leabhar 

Tá curtha leis an tsraith Babaí 
Beag agus ceithre leabhar eile 
foilsithe anois ag an nGúm. 

Is iad Dathanna, 
Splais! Bia Blasta agus Seo Linn! 
na dteidéil nua. 
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