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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn Chorca Dhuibhne  

❸ Leabhar d’oíche Shamhna ❹Imeachtaí ❻  Rannóg na nÓg  

Amhrán na Seachtaine 

Éistigí leis an Riptide Movement: Fan Ar Do Shlí 

Tá Daidí na Nollag ag ullmhú dá 
chuid cuairteanna Zoom do 
pháistí le Gaeilge. 

Is féidir le scoileanna agus 
teaghlaigh cuairt agus bronntanas 
a shocrú do ghlaoch Zoom ar 
www.siopaudar.ie 

Tá sealanna do theaghlaigh le 
Daidí na Nollag ar fáil ar 10ú – 
12ú Nollaig agus sealanna do 
scoileanna ar 6ú – 10ú Nollaig. 

Do Scoileanna 
Idir an 6-10 Nollaig ón 10:00 go 
dtí 13:50 

Costas €3 an páiste agus le rogha 

idir Leabhar Dathúcháin nó 
Cluiche Snap mar bhronntanas do 
gach páiste.  

Mairfidh gach cuairt thart ar 10 
nóiméad. Spriocdháta d'áirithintí 
6 Nollaig 2021 (cé go nglacfar le 
háirithintí tar éis an dáta ní féidir 
le Daidí na Nollag a dhearbhú go 
mbeidh na bronntanais luaite ag 
na leanaí in am don ghlaoch 
Zoom).* 

Do Theaghlaigh 
Beidh Daidí na Nollag ar fáil le 
labhairt leis na páistí sa tréimhse 

10-12 Nollaig 
ón 15:30 go 
18:30 ar  
laethanta le 
linn na  
seachtaine, 
agus ón 11.00 
go 18:00 ag 
deireadh na 
seachtaine.  

Tá rogha  
canúintí ar 
fáil do 
theaghlaigh. 

€15 an bun 

phraghas le 
bronntanas 
san áireamh.  

Tá roghanna 
eile ar fáil le 
bronntanais ar leith agus sa chás 
go bhfuil níos mó ná páiste  
amháin sa teaghlach.  

Mairfidh gach cuairt thart ar 10 
nóiméad. Spriocdháta d'áirithintí 
10 Nollaig 2021 (cé go nglacfar le 
háirithintí tar éis an dáta ní féidir 
le Daidí na Nollag a dhearbhú go 
mbeidh na bronntanais luaite ag 
na leanaí in am don ghlaoch 

Zoom).* 

Nótá 

*De bharr chomh gnóthach agus a 
bheidh An Post agus dáilitheoirí 
eile tá baol ann go dtiocfaidh na 
bronntanais lá nó dhó i ndiaidh na 
cuairte.  

Ach bí cinnte go dtiocfaidh siad 
luath nó mall! 

Cuairteanna Daidí na Nollag ar Zoom 

https://www.youtube.com/watch?v=IjPzMOvSK2Q
http://www.siopaudar.ie
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Imeachtaí Teanga Tí 
Beidh na himeachtaí seo a leanas a n-eagrú ag foireann 

Theanga Tí le linn na seachtainí seo romhainn:  

16 Deireadh Fómhair Rannta agus Comhluadar an tSathairn ar líne le Cabríní @ 11:00 

16 Deireadh Fómhair Ceardaíocht le Sinéad ar líne @ 14:00 

18 Deireadh Fómhair Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

22 Deireadh Fómhair Maidin chaife don Samhain, GS na Laochra, Uíbh Fháile @ 14:00 

22 Deireadh Fómhair Bunghluaiseachtaí CLG Áthain, Luimneach  @10:00 

23 Deireadh Fómhair Maidin scéalaíochta i gCorcaigh @ 11:00 

23 Deireadh Fómhair Turas chuig ionad Seabhaic, CIll Áirne @ 12:00 

25 Deireadh Fómhair Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

30 Deireadh Fómhair Scéalaíocht Oíche Shamhna, Corcaigh @ 11:00 

30 Deireadh Fómhair Ceardlann Damhsa ar an Sean nós, Gaillimh @ 11:00 

30 Deireadh Fómhair Turas Oíche Shamhna go Cloch na gCoillte @ 14:00 

31 Deireadh Fómhair Toraíocht Dúlra Oíche Shamhna, Loch Garman @ 12:00 

31 Deireadh Fómhair Cóisir Oíche Shamhna, Mungrait, Luimneach @ 12:00 

1 Samhain   Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

2 Samhain   Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 

13 Samhain   Teacht le chéile Spraoi agus Tae, Iarthar BÁC @ 12:00 

15 Samhain   Caife & Comhluadar ar líne le Cabríní @ 11:00 
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Rannóg na nÓg le 
Trasna 

1. Ainmhí a bhogann go mall agus a 
chróchann bunoscionn ó crann don chuid is 
mó den am(6) 

3.   Fál, balla a choinníonn na hainmhithe  
  laistigh de spásanna ar leith (6) 

5  Cat mór riabhach (6) 

6.  Garda i gceannas ar na hainmhithe (4) 

8.  Ainmhí mór dubh agus bán ón tSín (5) 

12.  Cat mór clúdaithe le spotaí (7) 

13.  (agus 11 síos) Faolchú, madra allta (3,4) 

 

Síos 

1. An cat is tapaí ar domhan (5) 

2. Éin mhóra thar a bheith daite… 
agus bródúil b’fhéidir (7) 

4. Is maith le gach luine na hainmhithe  
 seo a bhíonn ag dreapadh agus ag  
 luascadh sna crainn (6) 

6.  Cónaíonn an t-ainmhí seo i ngrúpaí  
        de ghnáth, seasann sé ar dhá chos agus tá  
 lapaí eile aige le haghaidh tóchailte (8) 

7. Ainmhí ard cruiteach (6) 

anraith 

uachtar reoite 

ispín 

arán sceallóga 

pancóga 

pasta 

práta 

ubh 

cáis 

burgar 

Aimsigh na focail seo sa chearnóg ar dheis: 

Tá freagraí na 

bpuzal ar 

dheis: 

9. Feoiliteoir ceithre chosach.. ach is minic  
a mbíonn sé mar teidí ag páistí (4) 

10.  Cat mór, rí na n-ainmhithe (4) 

11.  (agus 13 trasna) Faolchú, madra allta (3,4) 


