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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaeilge Ghaoth Dobhair  

❸ Imeachtaí ❺ Rannóg na nÓg  

Bliain rathúil ag an Rannóg Theanga Tí 
Agus muid ag tarraingt 
chun deiridh de 2021 faoi 
scáth Covid-19, is ábhar 
sásaimh do Ghlór na nGael 
gur éirigh linn seirbhísí 
s’againne a fhás agus a 
fhorbairt in ainneoin na 
dúshláin a chur an  
phaindéim romhainn. 

Nuachtlitir 

Cuireadh 26 nuachtlitir 
amach lán eolais faoi obair 
Ghlór na nGael, imeachtaí 
do theaghlaigh, puzail 
agus téarmaí úsáideacha 
do thuismitheoirí ó na  
canúintí uile dár dteanga 
dhúchais. Faigheann 1,459 
teagmhálaí an nuachtlitir 
gach coicís. 

 

Imeachtaí  

Bhí 35 líonraí de 
theaghlaigh gníomhach i 

mbliana le 350 teaghlach, 
roinnt acu ar líne amháin 
a thug deis do theaghlaigh 
agus páistí timpeall na tíre 
aithne a chur ar a chéile. 
Chuimsigh na himeachtaí 
seo ceardlanna den uile-
chineál, scéalaíocht,  
spraoi agus foghlaim  
scileanna nua. 

Tharla 349 imeacht ar líne 
agus 91 imeacht eile beo. 
Ina measc seo bhí  
Seachtain Saoire sa  
Ghaeltacht i gCiarraí. 

Obair fheasachta 2021 

Eagraíodh dian fheachtas 
sé seachtaine ag tús na 
bliana ar na meáin 
shóisialta chun lánúnacha 
óga a spreagadh an 
Ghaeilge a roghnú mar 
theanga clainne. 

Ar lean leathanach 3 

  Amhrán na Nollag 

 Éistigí le TG Lurgan agus lig dóibh an 

atmaisférar a chruthú dúinn:  

 Nollaig Shona ó TG Lurgan 

Daidí na Nollag ag comhoibriú le Glór 

na nGael do na cuairteanna fíorúla. 

https://www.youtube.com/watch?v=dOiXk89kPnY
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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:  

11 Eanáir 2022   Ciorcal na gComhrá, ar líne @ 17:00 

15 Eanáir 2022   Rannta & Comhluadar an tSatharn ar líne @ 11:00 

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le marcas@glornangael.ie 

Ar lean ó leathanach 1 

Mar chuid den fheachtas sin ar 
na meáin shóisialta bhí sraith 
podchraoltaí ó shaineolaithe ag 
caint ar an dátheangachas agus 
na tacaíochatí atá ar fáil do 
theaghlaigh Ghaeilge. 

Eagraíodh dhá cheardlann a thug 
deis do thuismitheoirí chun 
riachtanais teaghlaigh atá ag 
tógáil clainne a phlé.  

Thug na ceardlanna deis do  
thuismitheoirí moltaí a thabairt 
do chlár oibre rannóg Theanga Tí 
de chuid Ghlór na nGael. 

Cuireadh tús le scéim nua, Cara 
Teanga Tí, chun tacaíocht a  
thabhairt do lánúnacha óga a 
bhfuil ceisteanna acu faoi thógáil 
clainne le Gaeilge. 

Foilsíodh Bunú agus Feidhmiú 
Grúpaí Súgartha atá in lámhlea-
bhar do thuismitheoirí ar mhaith 
leo grúpa súgartha a eagrú ina 

gceantair féin. 

Gaisce Ghlór  

Ghlac 99 teaghlach páirt sa 
scéim Gaisce Ghlór gur scéim í a 
chuidigh le teaghlaigh  
nosmhaireacht úsáid na Gaeilge 
a fhorbairt sa bhaile 

www.teangati.ie  

Tharla forbairtí leanúnacha ar 
www.teangati.ie. Beidh fás an 
tsuímh ina chuid leanúnach 
d’obair na rannóige amach anseo 
le acmhainní nua a fhorbairt 
agus a fhoilsiú ann go rialta 

Cuairteanna Daidí na Nollag 

Thug Daidí na Nollag cuairt Zoom 
ar 52 scoil agus 1,332 cuairt 
Zoom ar pháistí aonaracha agus 
é ag caint leo ina gcanúintí féin 

Taighde 

Tá dóchas againn bheith ábalta 
taighde Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh ar Líon agus Lonnaíocht 

na dTeaghlach atá ag tógáil 
clainne le Gaeilge lasmuigh den 
Ghaeltacht a fhoisliú go luath ar 
an bhliain seo chugainn. 

Blas den obair 

Tugann na tagairtí thuas blas de 
bhuacphointí na bliana agus 
obair Ghlór na nGael ag tacú le 
teaghlaigh a chinneann clann 
s’acu a thógáil le Gaeilge. 

Nollaig Shona 

Ba mhaith le foireann rannóg 
Theanga Tí an deis seo a thapú 
Nollaig Shona a ghuí ar léitheoirí 
na nuachtlitreach agus muid ag 
dúil le 2022 agus seirbhísí 
s’againne a fhorbairt a  
thuilleadh. 

 

Bliain rathúil ag an Rannóg Theanga Tí 

http://www.teangati.ie
http://www.teangati.ie
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Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie 
Trasna 

1. Imrítear an spórt seo le foireann de  

11 in aghaidh 11 (5) 

4. Cluiche le dhá fhoireann ag bualadh 

liathróide lena lámha thar líontán (8) 

6. Cluiche náisiúnta na hÉireann (7) 

7. Rásaíocht ar rothair (10) 

8. Spórt i mbád ar abhainn (8) 

 

Síos 

1. Daoine ag rásaíocht tríd uisce (5) 

2. Daoine ag bualadh liathróid bheag 

isteach poll beag ar fhaiche - 18 bpoll 

le bheith cruinn (4) 

3. Cluiche le liathróidí dáite - ó dhearg 

go dubh (6) 

5. Rásaíocht bád - na deartháracha Uí 

Dhonnabháin mar shampla (7) 

bara 

bóthán 

buicéad 

coirceog 

deimheas 

fál 

lián 

lomaire 

lámhainní 

múirníneoir 

píce 

píobán 

rotha  

rámhainn 

tollán 

Aimsigh na focail garraíodóireachta 

sa chearnóg ar dheis: 

Tá freagraí na 

bpuzal ar 

dheis: 


