CLÁR NA NUACHTLITREACH
❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaeilge Chonamara
❸ Imeachtaí ❹ Rannóg na nÓg

Gaisce Ghlór - Dushlán Teanga do Theaghlaigh
Tá Glór na nGael ag cur fáilte
roimh iarratais ó ghrúpaí Gaeilge
ar mhaith leo labhairt na Gaeilge
a spreagadh i measc teaghlaigh i
líonraí aitiúla.

na dúshláin, beidh na páistí
ábaltá greamaitheoir ‘Déanta’ a
chur ar na dúshláin a shárófar,
ceann ar cheann.



Duaiseanna



Teastas do na teaghlaigh ar
chríochnú na scéime

Táthar ag súil go gcruthóidh an tOifigeach Forbartha leis an
Is scéim spriocdhírithe do
choiste áitiúil grúpa Whatsapp do
theaghlaigh í Gaisce Ghlór.
na rannpháirtithe ar a mbeidh na
Bronnfar cairt ar na teaghlaigh
Beidh duaiseanna ar fáil gach
teaghlaigh ábalta pictiúir nó
rannpháirteacha a bhfuil 40
seachtain le linn na scéime do na físeáin a roinnt ar a chéile a
dushláin air ó thaobh labhairt na rannpáirtithe agus beidh
léireoidh dul chun cinn s’acu.
Gaeilge de, rudaí ar nós cluiche
mórdhuais le buachaint ag deirSa dóigh seo, beidh fianaise á léiboird Gaeilge a imirt comharthaí eadh na scéime ar fad.
riú ar bhaint amach na spriocanGaeilge a chur timpeall an tí agus
Níl aon chostas le páirt a
na tríd an ghrúpa WhatsApp.
eile.
ghlacadh sa scéim, ach is deis í
Aontóidh na teaghlaigh go bhfuil
Gheobhaidh na teaghlaigh
caidreamh a chothú le agus idir
cead ag Glór na nGael an t-eolas
greamáin le cur ar gach sprioc ar teaghlaigh atá ag tógáil páistí trí seo a úsáid mar ábhar poian chairt nuair atá siad bainte
Ghaeilge sa cheantar.
blíochta.
amach acu. Beidh na teaghlaigh
Cuirfidh Glór na nGael an tacIs féidir le tuilleadh eolais faoi
ábalta 30 dúshláin ar mhaith leo
aíocht seo a leanas ar fáil:
Ghaisce Ghlór a fhái ó Ghlór na
tabhairt futhu a roghnú as an 40
nGael ach teagmháil a dhéanamh
a léireofar ar an chairt.

Cairt Ghaisce Ghlór
le Marcas Mac Ruairí ag
De réir mar a oibríonn siad fríd

Greamaitheoirí ‘Déanta’
marcas@glornangael.ie
Is bealach dearfach, físiúil é seo
le labhairt na Gaeilge a
spreagadh sa teach.

Imeachtaí Teanga Tí
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
1

2

3

Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie
Trasna
1 Luch, ainmhí beag cosúil le francach (6)
5 Áit a choinnítear rudaí don todhchaí (4)
6 Ghabhann tú comhartha teilifíse leis
seo, ar an díon (5)
7 Prionsa san eaglais (6)
9 Ag + tú féin (4)
11 Trí faoi thrí (4)
13 Áit fhéarmar i lár sléibhte (6)
16 Duine a bhfuil eolas aige ar chúrsaí (5)
17 Ceanglaíonn tú do bhútaisí leis (4)
18 Las tine, pléasc buama (6)
Síos
1 Codlaíonn tú air seo san oíche (5)
2 Daoine óga (4)
3 Stad (4)
4 Caitheann tú é ar do chos (4)
8 Tír mhór san Oirthear an t... (3)
10 Úsáideann tú é seo le cipíní a bhriseadh
don tine (3)
12 Páiste agat.. ach ní do mhac í (5)

13 Tóg gan cead (4)
14 Éan mór bán; clann Lír (4)
15 An áit a mbíonn éan ina chónaí (4)

Aimsigh na focail faoishiúlóid dúlra
sa chearnóg ar dheis:
Balla

Foichí

Bláthanna

Fál

Clocha

Liath

Crann

Scamaill

Duilleoga

Sceacha

Feithidí

Íora

Tá freagraí na
bpuzal ar
dheis:

4

