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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaeilge Chonamara 

❸ Imeachtaí ❺ Rannóg na nÓg  

  Amhrán na Seachtaine 

 Éistígí le hÉamann Ghráinne Mac Ruairí ag ceol:  

Amhrán na Scadán 

Is scéim de Ghlór na nGael í Teanga Tí 

Beidh Glór na nGael ag ceiliúradh 
Lá Fhéile Pádraig 2022 le 
mórshiúl fíorúil do theaghlaigh 
agus gníomhaíochtaí eile ar líne.  

Tugtar cuireadh do theaghlaigh 
páirt a ghlacadh ann trí cheann 
amháin de na gníomhaíochtaí 
seo thíos a dhéanamh: 

 Maisigh an teach 

 Déan ceardaíocht 

 Déan cócaireacht nó bácáil  

 Damhsa Jerusalema a  

dhéanamh 

 Cas Amhrán 

 Cas píosa ceoil 

Beidh uibheacha Cásca, leabhair, 
t-léinte agus neart eile le baint 
do na hiontrálacha is fearr.  

Le bheith san iomaíocht, níl le 
déanamh ach grianghraf nó 
físeán a chur chuig  
padraig@glornangael.ie roimh  
an 16 Márta.  

Tá neart físeán agus ábhar  
tacaíochta eile ar na meáin 
shóisialta éagsúla atá ag Glór na 
nGael agus Teanga Tí chun cúpla 
smaoineamh a thabhairt daoibh; 
físeán cócaireachta, físeán fuála, 
na céimeanna do Jerusalema 
agus neart eile.  

Chomh maith leis sin, is féidir 
páirt a ghlacadh ar Lá Fhéile 
Pádraig féin, glacaigí páirt sa 

Mhórshiúl Fíorúil trí fhíseán /  
grianghraf a ghlacadh agus sibh 
ag ceiliúradh ar an lá. Bígí cinnte 
@teangatí a thagáil ar  
Instagram/Facebook agus an 
hashclib #NaGaeilGhlasa a úsáid! 

Roinnfear na físeáin / grianghraif 
ar mheáin shóisialta Ghlór na 
nGael. 

Beidh clár iomlán imeachtaí  
Márta sa nuachtlitir 2 Márta 
2022, idir an dá linn coinnigí súil 
ar mheáin shóisialta Teanga Tí. 

Imeachtaí Márta ag teannadh linn 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox
mailto:padraig@glornangael.ie
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

20 Feabhra  Ceardlann le Comhluadar Luimnigh, Margadh an Bhainne @ 11.00 

20 Febahra  Ceol na nÓg, Átháin CLG @ 15:30 

21 Feabhra   Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

21 Feabhra  Inár Measc ar líne @ 17:30 

25 Feabhra  Rannta le Chéile - Seisiún Rannta i gcomhpháirtíocht 

    le Leabharlanna Dhún na nGall @ 11:00  

25 Feabhra  Comórtas Ghrianghrafadóireacht do Theaghlaigh  

26 Feabhra  Cuairt ar Ghairdín Naomh Bhríd i nGaillimh @ 12:00 (eolas thíos) 

27 Febahra  Ceol na nÓg, Átháin CLG @ 15:30 

28 Feabhra   Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

5 Márta    Rannta & Comhluadar an tSathairn @ 11:00 

5 Márta    Ceardaíocht Lá Fhéile Pádraig le Sinéad ar line @ 12:30 

6 Márta   Teacht le cheile i bPáirc an Phobail, Dún Laoghaire @ 12:00 

7 Márta    Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil le marcas@glornangael.ie. Bíonn teacht ar eolas 

leanúnach faoi imeachtaí Ghlór na nGael ag an nasc seo: IMEACHTAÍ 

https://www.glornangael.ie/imeachtai/
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cith  

doirteal 

fiacail 

folcadán 

gallúnach 

leithreas 

plocóid 

páipéar 

scathán 

sconna scuab 

seampú 

tuáille 

Aimsigh na focail faoi shiúlóid dúlra 

sa chearnóg ar dheis: 

Tá freagraí na 

bpuzal thuas 

ar dheis: 

Tá teacht ar tuilleadh puzail ag an nasc seo: 

PUZAIL TEANGA TÍ 

Rannóg na nÓg le www.crosfhocail.ie  

Trasna 

1, Airgead rúnda a chlaonann aigne duine (5) 

6, An chéad mhí den bhliain (6) 

7, Ainmneacha na bpáistí go léir i scoil (5) 

8, Finscéal faoi chogadh de bharr tairbh idir  

    Connacht agus Uladh (4) 

9, Áras, foirgneamh ina mbíonn tú i do chónaí (5) 

11, A mhalairt ar ‘os cionn’ (5) 

13, Cuir - - air, dún le heochair (4) 

15, Stór, dán (5) 

16, Maoin, saibhreas(6) 

17, Rud a dhéanann draoi le slat draíochta (5) 

 

Síos 

2, Éin ag eitilt le chéile (5) 

3, Feithid a dhéanann mil (5) 

4, Brúigh scian nó claíomh isteach ar dhaoine (2) 

5, Ar a shon féin an bhíonn an cat  ag - - - - (6) 

8, Uirlis lena leagan tú crann (3) 

9, Déanamh foirgnimh (6) 

10, Seasann tú air, agus tá péire agat (3) 

11, Nascaigh, ceangail (5) 

12, Sliogán le péarla istigh ann b’fhéidir (5) 

14, Bríd, Seán, Peadar, Áine srl (4) 

 

https://www.teangati.ie/portfolio_category/puzail-cluichi/

