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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn na nDéise 

❸ Imeachtaí ❹  Rannóg na nÓg  

  Amhrán na Seachtaine 

 Éistígí le Gráinne Holland ag ceol:  

Dónal na Gréine 

Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí 

Páistí á lorg le hainmneacha suimiúla 

Tá suíomh gréasáin nuasheolta 
Lisa Nic Ghrianra darbh 
ainm www.machnamh.ie gur áit 
lárnach é d'acmhainní agus eolas 
ar mheabhairshláinte trí mheán 
na Gaeilge.   

Sheol Lisa sraith físeanna ar 
Youtube cheana - MALL 
(Machnamh & Aireachas le Lisa) 
ina bhfuil trí fhíseán ann: 
Domhainanálú; análú ceathrú 

agus scanadh coirp.    

Leanann an suíomh gréasáin nua 
seo suas ar obair na bhfíseán sin 
le ceachtanna samplacha, bileo-
ga oibre, crosfhocail, cuardach 
focail, dathúcháin agus póstaer.  

Tá gach rud go hiomlán saor in 
aisce agus is féidir na hacmhainní 
ar fad a íoslódáil ón suíomh é 
féin.  

Mar is eol dúinne ar fad is iomaí 
strus a bhaineann le cúrsaí an 
tsaoil le dhá bhiáin anuas, agus 
tá súil ag Lisa go dtabharfaidh na 
áiseanna seo ar fad cabhair do 
dhaoine cúrsaí an tsaoil a 
lámhsáil  

Má tá tuilleadh eolas de dhíth, is 
féidir dul i dteagmháil le Lisa 
ag mall_Irealnd@outlook.com.  

Tá Ronin Films ag cur sraith cláir 
le chéile darb ainm M’Ainm Mo 
Scéal.  

Is cláir ghairide do pháistí iad a 
dhíreoidh ar ainmneacha na 
bpáistí – ainmneacha Gaelacha 
agus as gach carn den domhain. 

Tá an comhlucht ag iarraidh 
teagmháil a dhéanamh le páistí a 

bhfuil ainm suimiúil acu nó a 
bhfuil scéal suimiúil ann a bhai-
neann le ainm s’acu.  

Bheadh ar na páistí labhairt os 
comhair ceamara, mar sin bheadh 
orthu a bheith cainteach agus 
muiníneach go leor sin a dhéa-
namh. 

Ní bheadh mórán ama i gceist do 

na rannpháirtithe, ní bheadh ach 
lá amháin scannánaíochta de 
dhíth i ngach cás. 

Má tá suim ag éinne clár a dhéa-
namh, is féidir leo teagmháil a 
dhéanamh leis an chomhlucht ach 
rphost a chur chuig: 

donal@roninfilms.tv  

 

Suíomh gréasáin nua meabharshláinte 

https://www.youtube.com/watch?v=2kpxeIZsdx0
http://www.machnamh.ie/
mailto:mall_Irealnd@outlook.com
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

19 Márta   Maidin Scéalaíochta, Corcaigh @ 11:00 

21 Márta    Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

26 Márta   Ceardaíocht Lá na Máithreacha le Sinéad @ 12:30 

28 Márta    Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

27 Márta   Teaghlaigh na Gaillimhe Cuairt ar jumplanes, Gaillimh  @ 11:30 

2 Aibreán   Rannta & Comhluadar an tSathairn @ 11:00 

4 Aibreán   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

5 Aibreán   Rannta le Chéile i nDún Garbhán (seisiún 1)  @ 10:30  

5 Aibreán   Rannta le Chéile i nDún Garbhán (seisiún 2)  @ 11:10  

13 Aibreán  Club Códúcháin ar líne @ 18:30 

16 Aibrean  Ceardaíocht na Cásca le Sinéad  ar líne 12:30 

18 Aibreán   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

19 Aibreán  Rannta le Chéile i nDún Garbhán (seisiún 1)  @ 10:30  

19 Aibreán  Rannta le Chéile i nDún Garbhán (seisiún 2)  @ 11:10  

 

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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armónach 

bodhrán 

bosca 

béil 

cairdín 

ceoil 

druma 

feadóg 

fidil 

fliúit 

méarchlár 

orgán 

píoba 

Aimsigh na focail faoi bhuíonta 

ceoil 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 

2 Neamhní, scór cothrom i gcluiche leadóige (4) 

5 Cúige i dtuaisceart na tíre (5) 

6 Tír dúchasach pasta agus píotsa (6) 
7 Go deo, i gcónaí, don saol (4) 

8 Barr as a dhéantar fuisce/uisce beatha (5) 

10 Go fóill (3) 

13 Néata, slachtmhar, nite (4) 

14 Gluaisteáin, leoraithe agus busanna ar shrái- 

deanna (6) 
15 A mhalairt ar isteach (5) 

16 An duine a fhaigheann an bonn cré umha, tá sé 

nó sí sa —- háit (4) 

Síos 

1 Deoch a ólann daoine um bhricfeasta (5) 

2 Dúlra, dúchas (5) 

3 Ag imeacht, ag —- (3) 
4 Fís nó aisling ina mbeifeá sásta do shaol a tha-

bhairt suas dó (5) 

9 Léachtóir is sinsirí in ollscoil (6) 

10 Tcífidh tú seo ar dhoirse in aice le doirse le 

comhartha ‘Mná’ orthu (3) 

11 Cluiche dhá fhoireann. 11 in aghaidh 11:  

liathróid á ciceadh ó imreoir go 

himreoir i dtreo baire na foirne eile. (5) 

12 Spreagadh, beathú (5) 

14 Tusa féin (3)  

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

