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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn na nDéise 

❸ Imeachtaí ❺ Foilseacháin nua  ❻ Rannóg na nÓg  

  Amhrán na Seachtaine 

 Éistígí le Mary Black ag ceol:  

Mo Ghile Mear 

Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí 

An Cúinne Cócaireachta - Císte Cáise   
Má tá aon duine ag tabhairt faoin ngníomhaíocht "cócaireacht / bácáil don Mhórshiúl Fíorúil seo físeán daoibh: 
Císte Lá Fhéile Pádraig.  
San fhíseán seo, taispeánann Áinín dúinn, cén bealach le císte cáise blasta a dhéanamh! 
Is féidir triail a bhaint as, nó oideas ar bith eile, agus físeán a chur chugainn le bheith san áireamh i gcóir duais!    
Seol é chuig padraig@glornangael.ie roimh an 13 Márta! Ádh mór!   

#TeangaTí #NaGaeilGhlasa #SnaG21 #MórshiúlFíorúil #LáFhéilePádraig #Oideas #Blasta 
 

Cén éadaí le caitheamh don Mhórshiúl Fíorúil?   

Tabharfaidh an físeán seo roinnt léide dhaoibh! Tá Caoimhe agus Éabha gléasta go breá do Lá Fhéile Pádraig agus 
seó faisin déanta acu i gcóir @macallateo. 
Seolaigí chugainn iad: pádraig@glornangael.ie roimh an 13 Márta.  
Duaiseanna le baint!!   

#TeangaTí #NaGaeilGhlasa #MórshiúlFíorúil #LáFhéilePadraig #SnaG21 
 

Cén chaoi na fuinneoga a mhaisiú 

Tá ceacht ealaíne na seachtaine seo againn - maisiú fuinneog! Tá súil againn go mbeidh cúnamh sa bhfíseán seo 
dóibh siúd atá ag tabhairt faoi na gníomhaíochtaí: 
 Maisigh an teach 
 Déan ceardaíocht 
Maisigh bhur bhfuinneoga in éineacht le hÁinín. Faigh réidh don Mórshiúl Fíorúil!  
Cuirigí físeáin nó grianghraif chuig: padraig@glornangael.ie  

#TeangaTí #NaGaeilGhlasa #Péinteáil #MóshiúlFíorúil #LáFhéilePádraig #Ceardaíocht 

Spraoi do Lá Fhéile Pádraig 

https://www.youtube.com/watch?v=JeswowolOD8
https://drive.google.com/file/d/1IXjeYAhzbVjpNng1Kckqo42gzC0_LuVi/view
https://drive.google.com/file/d/1oBBezGrnHly5m6_cerctfikoDxjfcd8r/view
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

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    Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00 

7 Márta   Inár Measc ar líne @ 18:00 

8 Márta   Riosca ar líne @ 17:30 

10 Márta   Léacht ar Thógáil Clainne le Gaeilge le Marcas Mac Ruairí,    

    Leabharlann Tamhlachta, Baile Átha Cliath @ 18.30 

13 Márta   Ceardlann Amhránaíochta le Antaine Ó Faracháin do Lá le Pádraig  

    ar líne @ 12:00 

13 Márta   Spraoi & Comhluadar, Siopa Feirme Tigh na hÉille,  

    Co Chill Mhantáin @ 13:30 

14 Márta    Caifé agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

16 Márta   Club Códúcháin ar líne @ 18:30 

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  

 

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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Tá eagrán nua den iris Líon an 
Dúlra foilsithe ar shuíomh  
gréasáin an Ghúim anois ag an 
nasc seo: Líon an Dúlra 

Iris ráithiúil ar líne é atá dírithe 
ar thuismitheoir agus ar  
mhúinteoirí bunscoile.  

Bainfidh páistí an sult as an  
eolas, cluichí agus 
gníomhaíochtaí ann. 

Tá gluais cuimsitheach Gaeilge-
Béarla ag gabháil le gach alt 
ann.  

Picnic Teidí – Amhráin nua-
chumtha ag Sadhbh Rosenstock 

 

Picnic Teidí an teideal atá ar 
cheirnín a d’eisigh Gael Linn ar a 
bhfuil breis is scór amhrán agus 
rann nua le Sadhbh Rosenstock.  

Anois, le tacaíocht ón gComhairle 
um Oideachas Gaeltachta agus 
Gaelscolaíochta (COGG) tá cuid 
de na hamhráin ar fáil i bhfoirm 
fhíseáin bheochana leis na liricí 
ar an scáileán.  

Arsa Sadhbh: “Tá ríméad orm go 
bhfuil na teidithe tagtha chun 
beatha anois ar bhealach 
spreagúil, spraíúil, ildaite.  
Canaigí libh, a pháistí!” 

An t-ealaíontóir Ciara Ní Dhuinn, 
as Ceatharlach ó dhúchas di ach 

atá ina cónaí in Chicago, a rinne 
an obair ealaíne agus is é an  
beochantóir Robert Smyth a 
chruthaigh na físéain bheochana.  

Áis an-luachmhar do pháistí ón 
Naíonra go Rang a dó iad na 
físeáin agus beidh páistí ag  

iarraidh breathnú orthu arís is 
arís eile sa mbaile. 

Tá sé fhíseán ann agus iad ar fáil, 
saor in aisce, ó Ghael Linn ag an 
nasc thíos:  

www.cogg.ie/picnic-teidi  

Físeáin bheochana do 

pháistí ar fáil saor in aisce 

- - Foilseacháin nua - - 

Eagran nua den iris Líon an Dúlra 

https://www.forasnagaeilge.ie/angum/wp-content/uploads/sites/5/2022/01/Lion-an-Dulra_Geimhreadh-2021.pdf
http://www.cogg.ie/picnic-teidi
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tairiscint 

seilf 

arán 

Scuaine 

freastálaí 

cáis 

málaí 

milseáin 

bainne 

bonn 

cuntar 

glasraí 

pasáiste 

feoil 

trálaí 

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 
2 Dhá phíosa adhmaid nó miotail ag trasnú a 
chéile ag 90 céim (4) 
5 Fág, téigh (5) 
6 Duine gan ciall (6) 
7 Sanas, nod, cuidiú le freagra a fháil (4) 
8 Sa dóigh go, ——- go (5) 
10 Claonta, casta (3) 
13 Fiche (4) 
14 Rialacha ó na cúirteanna (6) 
15 Damhsa (5) 
16 Fáth, míniú go dtarlaíonn rudaí (4) 
Síos 
1 Gruaig ag fás os cionn na súile (5) 
2 Ar barr do mhuineál (5) 
3 ‘Seo, ‘— agus ‘siúd (3) 
4 Cuir in aghaidh, déan gearán faoi (5) 
9 Foscail, bain an clúdach de litir, beartán (6) 
10 Ceart agus cóir (3) 
11 An rud a thuigeann do chroí seachas  
d’intinn (5) 12 Thuaidh, ——, thoir, thiar (5) 
14 Go —-, riamh, i gcónaí (3)  

 

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

