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CLÁR NA NUACHTLITREACH 

❷ Abairtí do thuismitheoirí, Gaelainn na nDéise 

❸ Imeachtaí ❺  Rannóg na nÓg  

  Amhrán na Seachtaine 

 Éistigí le Gráinne Holland ag ceol: Fuaim na hAbhann 

Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí 

Gá le tacaíocht do theaghlaigh atá 
ag tógáil clainne le Gaeilge 

Tá gá le hinfheistíocht láithreach 
chun tuilleadh tacaíochtaí a chur 
ar fáil do theaghlaigh atá ag 
tógáil clainne le Gaeilge.  

Sin a léiríonn taighde nua a 
choimisiúnaigh  Glór na nGael ar 
líon agus lonnaíocht na 
dteaghlach Gaeilge lasmuigh den 
Ghaeltacht. 

Ní raibh aon tobar cruinn eolais 
ar fáil do na taighdeoirí, mar 
shampla, ní chuirtear ceist 
dhíreach sa Daonáireamh thuaidh 
nó theas.   

Fós féin, dar leis an taighde seo, 
tá 7,000 teaghlach sna 32 contae 
atá ag tógáil a gcuid páistí le 
Gaeilge.  Mar sin féin ceaptar go 
bhfuil an figiúir chruinn níos airde 
na sin.   

Ag caint faoin saothar, dúirt Mar-
cas Mac Ruairí, Bainisteoir 
Teanga Tí, Glór na nGael: 

“Aithnítear tógáil clainne le 

Gaeilge mar bhunchloch na 
pleanála teanga agus beidh rath 
na Gaeilge mar theanga pobal ag 
brath ar fhás agus ar líon na 
dteaghlach atá á dhéanamh.  

Faoi láthair déantar infheistíocht 
bhliantúil thar a bheith teoranta i 
seirbhísí agus i bhfeachtais phoi-
blí a mheallfadh teaghlaigh i 
dtreo na Gaeilge.  

Is gá cur go mór leis an 
infheistíocht sin agus maoiniú a 
chur ar fáil d’fheachtais leanúna-
cha feasachta a mheallfaidh 
teaghlaigh lena gclanna a thógáil 
le Gaeilge,”  

Is é Roinn na Gaeilge, Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh, a thug faoin  

Ar lean ar leathanach 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu1zyZr9VF8
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Ar lean ó leathanach 1   

taighde ar son Ghlór na 
nGael. 

Tá teacht ar an taighde iom-
lán ag an nasc seo: Líon agus 
Lonnaíocht na dTeaghlach 
atá ag Tógáil Clainne le 
Gaeilge Lasmuigh den Ghael-
tacht. 

Tá sé (6) mhóréileamh 
práinneach ag Glór na nGael 
ag éirí as an taighde agus iad 
leagtha amach thíos. 

Gá le tacaíocht do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge 

Éilimh ag éirí as taighde ar líon agus lonnaíocht teaghlaigh Ghaeilge 

1. Go mbeidh ciste náisiúnta tacaíochta teaghlaigh ann de luach 

€400,000 do choistí Gaeilge, a chuideodh leo seirbhísí teaghlaigh a 

chur ar fáil.  

2. Go mbeidh ciste airgid curtha ar fáil do Ghlór na nGael chun 

próiseas tairisceana a eagrú san earnáil phríobháideach, agus 

staidéar féidearthachta a dhéanamh, le seirbhísí/ ionaid chúraim 

leanaí/naíolanna fhorbairt i mBaile Átha Cliath. Luach €80,000  

3. Go ndéanfaidh An Phríomh-Oifig Staidrimh ó dheas agus Gníomhair-

eacht Thuaisceart Éireann um Staitisticí ó thuaidh, ceist shonrach fa-

oin nGaeilge a chur sna daonáirimh chun eolas cruinn faoi úsáid na 

Gaeilge mar theanga bhaile a sholáthar. 

4. Go ndéanfaidh Foras na Gaeilge anailís chriticiúil ar an dóigh a ndé-

anann tuismitheoirí cinneadh maidir le rogha teanga agus beartas 

teanga dá gclann.  

5. Go mbunóidh Roinn na Gaeltachta i gcomhar le Foras na Gaeilge 

ciste feasachta de €500,000 chun feachtais leanúnacha a eagrú 

chun lánúineacha óga a spreagadh an Ghaeilge a roghnú mar 

theanga clainne.  

6. Go gceapfar taighdeoir lánaimseartha, déanfaidh taighde ar an 

bheartas teanga agus ar nósmhaireachta teanga theaghlaigh atá ag 

tógáil clainne le Gaeilge. Is €100,000 a mheastar a bheadh de dhíth 

do thionscadal mar seo. 

https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2022/04/Lion-agus-Lonnaiocht-na-dTeaghlach-a-labhraionn-Gaeilge-19-Samhain-2021.pdf
https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2022/04/Lion-agus-Lonnaiocht-na-dTeaghlach-a-labhraionn-Gaeilge-19-Samhain-2021.pdf
https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2022/04/Lion-agus-Lonnaiocht-na-dTeaghlach-a-labhraionn-Gaeilge-19-Samhain-2021.pdf
https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2022/04/Lion-agus-Lonnaiocht-na-dTeaghlach-a-labhraionn-Gaeilge-19-Samhain-2021.pdf
https://www.glornangael.ie/wp-content/uploads/2022/04/Lion-agus-Lonnaiocht-na-dTeaghlach-a-labhraionn-Gaeilge-19-Samhain-2021.pdf
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

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

18 Aibreán   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

18 Aibreán  Inár Measc ar líne @ 17:00 

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

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

19 Aibreán  Cumann Garraíodóireachta ar líne @ 17:30 

20 Aibreán  Cumann Garraíodóireachta ar líne @ 17:30 

24 Aibreán  Ceardlann Opera le Gabhán Ring  @ 10:00 

24 Aibreán  Turas go Kidstown le Comhuadar Luimní @ 11:00 

24 Aibreán  Babhláil agus spraoi sa Ghaillimh @ 11:00 

25 Aibreán   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

25 Aibreán  Inár Measc ar líne @ 17:00 

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

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

26 Aibreán  Cumann Garraíodóireachta ar líne @ 17:30 

27 Aibreán  Cumann Garraíodóireachta ar líne @ 17:30 

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/


5 

abairtí 

ceartú 

ciúnas 

cóip 

idirlín 

leabhar 

luaidhe 

léamh 

mata 

méarchlár 

peann 

staidéar 

stair 

taibléad 

aiste 

Aimsigh na focail faoi obair bhaile 

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 Dán, nó amhrán a insíonn scéal ag moladh 

duine nó eachta. (4) 

5 Céile don bhó? (5) 

6 Fágtha, bailithe leo (6) 

7 An té nach bhfuil láidir, ní mór dó bheith —

—(4) 8 Do mhuinín a chur i rud nó idéal (5) 

10 Ceadaigh (3) 

13 Móide, cuir leis (4) 

14 Is fada an bóthar gan ———(6) 

15 Príosúnach, duine gafa (5) 

16 Dáth na farraige, uaine (4)  
Síos  

1 Cloch bog a úsáidtear le scríobh ar chlár 

dubh (5) 2 Cuid d’éidí scoile (5) 

3 Caite, mar bia (3) 

4 Deir, inis (5) 

9 Docht, teann (6) 

10 Dochtúir (3) 

11 Airgead a chur ar chapall i rás, nó do 

mhoid a thabhairt (5) 

12 Lúchair (5) 

14 Cáil, iomrá (3)  

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

