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CLÁR NA NUACHTLITREACH :  ❷ Imeachtaí ❻  Rannóg na nÓg  

Is scéim de chuid Ghlór na nGael í Teanga Tí 

  Amhrán na Seachtaine 

Éistigí le Keywest ag ceol:  An Botún Is Fearr 

An tuismitheoir tú atá ag 
tógail páistí le Gaeilge?  

Ar mhaith leat deis a bheith 
i dteagmháil le tuismitheoir 
eile a rinne an cinneadh céa-
na chun gur féidir libh bhur 
dtaithí a roinnt agus tac-
aíocht a thabhairt dá chéile?  

Cláraigh le  

Cara Teanga Tí anois!  

An bhfuil tú ag smaoineamh 
faoi pháistí a thógáil le 
Gaeilge?  

Ar mhaith leat plé a dhéa-
namh le tuismitheoirí a rinne 
an cinneadh sin cheana féin 
chun comhairle a fháil?  

Cláraigh le  

Cara Teanga Tí anois! 

Is scéim í Cara Teanga Tí 
chun deiseanna a chur ar fáil 
do thuismitheoirí atá ag 
tógail páistí le Gaeilge, nó 
ag smaoineamh faoi, tac-
aíocht agus comhairle a fháil 
óna chéile. Déan teagmháil 
le cabrini@glornangael.ie nó 
líon an fhoirm ANSEO.  

 

Cara Teanga Tí 

https://www.youtube.com/watch?v=AoaQTkuvFsU
mailto:cabrini@glornangael.ie
https://forms.gle/4NCEU9QYfcNMz2s9A
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Imeachtaí Teanga Tí 2022 

9 Iúil   Maidin scéalaíochta agus picnic san Ionad Spraoi,  

    Páirc Mhic Gearailt, Cathair Chorcaí @ 11:00 

10 Iúil   Líonra na Leanaí, Leitir Ceanainn @ 10:00  

10 Iúil   Turas go Páirc Fhiadhúlra Fóite, Co Chorcaí  @11:00 

11 Iúil   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

12 Iúil   Rannta le Chéile i nDún Garbhán @ 10:30  

18 Iúil   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

19 Iúil   Rannta le Chéile i nDún Garbhán @ 10:30  

23 Iúil   Maidin Scéalaíochta, An Ionad Spraoi,  

    Páirc Mhic Gearailt, Cathair Chorcaí  @ 11:00 

25 Iúil   Caife agus Comhluadar ar líne @ 11:00  

26 Iúil   Rannta le Chéile i nDún Garbhán @ 10:30  

 

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/
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cairde 

rang 

naíonra 

tionól 

scrúdú 

peann 

múinteoir 

fógraí 

cluichí 

leabhar 

Dialann 

obair bhaile 

seomra  

príomhoide 

Aimsigh na focail faoi Mo Scoil 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 Cas, do ghlúin, do dhroim mar shampla (4) 

5 An chuid den halla a mbíonn an 

príomhchainteoir, nó an dráma ar siúl (5) 

6 Mana Barack Obama: is ——— linn (6) 

7 Gealt, as do mheabhar, ar ——(4) 

8 Uisce ó do chorp agus tú ag rith (5) 

10 Gabh, glac (3) 

13 Ráth, daingean na sióg (4) 

14 Pionna miotail a choinníonn píosaí adhmaid 

le chéile (6) 

15 Áirigh, déan cuntas (5) 

16 Cluiche peile (4) 

Síos 

1 Almóir, spás stórála (5) 

2 Go leor crainn ag fás le chéile (5) 

3 Amhail, cosúil (3) 

4 Cúl i gcluiche: 3 phointe (5) 

9 Glasraí glas (!) a itheann muid le sailéad (6) 

10 Casúr mór lena mbristear adhmaid (3) 

11 Ball de na póilíní (5) 

12 Glacann tú leis go bhfuil rud éigin cruinn nó 

fíor (5) 14 Tusa, tú féin (3)  

 

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

