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Cás staidéar

Seomra Teaghlaigh @ An tOireachtas

Scéal le Donach - 'An Zombaí'

Clár Imeachtaí Teaghlaigh 

Rannóg na nÓg - Cluichí do pháistí

Fógraí & eile
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Glór na nGael ag bunú líonraí nua do theaghlaigh Gaeilge
 

Tá plean ag Glór na nGael cuidiú le teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge líonraí a chruthú ar bhonn
contae ag úsáid WhatsApp.

Ag caint ar an phlean, dúirt Marcas Mac Ruairí, gur bainisteoir é le rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na
nGael: “Léiríonn taighde atá déanta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar son Ghlór na nGael go bhfuil
tuismitheoirí ag tógáil clainne le Gaeilge in achan ceann den 32 contae in Éirinn. 

“Taobh leis sin, tuigtear go bhfuil rannpháirteachas i líonraí ar cheann de na céimeanna is bunúsaí gur féidir a
ghlacadh chun áit na Gaeilge sa teaghlach a dhaingniú. Is chun freastal ar an riachtanas seo a bhfuil an plean
nua líonrú do theaghlaigh forbartha ag Glór na nGael.

“Táimid cheana ag tacú le líonraí timpeall na tíre. Bíonn teaghlaigh á gcur i dteagmháil lena chéile ar bhonn
rialta chun pobail de theaghlaigh Ghaeilge a chruthú.

“Tá dlús níos mó ag na líonraí i gcontaetha áirithe cosúil leis na contaetha sin ina bhfuil cathracha móra nó
ceantracha Gaeltachta iontu. Tá Glór na nGael ag tacú le seasca líonra faoi láthair.

“Tá ár gcuid acmhainní teoranta agus bíonn gá le cruthaitheacht. Fríd an chur chuige cruthaitheach seo, beidh
deis ag teaghlaigh in áiteanna éagsúla a bheith i dteagmháil lena chéile. 

“Beidh na grúpaí WhatsApp oscailte do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge agus tabharfaidh siad
deis dóibh aithne a chur ar theaghlaigh eile, eolas a roinnt agus tacaíochta a thabhairt dá chéile.

“Beidh súil againn go nglacfadh na teaghlaigh atá páirteach sna grúpaí leis an deis teagmháil fisiciúil a bheith
acu lena chéile, tar éis dóibh aithne a chur ar a chéile tríd WhatsApp chun pobal na teaghlaigh Gaeilge a láidriú
sna contaetha sin,” ar sé.

Má tá suim ag aon tuismitheoir atá ag tógáil clainne le Gaeilge a bheith cláraithe le grúpa WhatsApp ar a
bhfuil tuismitheoirí eile páirteach, is féidir teagmháil a dhéanamh le Marcas Mac Ruairí ag
marcas@glornangael.ie.

mailto:marcas@glornangael.ie
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Léigh an t-alt ina
iomláine ANSEO

Gaeilge ag
tuismitheoir
amháin
Sliocht as cás staidéar le
Eibhlín Ó hÓgáin

Is as Cill Chainnigh d’Eibhlín
ach tá sí ag cur fuithi anois i
Norfolk, Sasana lena fear
agus a n-iníon. D’fhreastail
Eibhlín ar bhunscoil agus
meánscoil Ghaeilge ach ní
raibh Gaeilge sa bhaile aici.
Tá a hiníon bliain go leith
d’aois anois agus labhraíonn
Eibhlín Gaeilge léi sa bhaile.
Níl ach cúpla focal Gaeilge ag
fear Eibhlín go fóill ach
tuigeann sé féin an tabhácht
a bhaineann le páiste a
thógáil le Gaeilge agus tá sé
sásta go mbeidh cúpla
teanga ag a pháiste. Tá beirt
dearthair ag Eibhlín atá ag
tógáil a bpáistí le Gaeilge
fosta.  

Mar a tharlaíonn sé, níl cónaí
ag ceachtar acu siúd in Éirinn
ach an oiread. Tá duine acu
ina chónaí i Montréal agus
duine eile san Ostair. Ar
ndóigh, tá cúpla teanga
difriúla sna háiteanna siúd
mar sin tá taithí cineál
éagsúil ag na páistí siúd, ach
tá Eibhlín ag foghlaim cuid
mhaith óna neachtanna agus
iad ag fás aníos le Gaeilge.
Síleann Eilblín gur mar gheall
nach bhfuil cónaí orthu in
Éirinn ar chinn siad na páistí
a thógáil le Gaeilge mar go
bhfuil siad ag iarraidh go
mbeidh nasc láidir acu lena
ndúchais. 

Cé go bhfuil deacracht go
leor le páiste a thógáil le
Gaeilge taobh amuigh
d’Éirinn, síleann sí go bhfuil
saoirse áirithe ag baint leis
mar ní thuigeann daoine gur
Gaeilge atá sí ag caint agus ní
thugtar aird ar bith uirthi.
Cinneadh deacair a bhí ann
d’Eibhlín a páiste a thógail le
Gaeilge ach bhí sí ag iarraidh
go mbeadh nasc ag a hiníon
lena teanga dhúchais agus an
áit arb as di. Is é Béarla céad
teanga Eibhlín agus ní
mhothaíonn sí iomlán
muiníneach as a cuid Gaeilge

Sa tsraith cásanna staidéir seo, cuirimid aithne níos
fearr ar na teaghlaigh sin atá ag tógáil páistí le Gaeilge,
agus feicimid go bhfuil tuairimí, cineálacha éagsúla cur

chuige agus taithí dhifriúil ag gach uile cheann acu.
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https://www.teangati.ie/avada_portfolio/eibhlin-o-hogain/
https://www.teangati.ie/avada_portfolio/eibhlin-o-hogain/
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Seomra Teaghlaigh 
Teanga Tí @ 

Ceardaíocht le 
Pádraig Ó Neachtain13:00

Scéalaíocht le 
Dónal Ó Cnáimhsí12:00

Rannta le Chéile le Cabríní 
0-8 bliana d’aois

11:00

Giggles an Fear Grinn linn don lá 
go dtí 17:00 

 Saor spraoi, dathú, déanamh 
seodra, cluichí boird, srl le foireann 

Ghlór na nGael. Gach aoisghrúpa.

10:00

Ceardlann Scéalaíochta 
le Brídanna Ní Bhaoill14:00

Maisiú Cístí  3+
Beidh cístí gan glútan/cístí rís ar
fáil do pháistí le ailléirge orthu

15:00

Ceardlann Rince Seit 
le Shane Creed13:00

Seisiún Scéalaíochta le 
Brídanna Ní Bhaoill do pháistí óga12:00

Amhránaíocht ar an Sean Nós11:00

Giggles an Fear Grinn linn don    
lá suas go dtí 14:00 

Saor spraoi, dathú, déanamh 
seodra, cluichí boird, srl le foireann

Ghlór na nGael. Gach aoisghrúpa.

10:00

Ceardlann Scileanna Sorcais do
theaghlaigh de gach aois le

Stephen McGinley
15:00

Ióga le Ciarán ó Óga Yoga 
& seoladh a leabhair Ióga nua14:00

'Mo Cheol an Sorcas'. Seó sorcais,  
 feiliúnach do theaghlaigh. 

     Tagann lámhchleasaíocht agus ceol le
chéile sa seó nua-chumtha seo le

Stephen McGinley

16:00
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Tá an-áthas ar Ghlór na nGael go mbeidh Seomra

Teaghlaigh - Teanga Tí ar ais arís agus An tOireachtas ag

tarlú in athuair i ndiaidh briseadh cúpla bliain.

Tá clár iontach imeachtaí ullmhaithe mar sin . . . 

Svuít 2, Leibhéal 1, INEC
Óstán an Gleneagle

Cill Áirne

Spraoi le Giggles an Fear Grinn, Lámhchleasaíocht le

Stephen McGinley, Scéalaíocht le Brídanna Ní Bhaoil,

Rince le Shane Creed & níos mó!

DÉARDAOIN 3 Samhain 10:00 - 16:00

AOINE 4 Samhain 10:00 - 17:00

Bígí Linn



Scéal le Donach
Tá 135 scéal ar chainéal
youtube 

Scéim
 Teaghlaigh       G

lór n
a 

n
G

a
el

. .TEANGA TÍ

www.teangati.ie

Níl sé éasca teacht ar zombaí maith. Bhí an
draoi ag iarraidh zombaí don chomórtas
mór zombaithe, ach meas tú cén sórt
zombaí a fuair sé dó féin sa deireadh?

Cliceáil anseo thíos agus éist 
le Donach ag léamh an scéal.

Teideal: An Zombaí
Foilsitheoir: Leabhar Breac

Tá os cionn tríocha leabhar do pháistí
foilsithe ag Enric Lluch agus tá an-cháil
ar a shaothar. Ar na leabhair eile leis, tá
an bailiúchán ‘Cosa Beaga Bídeacha’
foilsithe ag Leabhar Breac.

An Zombaí 
44 lch; clúdach bog;
ISBN 978-1-913814-20-5

FAIGH PACÁISTE
OÍCHE SHAMHNA

CEANNAIGH AN
LEABHAR ANSEO

€50.00

An Zombaí
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Pacáiste Oíche Shamhna
Tá Oíche Shamhna buailte linn!

Bí réidh leis an bpacáiste foirfe seo! 

Cluedo, maisiúcháin shéasúracha, cóip de
'Taibhsí sa Teach' agus cóip amháin de
leabhar ón tsraith ‘Arrachtaí’ san áireamh. 

https://www.youtube.com/watch?v=K_1q56SHs0w&list=PLopF--XaHxpbBsuFwePLfvIRtZLJK1z5k&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=reAY_ilZ-qo&list=PLopF--XaHxpbBsuFwePLfvIRtZLJK1z5k&index=49&ab_channel=Gl%C3%B3rnanGael
https://www.siopaudar.ie/product/pacaiste-oiche-shamnha/
https://www.siopaudar.ie/product/pacaiste-oiche-shamnha/
https://www.siopaudar.ie/product/an-zombai/
https://www.siopaudar.ie/product/an-zombai/
https://www.youtube.com/watch?v=reAY_ilZ-qo&list=PLopF--XaHxpbBsuFwePLfvIRtZLJK1z5k&index=49&ab_channel=Gl%C3%B3rnanGael
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CUAIRT AR STÁISIÚN DÓITEÁN NA GAILLIMHE
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23
SAM

Le clár imeachtaí suas chun dáta a fháil téigh go:

https://www.teangati.ie/imeachtai/

Deireadh Fómhair 

Ar mhaith libh grúpa

teaghlaigh a bhunú i

do cheantar/contae?

Faigh tacaíocht

agus comhairle ó

Theanga Tí
marcas@glornangael.ie

CLUB CÓDÚCHÁIN AR LÍNE

01
SAM

02
SAM

08
SAM

09
SAM

08
SAM

29 DF @ 14:00 30 DF @ 12:00

CUAIRT AR STÁISIÚN DÓITEÁN NA GAILLIMHE

01
SAM

02
SAM

30 DF @ 12:00

Rannta le Chéile,
Dún Garbhán

Seomra na
dTeaghlaigh,

 OnaS,
Cill Áirne

1 Samhain @ 10:30  2 Samhain @ 11:00 3ú @ 10:00-16:00

CUAIRT AR STÁISIÚN DÓITEÁN NA GAILLIMHE

01
SAM

02
SAM

4ú  @ 10:00-17:00

Caife & Comhluadar,
 ar líne

 

Cóisir na Samhna - 
Glór Uachtar Tíre,

Co, an Dún

Lá Teaghlaigh na
Samhna - Muintir

Chrónáin, BÁC

Cóisir na
Samhna -
Luimneach

29 DF @ 12:00 

9 Samhain @ 18:30 10 Samhain @ 10:30

Cóisir na Samhna -
Baile Locha Riach,

Gaillimh

9 Samhain @ 11:00

LIOSTA IOMLÁN
IMEACHTAÍ

12 Samhain @ 10:00 

Ceardaíocht na
Samhna le Sinéad-

Inse Chór, BÁC 

29 DF @ 13:00 

Samhain 

Seomra na
dTeaghlaigh,

 OnaS,
Cill Áirne

Rannta le Chéile,
Dún Garbhán

8 Samhain @ 10:30

Caife & Comhluadar,
 ar líne

 

Club Códúcháin,
ar líne

Grúpa Tuistí &
Leanaí - Pobal ar

a'n Iúl

Seisiún
Léitheoireachta,

Rannta & Amhráin,
Cill Dara

Síolta Beaga -
An Cabhán

12 Samhain @ 11:00

https://www.teangati.ie/imeachtai/
https://www.teangati.ie/imeachtai/
https://www.teangati.ie/imeachtai/
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Trasna
  2. Sruthann sé seo tríd do chorp (4)
  5. Cuar, leathchiorcal thar geata (5)
  6. Miotal (6)
  7. Féile, cóisir(4) 
  8. Bealach do choisithe (5) 
10. Long (3)
13. Uaine(4)
14. Gan mórán solais (6)
15. Gabh páirt i gcluiche (5) 
16. Stop (4) 

crosfhocail.ie

TÁ AN RÉITEACH

ANSEO

www.teangati.ie 6

Síos
  1. Féile mór Críostaíochta san Earrach (5)
  2. Éasca (5)
  3. Líonta (3)
  4. Feidhm, cuspóir (5)
  9. Léachtóir sinsireach in ollscoil (6) 
10. An mhalairt ar mharbh (3)
11. Dian, gan geilleadh (5)
12. Cad é? (5)
14. Chun, chuig, go- (3) 

Rannóg
lena 

nÓg

TÁ AN RÉITEACH

ANSEO

Cuidigh liom mo
scuab a fháil!

http://crosfhocail.ie/cuardach26.pdf
http://crosfhocail.ie/cuardach26.pdf
http://crosfhocail.ie/cuardach26.pdf
http://crosfhocail.ie/cuardach26.pdf
http://crosfhocail.ie/CFOG82.pdf
http://crosfhocail.ie/CFOG82.pdf
http://crosfhocail.ie/CFOG82.pdf
http://crosfhocail.ie/CFOG82.pdf


Post Lán Aimseartha Luan go Aoine 
Feighlí leanaí a chónaíonn nó nach
gcónaíonn sa teach á mheas

Tá teaghlach ag lorg iarratais do phost
mar Oibrí Cúram Leanaí i nDumhach

Thrá, BÁC 4. 
 

Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht i gCúram
Leanaí a bheith acu agus taithí ag obair

le páistí faoi chúig bhliana d’aois. 
 

Tá líofacht sa nGaeilge riachtanach don
phost seo. 

 
Post: 

 
 Uaireanta oibre: 

Luan go hAoine 8rn - 5in • Tréimhse
conartha: Fadtréimhseach • 

Tuarastal: le haontú 
Le tosnú 01/2023

Curamóir Leanaí/Buime/Feighlí
Leanaí/Oibrí Cúram Leanaí

POST AR FÁIL

Seol litir iarratais agus CV 
chomh maith le cóip de

do chuid cáilíochtaí chuig:  
drmrec@icloud.com

Faigheann Glór na nGael maoiniú ó:
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mailto:drmrec@icloud.com
https://languagesandparenting.weebly.com/who-can-take-part.html

