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Réamhrá
Má ta tú ag tógáil clainne le Gaeilge, tá buntáiste nach beag
le baint amach as grúpa súgartha a fheidhmíonn trí mheán na
Gaeilge.
Tugann an lámhleabhar seo treoir ar conas tabhairt faoi
ghrúpa súgartha a bhunú agus a eagrú. Tá eolas ann faoi:
» Cad is Rud é Grúpa Súgartha?
» Céimeanna bunúsacha atá le glacadh chun grúpa
súgartha a bhunú
» Na hacmhainní atá de dhíth
» Comhairle ar shábháilteacht agus dea-chleachtas
» Sceideal bliana.

1
Cad é an Rud é
Grúpa Súgartha?

2
Cé a Eagraíonn
Grúpaí Súgartha?

3
Ról Ghlór na
nGael

1. Cad is Rud é Grúpa Súgartha?
Tagann grúpaí súgartha le chéile fud fad na hÉireann le deis a thabhairt do mháithreacha,
d’aithreacha agus do chaomhnóirí agus a leanaí óga ar aois 0-3 teacht le chéile. Tugann
teacht le chéile den chineál seo deiseanna comhrá agus comhluadar ar bhonn rialta don
teaghlach.
Cé nach mbíonn curaclam foirmeálta ag grúpaí súgartha de ghnáth, is túsphointe na
foghlama iad.
Tá roinnt tuismitheoirí ann ar ndóigh ar mian leo go mbeadh struchtúr foghlama leis an
ghrúpa do na leanaí agus tá daoine eile a aithníonn gur deis foghlama ann féin an teacht
le chéile. Bíonn páistí ag foghlaim scileanna sóisialta fiú más ócáid spraoi le saor súgradh
atá ann. Ní mór a chinntiú go dtugann an grúpa faoi riachtanais na dteaghlach féin. Má
chinntear imeachtaí struchtúrtha a eagrú mar chuid den ghrúpa, tá sé tábhachtach
tréimhse súgartha bheith ann chomh maith.
Is féidir le sceideal nó scruchtúr an ghrúpa a bheith chomh foirmiúil nó neamhfhoirmiúil
is gur mian leis na rannpháirtithe. Fós féin, is fiú struchtúr éigin a bheith ann chun cinntiú
go mbíonn déiseanna éagúla ann chun gníomhú lena chéile agus chun réimse leathan
Gaeilge a úsáid agus a fhorbairt i measc na rannpháirtithe.
Tá eolas san fhoilseachán seo ar a bhfuil i gceist le grúpa súgartha a eagrú.

6

Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha

Cad é an Rud é Grúpa Súgartha? | Cé a Eagraíonn Grúpaí Súgartha? | Ról Ghlór na nGael?

2. Cé a eagraíonn grúpaí súgartha?
Is féidir le grúpaí a bheith deonach eagraithe ag na tuismitheoirí féin nó faoi stiúir coiste
pobail nó coiste sainspéise (ar nós cothú cíche) le duine proifisiúnta atá íochta chun
áisínteacht a dhéanamh ar an ngrúpa.
Más grúpa féineagraithe pobal-bhunaithe é an ghrúpa, ba chóir eagraí a cheapadh le
cumarsáid a chomhordú idir na rannpháirtithe agus cinnte a dhéanamh de go ndéantar
na socruithe cuí.
Bíonn buntáistí leis an dá chur chuige, deonach nó soláthar gairmiúil. Nuair a bhíonn
tuismitheoirí ina mbun, tugann sé uinéireacht agus freagracht dóibh. Baineann an
t-eagraí gairmiúil brú ó na tuismitheoirí agus ní gá dóibh ach freastal lena bpáistí le
húsáid a bhaint as na seirbhísí.
Is féidir leis an eagraí gairmiúil na tuismitheoirí a spreagadh le bheith gníomhach i gcinntí
faoi láithreacha don ghrúpa súgartha chomh maith le plé a dhéanamh ar na himeachtaí
gur féidir a dhéanamh.
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3. Ról Ghlór na nGael?
Tugann Glór na nGael tacaíocht dóibh siúd ar mhaith leo grúpa a bhunú. Bheadh an t-eagraí
Ghlór na nGael ag cuidiú leis na tuismitheoirí dul i dtaithí ar na dualgais a bhaineann le
riaradh an ghrúpa agus ag aontú am a ghlacfaidh na dtuimitheoirí féin freagracht air.
Bíonn Glór na nGael ar fáil i rith an ama le comhairle a thabhairt, acmhainní,comhairle
agus tacaíocht ócáidúil a sholáthar.

» Aimsigh teaghlaigh eile a mbeadh suim acu ann. Bain úsáid as focal béil,
bileoga eolais ag seomra fáilte dochtúra, póstaeir sna siopaí áitiúla agus
feachtas Facebook le teaghlaigh eile a aimsiú.
» Is fiú poiblíocht a dhéanamh sa phobal agus suirbhé a dhéanamh chun teacht
ar theaghlaigh eile agus éileamh a mheas.
» Aontaigh an lá, an t-am agus an áit a oireann do dhaoine.
» Roinn amach aon chúraimí gur féidir le daoine difirúla a ghlacadh le riaradh an
ghrúpa a eascú agus á fhorbairt a chinntiú.
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Conas Grúpa Súgartha a Eagrú?
Tugann grúpaí súgartha deiseana forbartha do na páistí rannpháirteacha. Níl aon
slí amháin leis an ghrúpa a eagrú ná a struchtúrú. Bíonn an cur chuige ag brath ar
riachtanais na dteaghlach féin; is é sin an cur chuige is compórdaí agus is oiriúnaí do na
rannpháirithe. Is é an rud is tábhachtaí ná go mbíonn sé ar siúl go rialta agus ar siúl trí
Ghaeilge, nó trí Ghaeilge agus teanga ar bith eile. Más grúpa dátheangach nó ilteangach
atá ann. Thiocfadh leis bheith i gcrut ar bith den chineál seo a leanas nó meascán dóibh:
» Maidin caife agus comhrá i spás poiblí, óstán nó bialann
» Grúpa súgartha ag déanamh sealaíochta i dtithe na rannpháirtithe
» Siúlóidí le bugaithe
» Rith le bugaithe
» Cothú cíche
» Ceol agus rithim le leanaí
» Suathaireacht le leanaí
» Grúpa súgartha i spás poiblí ar nós leabharlann nó ionad pobail

“

Bíonn Glór na nGael ar fáil i rith
an ama le comhairle a thabhairt,
acmhainní, maoiniú agus
tacaíocht ócáidúil a sholáthar

”
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Nuair a bhíonn an áit ina mbeidh an grúpa súgartha ag teacht le chéile á phlé, bí
airdeallach ar chóras iompar poiblí, deiseanna páirceála, áiseanna cistine agus leithris.
Ba chóir fáilte a chur roimh gach duine agus deis a bheith acu aithne a chur a chéile ag
an chéad seisiún.
Oibríonn na séisiúin níos fearr má bhíonn teacht le chéile in aghaidh na seachtaine nó in
aghaidh na coicíse. Má bhíonn na seisiúin níos neamhrialta ná sin ní fhaigheann na páistí
deis aithne ceart a chur ar a chéile.
Is féidir grúpa súgartha a eagrú ag am ar bith, lá ar bith den tseachtain. Is fiú a chuimhniú
go mbíonn páistí níos meabhraí ar maidin. Moltar 90 noiméad in aghaidh an tseisiúin.
Má chinneann an grúpa teacht le chéile i dtithe a chéile ar bhonn sealaíochta, ní mór do
thuismitheoirí cinnte a dhéanamh go bhfuil spás oiriúnach acu agus go bhfuil an teach slán.
Má tá bréagán ar leith atá speisialta dá bpáiste féin agus a mbeadh fadhbanna ag éirí as
é a roinnt le páistí eile, ba chóir an breagán sin a chur as bealach roimh ré. Cuir bréagán
ar bith nach bhfuil aois-oiriúnach as bealach.
Bíonn líon na bpáistí a bheidh páirteach ag brath ar an spás atá ar fáil. Má tá an grúpa
rómhór is féidir leis páistí óga a chur trí chéile agus a scanradh.
Má tá rath ar ghrúpa súgartha, thiocfadh leis éirí rómhór. Má tharlaíonn seo is féidir
an dara seisiún a eagrú nó liosta feithimh a chur ar bun le go mbeidh uimhreacha níos
inláimhsithe.
Má éiríonn na huimhreacha ró-íseal, is fiú suirbhé a dhéanamh sa phobal le teacht ar
pháistí eile agus tuilleadh poiblíochta a dhéanamh. Mar a moladh thuas, bain úsáid as
focal béil, bileoga eolais ag seomra fáilte dochtúra, póstaeir sa siopa áitiúil agus feachtais
sna meáin sóisialta le teaghlaigh eile a aimsiú.
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Deiseanna agus Grúpaí Súgartha
Bíonn deis ag tuismitheoirí a bheith ag:
» Gníomhú trí Ghaeilge lena bpáistí trí shaor-spraoi agus imeachtaí eagraithe
cosúil le dathú; agus
» Rannta, amhráin agus nathanna cainte a fhoghlaim gur féidir úsaid leis an
leanbh sa bhaile.
Bíonn deis ag leanaí a bheith ag:
» Spraoi le leanaí eile trí Ghaeilge i spás sábháilte;
» Éisteacht le agus páirt a ghlacadh i scéalta, rannta agus eile trí Ghaeilge;
» Foghlaim trí ghníomhaíocht;
» Cothú scileanna agus cumas trí cheardaíocht agus ealaíne;
» Forbairt a dhéanamh ar na scileanna mínluaileacha, cruthaitheachta agus
réiteach fadhbanna; agus
» Foghlaim faoi chruthanna, dathanna nó eile tríd an cheardaíocht, ealaín agus
spraoi.
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Bíonn leanaí ag foghlaim scileanna saoil a luaithe agus a bheirtear iad agus bíonn
deiseanna sóisilithe iontach tábhachtach dóibh ar an bhonn sin. Tugann grúpa súgartha
deis do leanaí:
» Bualadh le páistí eile;
» Spraoi a bheith acu le páistí eile;
» Taithí nua dóibh agus deis forbairt go fisiciúil, go hintleachtúil agus go
mothúchánach;
» Cairdeas a dhéanamh in áit slán agus bheith mar chuid de phobal níos leithne;
» Bheith i dteannta le leanaí agus daoine fásta eile le Ghaeilge, taobh amuigh dá
dteaghlaigh féin; agus
» An Ghaeilge a chloisteáil á úsáid go nádúrtha mórthimpeall orthu.
Cuireann na grúpaí súgartha le foclóirín agus cumas labhartha na bpáistí.
Foghlaimíonn siad faoi am struchtúrtha, néamh struchtúrtha agus gnáthamh. Cuireann
rannpháirteachas i ngrúpa le féinmhuinín an pháiste.
Tugann siad deiseanna do thuismitheoirí le leanaí óga:
» Aithne a chuir ar thuismitheoirí eile le Gaeilge nó a bhfuil spéis acu sa
Ghaeilge;
» Caidreamh de chineál nua a bheith acu lena bpáistí féin;
» Líonrú le chéile go rialta chun tacaíocht agus comhluadar a chur ar fáil dá
chéile trí Ghaeilge. Tugann na tuismitheoirí tacaíocht dá chéile;
» Foclóir Gaeilge atá oiriúnach i saol leanaí óga a fhoghlaim agus a úsáid go
nádúrtha; agus
» Deis gníomhú trí Ghaeilge lena bpáistí.
Is iad na tuismitheoirí an chéad mhúinteoir a bhíonn ag páistí agus seo deis an teagasc
sin a dhéanamh ar bhonn sóisialta.
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4. Sábháilteacht ag Grúpaí Súgartha
Is cuma cé a eagraíonn nó cá háit a mbíonn an grúpa ag teacht le chéile, is gá a bheith
airdeallach ar chúrsaí sábhailteachta i gcónaí. Más grúpa atá á eagrú go gairmiúil, ba chóir
polasaí sláinte agus sábháilteachta bheith ag an ghrúpa sin agus moltar cóip de a lorg.
Má tá an grúpa a eagrú go deonach ag na teaghlaigh féin is gá measúnú a dhéanamh ar
ceisteanna sábháilteachta.
Moltar na nithe seo a leanas:
» Bosca garchabhair a bheith ar fáil;
» Leabhar timpiste a bheith ar fáil chun taifead a choinneáil ar aon ghortú a
tharlaíonn le linn an ghrúpa;
» Scrúdú á dhéanamh ar an láthair i gcomhair le tuismitheoirí eile, ag measúnú
aon phriacail a aithnítear agus riachtanais na rannpháirtithe.
» Plean a chur in áit le priacail a mhaolú; agus
» Cinnte a dhéanamh de go mbeidh traenáil garchabhair ag duine de na
tuismitheoirí.
Is gá árachas a bheith ag aon ghrúpa atá ag teacht le chéile in áit poiblí. Is féidir le Glór
na nGael cuidiú le grúpaí deonacha ar ceisteanna árachais.

14

Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha

Sábháilteacht ag Grúpaí Súgartha | Áiseanna do Ghrúpaí Súgartha

5. Áiseanna do Ghrúpaí Súgartha
Bíonn an trealamh atá ag teastáil don ghrúpa ag brath ar an spás atá ar fáil. Má tá spás
buan le stóras ar fáil, bíonn deis níos mó trealamh a bheith ag an ngrúpa agus réimse níos
leithne imeachtaí a chur ar siúl. Más spás sealadach é ar gá gach trealamh a thabhairt
ar shiúl i ndiaidh gach seisiún, bíonn ar ghrúpaí a bheith níos cruthaithí faoin trealamh a
roghnaítear agus na gníomhaíochtaí ar féidir leo tabhairt faoi.
Is gá smaoineamh ar na haoisghrúpaí éagsúla a bheidh i láithair, ón leanbh nach bhfuil
ach seachtain d’aois go dtí an leabh atá trí bliana d’aois.
Tá liosta de bhréagáin úsáideacha do ghrúpaí súgartha ar fáil in Aguisín 2.

“

Déan cinnte go bhfuil an
treallamh oiriúnach do
na páistí

”
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6. An Grúpa Súgartha ag Feidhmiú
Is féidir le sceideal nó scruchtúr an ghrúpa a bheith chomh foirmiúil nó neamhfhoirmiúil
agus gur mian leis na rannpháirtithe. Fós féin, is fiú struchtúr éigin a bheith ann chun
cinntiú go mbíonn déiseanna éagsúla ann chun gníomhú lena chéile agus chun réimse
leathan Gaeilge a úsáid agus a fhorbairt i measc na rannpháirtithe. Seo sceideal samplach
do ghrúpa súgartha.

Seisiún don ghrúpa súgartha
GNÍOMH

MÉID AMA DE DHÍTH

Ullmhú an tseomra, na bréagáin a chur amach srl

10 nóiméad

Fáilte & am saor spraoi

15 nóiméad

Rannta agus dánta

15 nóiméad

Gaeilge (grúpaí dátheangacha)

15 nóiméad

Snaic

10 nóiméad

Gníomh – gníomhaíochtaí spraoíúil agus ceardaíochtaí
éagsúla

15 Nóiméad

Glanadh agus slán

10 nóiméad
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MOLTAÍ
Aontaigh sceideal nó plean do gach seachtain. Cinntigh cé atá freagrach as
na cúraimí difiriúla agus aithin duine tanaisteach ar eagla go mbeidh éinne
as láthair.
Seans nach mbeidh deis gach rud atá beartaithe agat a dhéanamh gach
seachtain ach is fiú plean a bheith ann pé scéal é.
Braithfidh roinnt imeachtaí ar nós spraoi le huisce, gaineamh, péint, srl ar an
suíomh a dtagann an ghrúpa le chéile ann. Déan cinnte go bhfuil an sceideal
imeachtaí oiriúnach do na rannpháirtithe agus don suíomh.
Bíodh eolas agat faoi riachtanais bia, ailléargaí, srl an ghrúpa nuair atá tú ag
plé le bia, taos nó eile.
Má tá staighre san ionad, déan cinnte go bhfuil geataí sábháilteachta in
airde.
Déan cinnte go bhfuil leithrisí ar fáil san ionad agus cistin le solaistí a ullmhú.

Is fiú measúnú a dhéanamh ar bhonn rialta ar dhul chun cinn an ghrúpa, cad é mar atá
ag éirí leis agus riachtanais atá ag athrú. An bhfuil ceachtanna ar fiú a fhoghlaim agus a
chur i bhfeidhm? Agus an ghrúpa bunaithe agus ag éirí leis, moltar tabhairt faoi phlean
níos fadtréimhse don bhliain. Seo plean bliana agus plean 6 seachtaine samplach.

“
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Plean Bliana d’Eagríú Imeachtaí
Mí Lúnasa

Plean bhliantúil téamaí agus ábhar a chur le chéile.

Meán Fómhair

Ag cur aithne ar a chéile, socrú isteach, mothúcháin,
sábháilteacht, sláinteachas.

D. Fómhair

Mo pheata, feirm, ainmhithe eile, Oíche Shamhna, imní,
sábháilteacht, dathanna, bolaithe, An Fómhair.

Samhain

Na céadfaí, gluaiseacht agus inniúlachtaí, an Fómhair, bolaithe,
dathanna, sláinteachas.

Nollaig

Éadaí gheimhridh, an Nollaig, An Geimhreadh, cruthanna,
dathanna, tadhall.

Eanáir

Éadaí difriúla.

Feabhra

Mé féin, teaghlach, cairde, daoine le riachtanais difriúla, daoine
a chuidíonn linn.

Márta

Taobh amuigh, an t-Earrach, Lá Pádraig, an Cháisc, saol úr,
dathanna.

Aibreán

Bia, Bia sláintiúil, bia a itheann daoine difriúla, Ag cur bláthanna,
saolré, dathanna, bolaithe, blasanna.

Bealtaine

Taisteal, Talamh, farraige, spéir, sábháilteacht, radharcanna.

Meitheamh

Samhradh, Saoire Samhraidh.
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Gníomhaíochtaí
Gníomhaíocht atá Oiriúnach do Ghrúpaí Súgartha:
» Spraoi le huisce.
» Spraoi le gaineamh.
» Péinteáil.
» Taos Súgartha.
» Scéalaíocht.
» Rannta.
» Amhráníocht.
» Ceol.
» Rince.
» Ealaín.
» Ceardaíocht.
» Gníomhaíocht ar bhoird le cluichí, míreanna meara nó eile.
» Turas chuig feirm, páirc spraoi nó eile.
» Siúlóid dúlra.
» Spraoi gníomhach.
» Ceardlanna le haíonna (m.sh. yoga, dietician &rl).
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Gníomhaíochtaí - Ceardaíocht agus Dathú – Sceideal
Samplach
Bíonn deiseanna cothú scileanna agus cumas i gceist nuair a bhíonn páistí i mbun
ceardaíochta agus ealaíne. Tugann grúpaí súgartha deis forbairt a dhéanamh ar na
scileanna mínluaileacha, cruthaitheacht agus réitiú fadhbanna, chomh maith le foghlaim
faoi cruthanna, dathanna, agus eile.
Thíos tá sceideal samplach thar sé seachtaine gur féidir le grúpaí a úsáid mar thús phointe,
agus leathnú amach de réir is a leanann an ghrúpa ar aghaidh. Tá ábhar tacaíochta le
húsáid gach seachtain.rannta a bhfuil geatsaíocht i gceist leo sa slí is gur féidir le gach
aois ghrúpa a bheith páirteach, fiú na leanaí is óige nach bhfuil caint acu fós.

SEACHTAIN 1
SCEIDEAL
09.30

Ullmhaigh an seomra, na bréagáin a chur amach, srl.

09.30

Fáilte a chur roimh gach éinne agus cinnte a dhéanamh de go bhfuil eolas
ag gach duine ar phlean an tseisiúin.

09.30

Am saor spraoi.

09.30

Glan suas na bréagáin agus ullmhaigh don gníomh (tabhair rogha do na
páistí páirt a ghlacadh nó leanúint leis an saor imirt).

09.30

GNÍOMH: TAOS SÚGARTHA.

09.30

Snaic- bia sláintiúl

09.30

Gaeilge (grúpaí dátheangach): foclóir agus abairtí a bheadh cabhrach
do thuismitheoir nua ar nós gearradh fiacla, athrú clúidín, téarmaíocht
múirnín agus eile. (Feic aguisín 3 agus 4 ar leathanach 35).

09.30

Rannta & dánta. (Feic aguisín 1 ar leathanach 29).

09.30

Glanadh agus slán.
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SEACHTAIN 1 (ar lean)
TREALAMH AG TEASTÁIL DON GNÍOMH
TAOS SÚGARTHA
Is féidir taos súgartha nó marla a cheannach nó é a dhéanamh sibh féin mar ghrúpa.
Oideas & ábhar ag teastáil:
» 1 cupán plúr.
» ¼ capáin salann.
» ½ chupáin uisce.
» 1 Spúnóg Bhoird ola chócaireachta, péint, míos, spúnóg adhmad.
» Braon beag dathúchán bia.
» Measc an plúr agus salann le chéile i míos mór.
» Déan poll sa lár agus cur isteach an ola.

TREALAMH EILE
BRÉAGÁIN
» Meascán maith bréagán agus trealamh atá sábháilte agus oiriúnach don aois.
Féach an liosta thíos.
RANNTA SRL
» Rogha mhaith rannta, dánta agus amhráin.
» Cóipeanna crua de na rannta & dánta do na tuistí chun cleachtadh sa bhaile.
» Uirlisí ceoil agus cnaguirlisí simplí chun seinnt nuair atá sibh ag canadh.
» Amhráin ghnímh ar cd, fón nó eile.
GAEILGE
» Pioc ábhar amháin gach seachtain.
» Tabhair cóip crua amach do gach tuismitheoir.
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SEACHTAIN 2
SCEIDEAL
09.30

Ullmhaigh an seomra, na bréagáin a chur amach, srl.

09.30

Am saor spraoi.

09.30

Rannta & dánta.

09.30

Gaeilge (grúpaí dátheangach): foclóir agus abairtí a bhaineann leis an
corp, mothúcháin, éadaí nó eile (Feic aguisín 3 ar leathanach 35).

09.30

Snaic.

09.30

GNÍOMH: SCÉALAÍOCHT.

09.30

Glanadh suas.
TREALAMH MOLTA DON GNÍOMH

» Rogha mhaith leabhair.
» Puipéad agus prapaí eile.
» Scéalta ar cd, fón nó eile.
TREALAMH EILE
BRÉAGÁIN
» Meascán maith bréagán agus trealamh atá sábháilte agus oiriúnach don aois.
Féach liosta thíos.
RANNTA SRL
» Rogha mhaith rannta, dánta agus amhráin.
» Cóipeanna crua de na rannta & dánta do na tuistí chun cleachtadh sa bhaile.
» Uirlisí ceoil agus cnaguirlisí simplí chun seinm nuair atá sibh ag canadh.
» Amhráin gníomh ar cd, fón nó eile.
GAEILGE
» Pioc ábhar amháin gach seachtain.
» Tabhair cóip crua amach do gach tuismitheoir.
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SEACHTAIN 3
SCEIDEAL
09.30

Ullmhú an seomra, na bréagáin a chur amach, srl.

09.30

Am saor spraoi.

09.30

Gaeilge (grúpaí dátheangach): foclóir agus abairtí a bhaineann le
gníomhaíocht sa bhaile ar nós am bricfeasta, am leaba, am folctha nó eile.

09.30

Rannta & dánta.

09.30

Snaic.

09.30

GNÍOMH: EALAÍON.

09.30

Glanadh suas.
TREALAMH MOLTA DON GNÍOMH

Rudaí gur fiú a bheith agat i do bhosca ealaíona agus ceardaíochta:
» Péint, páipéar daite, glú, scuabanna péinte, plátaí páipéir, criáin, boscaí
uimheacha (folamh), tiúbanna ó pháipéar leithreas agus boscaí folamha ó
ghránach bricfeasta agus eile.

TREALAMH EILE
BRÉAGÁIN
» Meascán maith bréagán agus trealamh atá sábháilte agus oiriúnach don aois.
Féach liosta thíos.
RANNTA SRL
» Rogha mhaith rannta, dánta agus amhrán.
» Cóipeanna crua de na rannta & dánta do na tuistí chun cleachtadh sa bhaile.
» Uirlisí ceoil agus cnaguirlisí simplí chun seinm nuair atá sibh ag canadh.
» Amhráin gníomh ar cd, fón nó eile.
GAEILGE
» Pioc ábhar amháin gach seachtain.
» Tabhair cóip crua amach do gach tuismitheoir.
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SEACHTAIN 4
SCEIDEAL
09.30

Ullmhú an seomra, na bréagáin a chur amach, srl.

09.30

Am saor spraoi.

09.30

Rannta & dánta.

09.30

Gaeilge (grúpaí dátheangach): foclóir agus abairtí a bhaineann le
beannachtaí, moladh, múirnín nó eile.

09.30

Snaic.

09.30

GNÍOMH: CEARDAÍOCHT.

09.30

Glanadh suas.
TREALAMH MOLTA DON GNÍOMH

Rudaí gur fiú a bheith agat i do bhosca ealaíona agus ceardaíochta:
» Péint, páipéar daite, glú, scuabanna péinte, plátaí páipéir, criain, boscaí
uimheacha (folamh), tiúbanna ó pháipéar leithreas & boscaí folamha ó
ghránach bricfeasta agus eile.
TREALAMH EILE
BRÉAGÁIN
» Meascán maith bréagáin agus trealamh atá sábháilte agus oiriúnach don aois.
Féach liosta thíos.
RANNTA SRL
» Rogha mhaith rannta, dánta agus amhráin.
» Cóipeanna crua de na rannta & dánta do na tuistí chun cleachtadh sa bhaile.
» Uirlisí ceoil agus cnaguirlisí simplí chun seinm nuair atá sibh ag canadh.
» Amhráin ghnímh ar cd, fón nó eile.
GAEILGE
» Pioc ábhar amháin gach seachtain.
» Tabhair cóip crua amach do gach tuismitheoir.
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SEACHTAIN 5
SCEIDEAL
09.30

Ullmhú an seomra, na bréagáin a chur amach, srl.

09.30

Am saor spraoi.

09.30

Rannta & dánta.

09.30

Gaeilge (grúpaí dátheangach): foclóir agus abairtí a bhaineann le laethana
na seachtaine, míonna, séisiúir, an dúlra nó eile.

09.30

GNÍOMH: CÓCAIREACHT nó BLAISEADH BIA.

09.30

Glanadh suas.
TREALAMH MOLTA DON GNÍOMH

Moltaí:
» Bunnóga criospaí rís.
» Ceapairí soilsí tráchta.
» Aghaidheanna déanta as torthaí.

TREALAMH EILE
BRÉAGÁIN
» Meascán maith bréagán agus trealamh atá sábháilte agus oiriúnach don aois.
Féach liosta thíos.
RANNTA SRL
» Rogha mhaith rannta, dánta agus amhráin.
» Cóipeanna crua de na rannta & dánta do na tuistí chun cleachtadh sa bhaile.
» Uirlisí ceoil agus cnaguirlisí simplí chun seinm nuair atá sibh ag canadh.
» Amhráin ghnímh ar cd, fón nó eile.
GAEILGE
» Pioc ábhar amháin gach seachtain.
» Tabhair cóip crua amach do gach tuismitheoir.
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SEACHTAIN 6
SCEIDEAL
09.30

Ullmhú an seomra, na bréagáin a chur amach, srl.

09.30

Am saor spraoi.

09.30

Rannta & dánta.

09.30

Gaeilge (grúpaí dátheangach).

09.30

Foclóir agus abairtí a bhaineann le dathanna, uimhreacha, comhaireamh
nó eile.

09.30

Snaic.

09.30

GNÍOMH: CLUICHÍ

09.30

Glanadh suas.
CLUICHÍ MOLTA DON GNÍOMH

Cluichí molta:
» Soilsí tráchta.
» Deir ó grádaigh.
» Cluichí le liathróid.

» Mataí ceolmhar.
» Roille, roille , ráinne.
» Cluichí le paraisiút agus eile.

TREALAMH EILE
BRÉAGÁIN
» Meascán maith bréagáin agus trealamh atá sábháilte agus oiriúnach don aois.
Féach Aguisín 2 ar lch 33.
RANNTA SRL
» Rogha mhaith rannta, dánta agus amhráin.
» Cóipeanna crua de na rannta & dánta do na tuistí chun cleachtadh sa bhaile.
» Uirlisí ceoil agus cnaguirlisí simplí chun seinm nuair atá sibh ag canadh.
» Amhráin ghnímh ar cd, fón nó eile.
GAEILGE
» Pioc ábhar amháin gach seachtain.
» Tabhair cóip crua amach do gach tuismitheoir.
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I.

Rannta				

Ii.

Bréagáin agus Trealamh
don Ghrúpa Súgartha

Iii.

Abairtí do Thuismitheoirí
le Gaeilge

Iv.

Grúpaí Súgartha nach
bhfuil Líofacht na Gaeilge
ag na Tuismitheoirí nó
Caomhnóirí

V.

Rialacha				

Vi.

Cód Iompair			

Vii. Foirm Tuairisc Timpiste
Viii. Foirm Chlárúcháin

		

Aguisíní

Aguisín I: Rannta
Is gníomh é seo ar féidir leis na tuismitheoirí agus leanaí tabhairt faoi le chéile.
Moltar don ghrúpa suí i gciorcal chun gur féidir le daoine gach duine eile a fheiceáil
agus go mothódh gach duine páirteach, fiú na leanaí is óige. Roghnaigh rannta a bhfuil
geatsaíocht i gceist leo sa slí is gur féidir le gach aois ghrúpa a bheith páirteach, fiú na
leanaí is óige nach bhfuil caint acu fós.
Bíonn idir spraoi agus fhoghlaim i gceist, chomh maith le cothú scileanna mínluaileacha
(ag úsáid lámha, méaracha agus caol na lámha) agus scileanna oll-luaileacha (ag bogadh
lámha, cosa agus an corp).

ISTIGH SA ZÚ

ROILLE, ROILLE , RÁINNE

Istigh sa Zú
Tá an Babaí Cangarú
Léim anois
Léim anois
Léim anois go luath!

Roille, roille , ráinne
Timpeall linn, i bhfáinne
Ríleoró! Ríleoró!
Suas san aer le mo choisín ó!

Istigh sa Zú
Tá an Mamaí Cangarú
Léim anois
Léim anois
Léim anois go luath!
Istigh sa Zú
Tá an Daidí Cangarú
Léim anois
Léim anois
Léim anois go luath!
TÁ LEORAÍ MÓR AG TEACHT
Tá leoraí mór ag teacht
Tá leoraí mór ag teacht
Fág an bealach
Fág an bealach
Tá leoraí mór ag teacht

DHÁ ÉINÍN BHEAGA
Dhá éinín bheaga
Thuas ar an gcrann
Seo é Peadar
Seo é Pól
Imigh uaim a Pheadair
Imigh uaim a Phóil
Tar ar ais a Pheadair
Tar ar ais a Phóil
GUGALAÍ-GUG
Gugalaí-gug, mo chircín dubh,
Suíonn sí síos is beireann sí ubh,
Ubh inné, ubh inniu,
Gugalaí-gug, mo chircín dubh.
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TÁ TEIDÍ AG SIÚL

MÁ TÁ ÁTHAS AR DO CHROÍ

Tá Teidí ag siúl
Ta Teidí ag siúl
Hé hó mo Dhaidí ó
Tá Teidí ag siúl

Má tá áthas ar do chroí déan bualadh
bos,
Má tá áthas ar do chroí déan bualadh
bos,
Má tá áthas ar do chroí,
Is an ghrian ag dul ina luí
Má tá áthas ar do chroí déan bualadh
bos,

Tá Teidí ag rith
Ta Teidí ag rith
Hé hó mo Dhaidí ó
Tá Teidí ag rith
Thit Teidí bocht
Thit Teidí bocht
Hé hó mo Dhaidí ó
Thit Teidí bocht
Tá Teidí ag caoineadh
Tá Teidí ag caoineadh
Hé hó mo Dhaidí ó
Tá Teidí ag caoineadh
LÁMH, LÁMH EILE
Lámh, lámh eile, a haon a dó,
Cos, cos eile, a haon a dó,
Súil, súil eile, a haon a dó,
Cluas, cluas eile, a haon a dó,
Ceann, srón, béal smig,
Agus fiacla beaga sa bhéal istigh.
A hAON, A DÓ
A hAon, a dó
Muc is bó
A Trí, A ceathair
Bróga leathair
A Cúig, A sé
Cupán tae
A Seacht, A hocht
Seanbhean bhocht
A Naoi, A deich
Císte te
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Má tá áthas ar do chroí gread do chos,
Má tá áthas ar do chroí gread do chos,
Má tá athas ar do chroí,
Is an ghrian ag dul ina luí
Má tá áthas ar do chroí gread do chos
(3) Má tá áthas ar do chroí caoch do
shúil
(4) Má tá áthas ar do chroí lig scread
(5) Má tá áthas ar do chroí léim suas
is síos
TRÍ PHUISÍN A CHAILL A MHITÍN
Trí phuisín a chaill a mhitíní,
Is thosaigh siad ag gol
Meo, meo, meo, meo, meo, meo, meo
Trí phuisín a fuair a mhitíní,
Is thosaigh siad ag gáire,
Haha, haha, haha, haha, Haha, haha,
haha.
HAIGH DIDIL DIDIL
Haigh didil didil
An cat is an fhidil
Léim an bhó thar an ré
An madra beag donn
Dhein gáire le fonn
Is d’imigh an spúnóg ar strae

Aguisíní

RING A RING A RÓSAÍ

TRUP, TRUP, A CHAPAILLÍN

Ring a ring a rósaí
Buidéal lán de pósaí
Ceann duitse is ceann domsa
Is síos linn go léir

Trup, trup, a chapaillín
Ar an mbóthar,
Siúil go mall agus sodar go réidh,
As go brách go barr Bhinn Éadair,
Tiocfaimid abhaile in am don tae.

HAIGH DIDIL DIDIL
Haigh didil didil
An cat is an fhidil
Léim an bhó thar an ré
An madra beag donn
Dhein gáire le fonn
Is d’imigh an spúnóg ar strae

Trup, trup, trup, trup, trup, trup, trup.
Stop! Stop! a chapaillín,
Seo é Binn Éadair,
Áit a mbíodh na filí fadó,
Áit a mbíodh Fionn is Fianna,
Diarmaid agus Gráinne óg.
Trup, trup, trup, trup, trup, trup, trup.

DIDIL DUM DAMHÁN ALLA
Chuaigh Didil Dum Damhán Alla
Suas ar an mballa
Tháinig an Gaoth, is thit sé ar an
dtalamh
Amach leis an ngriain ag lonrach ins an
spéir
Anois tá Didil Dum Damhán Alla
Ag luascadh ins an aer

Trup, trup, a chapaillín,
Síos le fána,
Cosa in airde i ndeireadh an lae.
Oíche mhaith, a néalta bána,
Fillfimid abhaile in am don tae.
Trup, trup, trup, trup, trup, trup, trup.
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TEIDÍ BEAG ÁLAINN

MICILÍN MUC

Teidí beag álainn
Teidi beag buí
Tá Teidí ina chodladh,
Is é ina luí,
Teidí beag álainn
Shhhhhhhhh

Chuaigh Micilín Muc ar an aonach lá,
Ar an aonach lá, ar an aonach lá,
Chuaigh Micilín Muc ar a aonach lá,
Haigh, hó, Micilín Muc.

Teidí beag álainn, Teidí beag buí,
Thit sé sa pháirc agus tá sé an-tinn.
Tá sé ina leaba beag, tá sé ina luí
Teidí beag álainn, Teidí beag buí.
Ghortaigh sé a cheann agus ghortaigh
sé a shúil,
Ghortaigh sé a lámh agus ghortaigh se
a ghlúin.
Tá sé ina leaba beag, tá sé ina luí.
Teidí beag álainn, Teidí beag buí.
Tháinig an doctúir i gcarr chun an tí.
Cá bhfuil Teidí beag, Teidí beag buí?
Tá sé ina leaba beag, tá sé ina luí.
Teidí beag álainn, Teidí beag buí
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Cheannaigh sé hata le cur ar a cheann,
Le cur ar a cheann, le cur ar a cheann,
Cheannaigh sé hata le cur ar a cheann,
Haigh, hó, Micilín Muc.
(3) Tháinigh sé abhaile le hais na
habhain, srl.
(4) Scior sé a chos is thit sé isteach, srl.
(5) Beir ar a chluais is tarraing é
amach, srl.
DAMHÁN ALLA
Damhán Alla,
Damhán Alla
Ar an mBalla,
Ar an mBalla
Tháinig Éan,
Tháing Éan
Ó mo léan,
Ó mo léan!
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Aguisín II: Bréagáin agus Trealamh don
Ghrúpa Súgartha
Bréagáin
» Lego
» Blocanna agus brící spraoi
» Bábóga & teidithe boga
» Seiteanna tae
» Bréagáin chéadfacha

» Boird agus cathaoireacha
oiriúnacha do leanaí óga
» Puball spraoi
» Tolláin spraoi
» Sleamhnán

» Bréagáin a chrochann ó fhráma

» Éadaí le gléasadh suas

» Bréagáin ar rothaí ar féidir iad a
tharraingt nó a bhrú

» Rothair beaga
» Ionad gníomaíochta leanaí

» Liathróidí

» Sleamhnán

» Carranna agus rudaí ar rotha

» Éadaí le gléasadh suas

» Garáiste

» Rothair beaga

» Bosca uirlisí bhréagacha

» Ionad gníomaíochta leanaí

» Míreanna méaraí

» Carranna chun suí isteach iontu

» Bábóga agus pramanna

» Uirlisí ceoil simplí

» Cúinne baile le cistin bréagach
iomlán

» Cnaguirlisí (lámh déanta nó
ceannaithe)

» Bia bréagach

» Mata athraithe páiste

» Leabhair idir bhog agus chrua

» Paraisiút spraoi

» Mataí spraoi nó ruga mór

» Cúinne gainimh agus uisce (faoi
ghéar smacht tuismitheoirí)

» Cuisíní beaga agus móra
» Boird agus cathaoireacha
oirúnacha do dhaoine fásta
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Ábhar Ceardaíochta & dathúcháin
» Péinteanna

» Pinn daite

» Meascáin de scuabanna éagúla

» Bataí gliú

» Meascáin de rollóirí beaga éagsúla
péinte

» Greamáin

» Páipéar bán

» Cupáin pháipéir

» Páipéar daite
» Cairtpháipéar (dathanna éagsúla)
» Páipéar Síoda
» Leabhair dathúcháin

» Plátaí páipéir
» Rollaí leithris nó páipéar cistine
» Sreang
» Téip ghreamaitheach

» Criáin

Áiseanna ar líne
» www.things2make.com

» www.artfulparent.com

» www.kidspot.com.au
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Aguisín III: Abairtí Gaeilge do Thuismitheoirí
agus Caomhnóirí
Abairtí 1 – An Leanbh Nua
» Tháinig an leanbh nua ar an saol aréir/Saolaíodh an leanbh nua aréir.
» Tá an gaol idir máthair agus a leanbh fíor-thábhachtach.
» Bhí cailín beag aici aréir.
» Saolaíodh garsún óg di an tseachtain seo caite.
» Tá an páiste an-mheabhrach.
» Is páiste breá folláin é.
» Nach breá an patachán é?
» Buaileann an brón go leor ban i ndiaidh dóibh leanbh a thabhairt ar an saol.
» Leanbh a bhí ann a rugadh i leith a thóna.

Abairtí 2 - Ag Cothú Leanbh
» An bhfuil ocras ort a chroí?
» Cathfimid an leanbh a chothú.
» Tabhairfidh mé beathú ciche duit.
» Bhí a leanbh ar a brollach aici.
» Tá mé ag tabhairt na cíche don leanbh.
» Bhí an leanbh ag diúl/ar an mbrollach ar feadh na hoíche.
» Tá mé chun beathú buidéil/cothú buidéil a thabhairt don leanbh.
» Gheobhaidh mé do bhuidéal duit.
» Is gá dúinn níos mó bainne níonáin a cheannach.
» Caithfidh mé do chuid gaoithe a chur aníos.
» Tabhairfidh mé cuimilt bheag do do dhroim chun do chuid gaoithe a chur aníos.
» Bhí an suathaireacht linbh ina chabhair mór nuair a bhí coiliceam ar an leabh is
sine.
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Abairtí 3 – Ag Gearradh Fiacail
» A leanbh bocht. Tá tú ag gearradh fiacail.
» An bhfuil siad ag cur isteach ort arís?
» An bhfuil d’fháinne fiacla uait?
» Is gá roinnt glóthach/jeil ghearradh fiacla a chur ort. Maolóidh sé an phian.
» Tá tú ag prislíneacht go dona, a chroí.
» Cuirfidh mé bib/prioslóir nua ort.
» Ní aon ionadh go bhfuil tú cantalach inniu. Tá na fiacla sin ag cur isteach ort go
mór.
» Seo a chroí. Bíodh do ghobán súraic/dódó agat.
Abairtí 4 - Athrú Clúidín
» A stóirín, tá clúidín shalach ort.
» Is gá do chlúidíne a athrú.
» Á, a chréatúir, tá tú scólta ag a chlúidín sin.
» Tá gríos clúidín ort.
» Cuirfidh mé uachtar air sin duit.
» A mhúirnín, fan socair go dtí go bhfuil do chlúidín ort!
» Beidh orainn níos mó clúidíní aon uaire a cheannach.
» Tá bosca eile cirtíní linbh ag teastáil uainn chomh maith.
» Rachaimid isteach sa seomra athraithe páiste san ionad siopadóireachta chun
clúidín nua a chur ort. Beidh mata/bord athraithe acu ansin.

“
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Ag foclóirín ag an
ghrúpa súgartha
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Abairtí 5 - Fás agus Forbairt
» Níl aon caint ag an leanbh fós ach bíonn neart plobaireachta leanbaí uaithí.
» Bíonn an leanbh ag gliogaireacht agus ag plobaireacht i gcónaí.
» Is aoibhinn leis é nuair a dhéanann tú é a chealgadh ar do glúin.
» Bíonn Mamó go maith ag déanamh capaillín leis an bpáiste. Bíonn sé sona
sásta léi.
» Thosaigh sí ag tarraingt í féin aníos le déanaí.
» Ó, féach a leanbáin, tá tú i do sheasamh leat féin!
» Tá tú íontach tapaigh ag an lámhacán sin, a stóirín.
» Bí cúramach. Ná gortaigh tú féin!
» Stop! Sin salach! Ná cuir é sin i do bhéal!
» Ar thit tú, a chroí? An créatúirín bocht.
» Triomóidh mé do dheora agus tabharfaidh mé barróg/croí isteach mór
millteach duit.
» An mothaíonn tú níos fearr anois, a thaisce? Maith an cailín/buachaill tú.
» Táimid ag cur an buachaill beag ar an bpota anois.
» Tá sé in am aici bheith ar an bpota anois, seachas a bheith sna clúidíní.
» Cá bhfuil an pota? Teastaíonn uaithi múin/cac a dhéanamh go práinneach!
» Nuair a bhuaileann racht feirge ar an chailín beag, is deacair labhairt léi!
» Nuair a thagann cochall ar mo pháiste, bíonn orm a bheith an-fhoighneach go
dtí go stopann sé.
» Is céim forbartha é. Imeoidh na racht feirge de réir is a fhásann siad.

“

Ag saibhriú teanga
ag an ghrúpa
súgartha

”

Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha

37

Aguisíní

Abairtí 6 - Ag Lúi & Ag Suí
» Tá an leanbh ina chodladh go sámh sa chliabhán. Ná dúisigh í/é, le do thoil.
» Tá an monatóir linbh ar siúl sa slí is go gcloisfimid í má dhúisíonn sí.
» Can suantraí di agus bog an clíabhán mó dhúisíonn sí.
» Músclaíonn sí i gcónaí agus í sona, sásta.
» Ach beidh sí corraithe má fhágann muid léi féin í rófhada tar éis a dúiseacht.
» Cheannaigh mé naíchóiste/pram nua don leanbh.
» Tá sé chomh seascair le luichín i stáca istigh ann.
» Cá bhfuil do ghligín linbh? Ar chaith tú amach ón bpram é?
» Beidh orainn bugaí linbh a cheannach go luath. Tá sé ag éirí rómhór don
bpram!
» Beidh orainn geata staighre a cheannach anois go bhfuil sí ag lámhacháin agus
ag dreapadh!
» Bíonn sé deacair an suíochán cairr/suíochán gluaisteáin a fháil isteach is amach
ón gcarr.
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Abairtí 7 - Tinneas & Míchumas
» Ar ghearr tú tú féin? Ná bac. Níl ann ach scríob.
» Cuirfidh mé plástar air agus beidh biseach iomlán ort go luath.
» Ó féach ar do shúil bocht tar éis duit é a bhualadh ar an hanla dorais! Beidh brú
ort ansin!
» Beidh orm póigín a thabhairt dod’ shúil chun biseach a chur air.
» Bhí an páiste is sine ag caitheamh aníos/cur amach an oíche ar fad de bharr
tinneas boilg.
» Tá frídín urlacain ag dul thart, dár leis an dochtúir.
» Tá an eachma air agus é i ndiaidh éirí níos measa le déanaí.
» Bíonn sé maraithe le tochas, an créatúirín bocht.
» Is cosúil go bhfuil ailléirge uirthi le bainne. Déanfar tástáil le haghaidh ailléirge
eile amach anseo.
» Fuair an leanbh an vacsaíniú in aghaidh na bruitíní, plucamas agus an
bhruitíneach dhearg inné.
» Bhí teocht ard air tar éis an vacsaíniú.
» Tá go leor frídíní ag dul timpeall faoi láthair. Tá gach duine sa tigh seo tinn!
» Diagnóisíodh le déanaí go raibh uathachas air. Táimid fós ag foghlaim faoi conas
an cabhair agus tacaíocht is fearr a thabhairt dó.
» Tá siondróm Down ar an leanbh is óige againn agus riachtanais fhoghlamtha
uirthi dá bharr.
» Táimid uile faoi bhrón agus croí-briste. Chailleamar ár leanbh le déanaí de
bharr bás cliabháin.

“

Cuirfidh mé plástar air
agus beidh biseach
iomlán ort go luath

”
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Aguisín IV: Grúpaí Súgartha nach bhfuil
Líofacht ag Rannpháirtithe
Agus earnáil an Gaelscolaíochta ag fás leis, bíonn suim ag go leor tuismitheoirí nach
cainteoirí Gaeilge iad fein, freastal ar ghrúpaí súgartha Gaeilge.
Is deis iad na grúpaí súgartha seo do pháistí eolas a chur ar an teanga agus do na
tuismitheoirí féin tús a chur le turas foghlama. Eagraítear roinnt grúpaí súgartha agus
iad dírithe ar a leithéid de theaghlach. Tugann an aguisín seo treoir maidir leis na
foghlaimeoirí seo.
Tá an t-eolas seo a leanas bunaithe abairtí agus foclóirín a bhíonn úsáideach do
theaghlaigh ag foghlaim na Gaeilge. Moltar ábhar amháin a phiocadh gach seachtain
agus cóip crua den cheacht a thabhairt do gach tuismitheoir. Déan an ábhar céanna faoi
dhó nó faoi thrí má tá an fhoghlaim sin de dhíth ag na rannpháirithe

Abairtí 1 - Beannachtaí, moladh, múirnín nó eile
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» Is cailín an-mhaith tú.

» You are a very good girl.

» Is buachaill an-mhaith tú.		

» You are a very good boy.

» Maith tú.				

» Well done.

» Maith an cailín/buachaill.

» Good girl/good boy.

» Mo ghrá tú/Is grá liom tú.

» I love you.

» A Mhúirnín/A Stór.		

» (My) love.

» Oíche mhaith.			

» Good night.

» Codladh sámh.

» Sweet dreams
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Abairtí 2 - Téarmaíocht don Tuismitheoir Nua
» Baby/Young child.

» Babaí leanbh páiste.

» Baby boy.

» Leanbh mic, buachaill beag, gasúr beag.

» Baby girl.

» Leanbh iníne, cailín beag, girseach
bheag.

» I had a baby.

» Rugadh leanbh dom.

» The new baby arrived last night.

» Tháinig an leanbh nua ar an saol aréir.

» The new baby arrived last night.

» Saolaíodh an leanbh nua aréir.

» The new baby arrived last night.

» Rugadh an leanbh nua aréir.

» She had a baby boy.

» Bhí buachaill beag aici, bhí gasúr
beag aici, saolaíodh garsún óg di.

» The baby is very alert.

» Tá an páiste an-mheabhrach.

» He is a bouncing baby.

» Is páiste breá é.

» He is a bouncing baby.

» Páiste breá folláin é.

» Isn’t he the bonny baby?

» Nach é an peata é?

» Isn’t he the bonny baby?

» Nach breá an patachán é?

» I heard the babbling of the baby.

» Chuala mé plobaireacht an linbh.

» She/he talks baby talk.

» Tá caint leanbaí aici/aige.

» She/he talks baby talk.

» Plobaireacht a bhíonn aici/aige.

» She was breastfeeding her baby.

» Bhí a leanbh ar a brollach aici, bhí sí
ag tabhairt na cíche dá páiste.

» The baby breastfed.

» Bhí an leanbh ag diúl, bhí an leanbh
ar an mbrollach, bhí an leanbh ag
cothú.

» bottle-feeding.

» beathú buidéil, cothú buidéil.

» To bottle-feed the baby.

» beathú buidéil a thabhairt don
leanbh.

» A bottle-fed child.

» cothú buidéil a thabhairt don leanbh,
páiste ar tugadh beathú buidéil dó,
páiste ar tugadh cothú buidéil dó.

» He was a breech baby.

» Leanbh a bhí ann a rugadh i leith a
thóna.

» The mother-baby bond.

» An gaol idir máthair agus a leanbh.

» The mother-baby bond is very
important.

» Tá an gaol idir máthair agus a leanbh
fíor-thábhachtach.

Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha
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Abairtí 2 - Téarmaíocht don Tuismitheoir Nua (ar lean)
» Many women get the baby blues.

» Buaileann an brón go leor ban i
ndiaidh dóibh leanbh a thabhairt ar
an saol.

» She was bouncing the baby on her
knee.

» Bhí sí ag cealgadh an pháiste ar a
glúin, bhí sí ag déanamh capaillín leis
an bpáiste.

» Cradle.

» Cliabhán.

» To rock the cradle.

» An cliabhán a bhogadh.

» he was rocking the cradle.

» Bhí sé ag bogadh an chliabháin.

» Lullaby.

» Suantraí.

» To sing a lullaby.

» Suantraí a chanadh.

Abairtí 3 - Ag Athrú Clúidíní
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» Nappy.

» Clúidín.

» His nappy needs changing.

» Tá a chlúidín le hathrú.

» She changed the baby’s nappy.

» D’athraigh sí clúidín an linbh, chuir sí
clúidín glan ar an leanbh.

» If he dirties his nappy, change it.

» Má shalaíonn sé a chlúidín, athraigh é.

» Disposable nappies.

» Clúidíní aon uaire.

» I use disposable nappies
occasionally.

» Úsáidim clúidíní aon uaire ó am go
chéile.

» He’s still in nappies.

» Tá sé fós ag caitheamh clúidíní.

» She’s out of nappies now.

» Tá sí réidh leis na clúidíní anois.

» The baby needs its nappy changed.

» Tá clúidín úr de dhíth ar an mbabaí.

» The baby needs its nappy changed.

» Tá faicín nua ag teastáil ón leanbh.

» He has nappy rash.

» Tá gríos clúidín air.

» He has nappy rash.

» Tá sé scólta ag a chlúidín.

» She got nappy rash.

» Tháinig gríos clúidín uirthi.

» She got nappy rash.

» Scól a clúidín í.

» A shitty nappy.

» Clúidín salach.

» To sluice a nappy.

» Clúidín a ní, clúidín a rinseáil.

» Soiled nappies.

» Clúidíní salacha.

» A wet nappy.

» Clúidín fliuch.

» The nappy soaks up any wetness.

» Ionsúnn an clúidín aon fhliuchán.
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Abairtí 3 - Gníomhaíocht sa bhaile ar nós am bricfeasta, am leaba, am
folctha nó eile
» Táimid chun bricfeasta a bheith
againn anois.

» We are going to have breakfast
now.

» Ar ith tú do lón/dhinnéar?

» Did you eat your lunch/dinner?

» Tá an bia seo blasta.

» This food is tasty.

» Ith suas é.

» Eat it up.

» An bhfuil ocras ort?

» Are you hungry?

» Tá/Níl ocras orm.

» I am/I am not hungry.

» An bhfuil tart ort?

» Are you thirsty?

» Tá/níl tart orm.

» I am/I am not thirsty.

» Ar mhaith leat....

» Would you like….

» Ba mhaith liom…….

» I would like…….

» Is maith liom.

» I like....

» Ní maith liom.

» I don’t like.

» Tá mé lán go barr!

» I am full up!

» Ba mhaith liom anraith le do thoil.

» I would like soup please.

» Ba mhaith liom gloine uisce, le do thoil.

» I would like a glass of water please.

» Ba mhaith liom milseóg, le do thoil.

» I would like dessert, please.

» Ba mhaith liom císte, le do thoil.

» I would like cake please.

» Go raibh maith agat.

» Thank you.

“

Tá go leor frídíní ag dul
timpeall faoi láthair. Tá
gach duine sa tigh seo
tinn!

”
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Focail 1 - Ag ithe le Chéile
» Bricfeasta

» Breakfast

» Lón

» Lón Lunch

» Dinnéar

» Dinner

» Tae

» Tea

» Suipéar

» Supper

» Sos Tae

» Tea break

Abairtí 4 - Am Leaba
» Am luí!

» Bedtime!

» Cuir ort do phitseámaí.

» Get your pyjamas on.

» Faigh réidh/ullamh don leaba.

» Get ready for bed.

» Ar mhaith leat scéal?

» Would you like a story?

» Faigh Leabhair.

» Get a book.

» Léigh scéal.

» Read a story.

» Gabh a luí.

» Go to bed.

» Isteach sa leaba leat.

» Get into bed.

» An bhfuil tú te go leor?

» Are you warm enough?

» Oíche mhaith.

» Night, night.

» Codladh sámh.

» Sweet dreams.

» Feicfidh mé amárach tú.

» See you tomorrow.

» Feicfidh mé ar maidin tú.

» See you in the morning.

Abairtí 5 - Mothúcháin agus Sláinte
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» Orm

» On me

» Ort

» On you

» Air

» On him

» Uirthi

» On her

» Orainn

» On us

» Oraibh

» On you plural

» Orthu

» On them
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Focail 5 - Laethanta na seachtaine, míonna, séisiúir, an dúlra nó eile
Domhnach

An Domhnach

Dé Domhnaigh

Sunday

Luan

An Luan

Dé Luain

Monday

Máirt

An Mháirt

Dé Máirt

Tuesday

Céadaoin

An Chéadaoin

Dé Céadaoin

Wednesday

Déardaoin

An Déardaoin

Déardaoin

Thursday

Aoine

An Aoine

Dé hAoine

Friday

Satharn

An Satharn

Dé Sathairn

Saturday

Focail 7 - Dathanna, uimhreacha, comhaireamh nó eile
1

a haon

14

a ceathair déag

27

fiche a seacht

2

a dó

15

a cúig déag

28

fiche a hocht

3

a trí

16

a sé déag

29

fiche a naoi

4

a ceathair

17

a seacht déag

30

tríocha

5

a cúig

18

a hocht déag

40

daichead

6

a sé

19

a naoi déag

50

caoga

7

a seacht

20

fiche

60

seasca

8

a hocht

21

fiche a haon

70

seachtó

9

a naoi

22

fiche a dó

80

ochtó

10

a deich

23

fiche a trí

90

nócha

11

a haon déag

24

fiche a ceathair

100

céad

12

a dó dhéag

25

fiche a cúig

13

a trí déag

26

fiche a sé
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Focail 8 - Na Seasúir (The Seasons)
An tEarrach (Spring)

» Feabhra

» February

» Márta

» March

» Aibreán

» April
An Samhradh (Summer)

» Bealtaine

» May

» Meitheamh

» June

» Iúil

» July
An Fómhar (Autumn)

» Lúnasa

» August

» Meán Fómhair

» September

» Deireadh Fómhair

» October
An Geimhreadh (Winter)
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» Samhain

» November

» Nollaig

» December

» Eanáir

» January
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Aguisín V: Rialacha
Tá sé tábhachtach go mbíonn rialacha simplí soiléir ann.
Is féidir iad seo a aontú nuair a bhunaítear an grúpa trí plé idir na tuismitheoirí fein le go
mbeidh uinéireacht ag gach duine ar an phróiseas. Cinnteoidh sin go bhfuil na rialach a
oiriúnacha agus go mbainfidh gach duine sult as an soláthar.
» Tá tuismitheoirí freagrach as a bpáistí féin.
» Tá ceart bunúsach ag gach páiste bheith slán.
» Tá ceart bunúsach ag gach páiste do chothrom na féinne sa súgradh.
» Tá an láthair súgaratha ina limistéar saor ó thobac.
» Tá luach le gach ball den ghrúpa.
» Cuidíoinn gach duine le hualach na hoibre.
» Nach dtugtar páistí chuig an ghrúpa le linn dóibh bheith thíos le tinneas.
» Ná déangtar compáráid idir páisí.
» Tá fáilte roimh chách.
Is féidir leis na rialacha bheith ina dhoiciméad oscailte agus cur leo má thagann
deacrachtaí neamhaitheanta chun chinn.
Is féidir leis an ghrúpa ceisteanna eile a chíoradh má tá siad ábhartha cosúil:
» Polasaí maidir le deirfiúracha nó deartháracha níos sine ag freastal.
» Thiocfadh dó go mbeadh ailléirge bia ag páiste áirithe nó tuismitheoirí eile
le mothúnchán laidre faoi bhia slaintiúl nó bia siúcrach lán-dathanna. Más
amhlaidh, b’fhiú polasaí cineálacha bia, soláistí a bheith ar fáil.
Is féidir le táille beag bheith i gceist ag an ghrúpa le cuidiú le cíos halla agus málaí tae is
eile a cheannach.

Bunú agus Feidhmiú Grúpaí Súgartha
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Aguisín VI: Cód Iompair
Táthar ag súil:
» sábháilteacht gach linbh agus duine óig a chinntiú trí mhaoirseacht chúramach,
réamhphleanáil chuí gníomhaíochtaí, agus modhanna sábháilte a úsáid i
gcónaí;
» leanaí agus daoine óga a spreagadh agus a threorú chun freagracht a ghlacadh
as a n-iompair féin;
» plé le gach leanbh agus duine óg go cothrom agus a chinntiú go mothaíonn siad
luach a bheith leo agus nach bhfuiltear ag fabhrú aon duine;
» gach leanbh agus duine óg a spreagadh gan idirdhealú a dhéanamh ar bhonn
creidimh, cine, inscne, aicme sóisialta nó cumais;
» gan súgradh garbh nó contúirteach nó bulaíocht a cheadú agus drochtheanga
nó iompraíocht mhíchuí a dhímholadh;
» a bheith dearfach agus moladh a thairiscint chun cuspóirí an ghrúpa a chur
chun cinn i gcónaí;
» gan ligean d’aon líomhain mí-úsáide dul gan a dhúshlán a thabhairt nó gan
a thaifeadadh más cuí. Tarluithe agus timpistí le bheith taifeadta ar fhoirm
tarlúintí/timpistí na heagraíochta;
» timpistí nó tarlúintí de mhí-úsáid nó droch-chleachtas líomhnaithe a thuairisciú;
» mion-gharchabhair a thabhairt i láthair dhaoine eile;
» rochtain ar fhón chun teagmháil a dhéanamh láithreach le seirbhísí éigeandála
más gá;
» gan mí-úsáid fhisiciúil, mhothúchánach nó ghnéasach a dhéanamh ar leanaí
agus daoine óga;
» rúndacht faoi eolas íogair a choinneáil;
» meas a thabhairt ar agus éisteacht le barúlacha leanaí agus dhaoine óga;
» am a ghlacadh le treoracha faoi ghníomhaíochtaí a mhíniú le cinntiú go
dtuigtear i gceart iad;
» caidreamh cuí oibre a fhorbairt le leanaí agus le daoine óga bunaithe ar chomhmhuinín agus ar chomh-mheas;
» a bheith ina n-eiseamláir, ag léiriú go seasmhach ardchaighdeán iompair;
» gan sáruithe rialacha, súgradh garbh nó úsáid substaintí coiscthe a cheadú.
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Aguisín VI: Cód Iompair (ar lean)
Is féidir le tuismitheoirí iad féin a chosaint ó líomhaintí bréagacha trí:
» gan am a chaitheamh leo féin le leanaí agus le daoine óga ar shiúl ó dhaoine
eile;
» gan leanaí agus daoine óga a thabhairt abhaile leo;
» gan garchabhair a thabhairt a mbeidh baint éadaí linbh/duine óig riachtanach
mura bhfuil daoine eile i láthair.
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Aguisín VII: Foirm Tuairisc Thimpiste
Ainm an té a d’fhreastail ar an duine gortaithe
Ainm an duine a bhí gortaithe
Seoladh an duine a bhí gortaithe

Láthair beacht na timpiste

Cuir síos ar a tharla

An raibh céadchabhair in úsáid?

cuireadh

Níor cuireadh

Ar cuireadh tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas?

cuireadh

Níor cuireadh

Cé a chuir tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas?
Cathain ar cuireadh tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas?
Aon bheart eile atá le déanamh
Ar cuireadh fios ar sheirbhís éigeandála?

cuireadh

Níor cuireadh

Ar cuireadh fios ar na poilíní?

cuireadh

Níor cuireadh

Fíorthaifead atá sna fíricí go léir thuas den timpiste/tarlúint
Síniú an té líon an fhoirm seo isteach
Ainm (bloclitreacha)

Dáta

Sínú an té a gortaíodh/tuismitheora (Más cuí)
Ainm (bloclitreacha)
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Dáta

Aguisíní

Aguisín VIII: Glór na nGael- Foirm
Chlárúcháin do Theaghlach
Ainm tuismitheora
Seoladh
Guthán
Guthán póca
Rphost
Ainmneacha (is dáta breithlá pháistí)
1.
2.
3.
4.
5.
Duine ainmnithe i gcás éageándála
Ainm
Guthán
Bunachar sonraí Ghlór Teaghlaigh: Cinntíonn clárú le Glór Teaghlaigh go bhfuil tú
clúdaithe faoi árachas s’againne. Faigheann na baill nuachtlitir gach coicís ina mbíonn
eolas faoi imeachtaí Gaeilge do theaghlaigh fud fad na tíre agus eolas ábhartha eile do
thuismitheoirí atá ag tógáil páistí le Gaeilge.
Polasaí grianghraif: Glacann Glór na nGael grianghraif ag ár gcuid imeachtaí le húsáid in
ábhar poiblíochta le labhairt na Gaeilge sa teaghlach a spreagadh. Más é nár mhaith leat
go mbainfimid úsáid as aon ghriangraf ina bhfuil do theaghlach, iarraimid ort sin a chur
in iúl dúinn.
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Aguisíní

Aguisín VIII: Glór na nGael Foirm Chlárúcháin do Grúpaí
Ainm an ghrúpa
Suíomh Ghréasáin an ghrúpa
Cathaoirleach
Guthán
Rphost
Cathaoirleach
Guthán
Rphost
Cathaoirleach
Guthán
Rphost
Teagmhálaí (do chomhfhreagras i rith uaireanta oifige):
Ainm teagmhalaí
Seoladh 1
Seoladh 2
Guthán
Guthán póca
Rphost
Glacann Glór na nGael grianghraif ag ár gcuid imeachtaí le húsáid in ábhar poiblíocht
le labhairt na Gaeilge sa teaghlach a spreagadh. Más é nár mhaith leat go mbainfimid
úsáid as aon ghriangraf ina bhfuil do theaghlach, iarraimid ort sin a chur in iúl dúinn.

Glór na nGael,
Ráth Cairn,
Baile Átha Buí,
Contae na Mí C15 Y7CY.
Teil: +353 46 943 0974 R: fiosru@glornangael.ie
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