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Gaisce
GhlOr
Dúshlán spraíúil le teaghlaigh
a spreagadh níos mó Gaeilge
a labhairt sa bhaile.

An Scéim

An bhfuil suim agat líonra teaghlaigh a thógáil go háitiúil agus teaghlaigh a spreagadh
níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile? Má tá, bheadh fáilte romhaibh páirt a ghlacadh sa
scéim Gaisce Ghlór.
Is scéim spriocdhírithe do theaghlaigh í Gaisce Ghlór. Bronnfar cairt i bhfoirm póstaeir ar
gach teaghlach le 40 dúshlán air ó thaobh labhairt na Gaeilge de mar theaghlach, rudaí
ar nós cluiche boird Gaeilge a imirt agus comharthaí Gaeilge a chur timpeall an tí agus
eile. Chomh maith leis sin, gheobhaidh na teaghlaigh greamaitheoirí le cur ar gach sprioc
nuair atá sé bainte amach acu.
Is bealach dearfach, físiúil é seo le labhairt na Gaeilge a spreagadh sa teach. Tá
duaiseanna ar fáil gach seachtain le linn na scéime do na rannpháirtithe agus beidh
mórdhuais ann ag deireadh na scéime ar fad.
Cuireann Glór na nGael fáilte roimh chomhoibriú ó ghrúpaí áitiúla an scéim seo a
fheidhmiú ar bhonn logánta. Níl aon chostas le páirt a ghlacadh sa scéim, ach is deis í
caidreamh a chothú le agus idir teaghlaigh atá ag tógáil páistí trí Ghaeilge sa cheantar.
Cuirfidh Glór na nGael an tacaíocht seo a leanas ar fáil:
Póstaer Gaisce Ghlór
Greamaitheoirí ‘Déanta’
Duaiseanna
Teastas do na teaghlaigh ar chríochnú na scéime
Is féidir físeáin agus grianghraif a chur ar na meáin shóisialta agus úsáid a bhaint as
#TeangaTí #GaisceGhlór, féach thíos samplaí ó rannpháirtithe a bhí ann go dtí seo:

An Cur Chuige
Tá na teaghlaigh ábalta 30 dúshlán ar mhaith leo tabhairt faoi a roghnú as an 40 a
léirítear ar an phóstaer. De réir mar a oibríonn siad fríd na dúshláin, is féidir leis na
páistí greamaitheoir ‘Déanta’ a chur ar na dúshláin a sháraítear, ceann ar cheann.
Cruthóidh an comhordaitheoir/oifigeach forbartha áitiúil atá freagrach grúpa
Whatsapp ar a mbeidh na teaghlaigh ábalta pictiúir nó físeáin a roinnt ar a chéile a
léireoidh dul chun cinn s’acu.
Sa dóigh seo, beidh fianaise á léiriú ar bhaint amach na spriocanna tríd an ghrúpa
WhatsApp. Aontóidh na teaghlaigh go bhfuil cead ag Glór na nGael an t-eolas seo a
úsáid mar ábhar poiblíochta. Déanfaidh an líonra clibeáil ar Ghlór na nGael agus ar
Theanga Tí in aon phoiblíocht a dhéanann siad féin.
Eagrófar imeacht áitiúil ag deireadh na scéime leis na teastais a bhronnadh ar na
teaghlaigh.

Sampla den phóstaer agus na greamaitheoirí

Na Spriocanna
1. Scairt Facetime/Zoom a dhéanamh le teaghlach eile
2. Liosta siopadóireachta a scríobh (nó a tharraingt)
3. Freastal ar imeacht teaghlaigh Ghlór na nGael
4. Leabhar Gaeilge a fháil ón leabharlann
5. Béile a ithe trí Ghaeilge sa teach
6. Dearaigh póstaer a bhfuil an Ghaeilge le léamh agus cheiliúrfaidh rud éigin ata tábhachtach
do do theaghlach
7. Cluiche Boird Gaeilge a imirt
8. Cócaireacht a dhéanamh trí Ghaeilge
9. Amharc ar chlár/scannán Gaeilge ar TG4
10. Léigh leabhar/scéal Gaeilge le chéile mar theaghlach
11. Crann ginealaigh a dhéanamh
12. Biachlár lae a dhearadh as Gaeilge
13. Amhrán nua Gaeilge a fhoghlaim
14. Déan TikTok i nGaeilge
15. Crosfhocal nó cuardach focal Gaeilge a dhéanamh
16. Gaeilge a labhairt le peata
17. Leagan Gaeilge de bhur seoladh baile a úsáid
18. Comharthaí/Lipéid Ghaeilge a chur ar earraí an tí
19. Déan léirmheas ar an leabhar a léigh sibh
20. Déan macnamh/gníomhaíocht aireachais trí Ghaeilge
21. Pictúir a ghlacadh de 20 focal Gaeilge i bhur gceantar
22. Léigh leabhar/scéal Gaeilge leat féin
23. Scéal a scríobh i nGaeilge
24. Ceannaigh nó dearaigh Cárta breithlá as Gaeilge
25. Gabh ar shiúlóid teaghlaigh agus labhair Gaeilge an t-am ar fad lena linn
26. Aimsigh 5 fhíseán Gaeilge ar YouTube
27. Déan siopadóireacht as Gaeilge le chéile
28. Úsáid Snapchat i nGaeilge
29. Dán/rann nua Gaeilge a fhoghlaim
30. Croch ábhar Gaeilge ar Facebook nó ar Instagram
31. Bí ag spraoi le siblín(í) trí Ghaeilge
32. Cuir teachtaireacht téacs/WhatsApp as Gaeilge
33. Cuir cuairt ar cairde a bhfuil Gaeilge acu
34. Scríobh an dán na an t-amhrán Gaeilge is ansa leat amach
35. Freastal ar imeacht Gaeilge
36. Ceardaíocht a dhéanamh trí Ghaeilge
37. Scríobh litir/rphost as Gaeilge
38. Scríobh dialann i nGaeilge
39. Imir an cluiche ‘Stad an Bus’ trí Ghaeilge
40. Déan ióga trí Ghaeilge

Eolas Clárúchán
Má tá aon cheist agat nó má tá
suim agat líonra a chlárú don
scéim déan teagmháil linn:
teaghlach@glornangael.ie
+353 861719755

Le tacaíocht ó:

www.teangati.ie

