
 

 

 
 

 

Leabhar Gníomhaíochtaí 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Club:          
 

 

Ainm:         



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foclóir, 

Gníomhaíochtaí 

agus  

Cluichí le Gaeilge 
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Foclóir 

 Ag an gCampa/Club  

Bróga Reatha Runners 

Lón Lunch 

Páipéar Paper 

Cairde Friends 

Liathróid Ball 

Múinteoir Teacher 

Bioráin Chniotála Knitting Needles 

Halla Spóirt Sports Hall 

T-Léine T-Shirt 

Clós Súgartha Playground/Yard 

Stocaí Socks 

Ealaín Art 

Péint Paint 

Uachtar Gréine Sun Cream 

Cispheil Basketball 

Feadóg Whistle 

An Ghrian The Sun 
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Foclóir 

 Sa Bhaile 

Folcadh Bath 

Dinnéar Dinner 

Bosca Bruscair Waste Bin 

Fuinneog Window 

Clog Clock 

Piliúr Pillow 

Cathaoir Chair 

Seomra Suite Sitting Room/Living Room 

Leaba Bed 

Cith Shower 

Stocaí Socks 

Éadaí Clothes 

Scuab Fiacla Toothbrush 

Fallaing Sheomra Dressing Gown 

Murlán Dorais Doorknob/Door Handle 

Peataí Pets 

Soithí Dishes 
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Foclóir 

 Sa Dúlra agus ar an Trá 

Sliogán  Shell 

Tonnmharcaíocht/Surfáil Surfing 

Bád Boat  

Féar Grass 

Bóín Dé Ladybird 

Boghdóireacht Archery 

Duilleog Leaf 

Dreapadóireacht Climbing 

Crann Tree 

Conair Dhúlra Nature Trail 

Iora Squirrel 

Farraige Sea 

Féileacán Butterfly 

Gaineamh Sand 

Smugairle Róin Jellyfish 

Cadhc Kayak 

Cloch Stone 
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Foclóir 

 Ar an bhFeirm agus ag an Zú 

Bó Cow  

Goraille Gorilla 

Nathair Snake 

Gabhar Goat 

Muc Pig 

Gé Goose  

Síota Cheetah 

Crogall Crocodile  

Feirmeoir Farmer  

Uisceadán  Aquarium 

Capall Horse 

Leon  Lion 

Piongain Penguin 

Siopa  Shop  

Lasairéan Flamingo 

Coimeádaí Zú Zoo-Keeper 

Comharthaí  Signs 



7 
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Ciorcal Comhrá & Gníomhaíochtaí 

Scríbhneoireachta 

Treoracha: Ciorcal Comhrá 

1. Téigh mórthimpeall an chiorcail chun sonraí faoi thopaicí 

éagsúla a fháil ó gach éinne ag an chlub.  

2. Tabhair samplaí chun cabhrú más é nach bhfuil na focail ag an 

ghrúpa, agus chun éagsúlacht a thabhairt.  

3. Déan comhrá ar ábhair dhifriúla gach club.  

Roinnt shamplaí do thopaicí ciorcal comhrá:  

 Caitheamh aimsire  

 Laethanta Saoire  

 Aimsir  

 Mo Chlann  

 Ceol agus bia a thaitníonn liom  

 Cuir leis an liosta tú féin! 

 

Treoracha: Cluiche Liosta Siopadóireachta 

1. Is í aidhm an chluiche ná 
        aim 
liosta do rudaí a cheannaíonn tú sa 

siopa a dhéanamh (m.sh. bainne, 

úll, seacláid, T-léine, trátaí, srl. Srl.) 

– is cluiche cuimhne agus cluiche  
memory game 
Gaeilge atá ann! 
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2. Cuir tús leis an liosta mar cheannaire, le “Chuaigh mé go dtí 

an siopa agus cheannaigh mé…” agus abair rud éigin a 

gceannófá.  

3. Téigh mórthimpeall an chiorcail le gach éinne ag déanamh 

gach rud ar an liosta rompu a rá, agus rud a chur leis an liosta, 

mar shampla: Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé 

úll agus seacláid agus glasraí agus iógairt agus criospaí agus 

bia don pheata srl srl.  

4. Déan go dtí go bhfuil liosta le rud éigin do gach éinne sa chlub 

agat! Más é go bhfuil am, déan 2 babhta!  

 
Treoracha: Tasc Scríbhneoireachta 

1. Tabhair topaic/tasc don 

ghrúpa chun scríobh faoi. 

2. Tabhair méid ama áirithe don 

ghrúpa chun an 

ghníomhaíocht a dhéanamh sa 

chlub. 

3. Abair leo ceist a chur más é go 

bhfuil an Ghaeilge ar aon rud 

nó aon chabhair eile ag 

teastáil. 

4. Roinnt shamplaí do thasc scríbhneoireachta:  

 Biachlár a dhéanamh  

 Iontráil dialann nó litir bunaithe ar laethanta saoire  

 Réamhaisnéis na hAimsire – Inné, inniu, amárach  

 Alt fúmsa féin agus mo chlann 



 

 

 

 

Origami, 

Cniotáil  

agus 

Tionscnaimh Ealaíne   
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Origami 

Treoracha: Froga Origami 

 

 

Ag Teastáil:  

 Páipéar cearnógach Origami 

Roghnach:  

 Súile googly  

 Páipéar dearg don teanga 

  

(Pictiúir agus treoracha aistrithe 

ó www.easypeasyandfun.com)



12 
 

1. Fill an páipéar go trasnánach faoi dhó (an dá shlí).  
Fold                          diagonally     both directions 
Oscail agus fill arís i leath é. Oscail arís é. 
                 in half 

 

2. Déan na pointí atá an spota dearg orthu sa phictiúr a fhilleadh 

isteach chun an cruth sa phictiúr a fháil  

(gheobhaidh tú cruth triantánach) 
         triangular shape 

3. Fill cúinne an triantáin (léirithe leis an spota gorm) go 
        corner     shown 
barr an triantáin, mar a fheiceann tú sa phictiúr.  

Déan an rud céanna arís leis an gcúinne eile. 
           same thing 
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4. Anois tá an cruth sa phictiúr seo agat. Fill cúinne na cearnóige 
            square  
 seo (spota dearg) go lár na cearnóige. Déan an rud céanna 
                 middle 
arís leis an gcúinne eile.  

 

5. Cas an froga mórthimpeall. Tóg cúinne an triantáin nua seo 
Turn/flip      around 
(léirithe le spota gorm) agus fill síos é mar atá léirithe sa 

phictiúr. Déan an rud céanna leis an gcúinne eile. 

6. Tóg an cúinne léirithe leis an spota dearg sa phictiúr thíos 

agus déan é a fhilleadh amach. Déan an rud  
     fold it 
céanna arís leis an gcúinne eile. Cas an páipéar mórthimpeall 

– tá froga beagnach againn!  
           nearly 
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7. Seo an píosa deacair – an froga a chur ag léimt!  
      hard part            jumping 
Féach ar ar an líne dearg agus an líne gorm sa 4ú phictiúr 

thuas. Ar dtús, fill an páipéar suas ar an líne dearg (úsáid 

rialóir nó cárta chun cabhrú leat). Cas an froga mórthimpeall 

agus déan filleadh deireanach suas ar an líne gorm. 

 

 

Tá froga againn! 

 

Más maith leat, tabhair roinnt súile googly agus teanga 

pháipéir don fhroga. Is féidir leis an bhfroga léimt - Brú síos ar 

an tóin!  
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Origami 

Treoracha: Leabharmharc Origami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag Teastáil:  

 Páipéar cearnógach Origami 

 

Roghnach:  

 Chun dearadh: Súile googly, páipéar daite, marcóirí, 

gliú, siosúr 

(Pictiúirí agus treoracha 

aistrithe ó 

www.easypeasyandfun.com)
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1. Fill an páipéar ar fiar, faoi dhó (an dá shlí). Fág fillte é  
Fold                 diagonally     both directions 
an dara huair, ionas go bhfuil triantán agat. Tóg barr an 
 the second time                         triangle  
triantán (léirithe sa pictiúr mar spota bándearg) agus fill síos 

go dtí an bun é, mar a léirítear sa phictiúr thíos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Tóg ceann de na cúinní ar bhun an triantáin agus déan 

 é a fhilleadh suas go dtí an lár mar atá léirithe sa phictiúr 

thíos leis an spota bándearg. Déan an rud céanna arís leis an 

gcúinne eile. 
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3. Déan ceann dos na cúinní a fhilleadh síos, chun é a neadú 
       tuck in 
istigh sa flapa, agus déan an rud céanna leis an  
      flap 
gceann eile.  

 

  Tá leabharmharc againn!  

 

Déan é a dhearadh mar a theastaíonn uait – tá roinnt  
           design  as you like 
smaointe sna pictiúir thíos agus ag an tús!  

      ideas 
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Cniotáil 

Treoracha: Scaif 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag Teastáil:  

 Olann 

 Bioráin Chniotála 

 
 

Pictiúir agus treoracha thíos tógtha ó fhíseán Sheep & Stitch ar YouTube: 

How to Knit a Scarf for Beginners Step By Step - 

https://www.youtube.com/watch?v=24lR2IRS57A  

(Pictiúr ó www.sewoverit.co.uk)

https://www.youtube.com/watch?v=24lR2IRS57A
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Ag cur lúb suas 
Casting on 

 

1. Tóg an olann agus déan snaidhm bunúsach  
         wool           knot               basic                 
mórthimpeall ar do bhiorán.  
         around               needle 
  

  

  

  

  

  

 

2. Déan an taobh fada den olann a lúbadh mórthimpeall  
        long side            loop   
ar do mhéar nó ordóg, agus an lúb seo a chur  
              finger     thumb  

mórthimpeall ar an mbiorán. 
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3. Cuir an lúb síos in aice le do shnaidhm agus tarraing an 
            beside                   pull 
olann ionas go bhfuil an lúb mórthimpeall ar an bhiorán go 

réasúnta teann – ach ní rótheann! Beidh tú ag cur do  
 reasonably tight                  not too tight  
bhiorán eile isteach anseo níos déanaí. 

 

 

 

Tá lúb suas deanta agat! 
You’ve cast on! 
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4. Déan é seo arís is arís go dtí go bhfuil 22 lúb ar an  
       again and again 
bhiorán agat (nó go bhfuil sé chomh tiubh is atá ag  
     thick 
teastáil uait dod’ scaif). Déan do lúba a  
          for your scarf        stitches 

leathnú amach chun é seo a mheas. 
      spread out                         estimate 
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Ag Cniotáil  
knitting 

 

1. Tóg do bhioráin lán le lúba (A) agus, ag amharc air, tóg an 

biorán eile (B) agus cur suas tríd an chéad lúb é, taobh thiar 
                    behind 
den bhiorán A. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tóg an taobh fada den olann agus déan é a tharraingt suas, 

mórthimpeall ar bhiorán B agus síos idir na bioráin. 
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3. Tarraing biorán A suas thar bhiorán B. Brúigh biorán B  
    over       Push 
os comhair bhiorán A arís agus suas. 
  in front of 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tarraing an lúb iomlán suas ionas go dtiteann sé ó bhiorán A 
           falls from 
agus go bhfuil sé ar bhiorán B.  
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Tá tú tar éis lúb a chniotáil! 

 

5. Déan é seo arís is arís – ag athrú láimhe nuair a chríochníonn tú 
        again and again                 swapping hands when you finish     
biorán A chun an líne lúb a dhéanamh arís – go dtí go bhfuil an 

scaif chomh fada is atá ag teastáil uait dod’ scaif).  
                     for your scarf               

Comhair do lúba agus tú ag cniotáil ionas go bhfuil  
             Count your stitches as you knit 

a fhios go bhfuil ag éirí i gceart leat. Nuair atá tú críochnaithe, 

caith anuas do lúba leis na treoracha thíos… 
      cast off             instructions 

 



25 
 

Ag Caitheamh Anuas  
Casting off 

 

1. Nuair atá tú sásta le fad do scaife, tá tú réidh le 
         length of your scarf 
caitheamh anuas. Chun tosú, déan 2 lúb a chniotáil  
           to begin             knit 2 stitches  
mar is gnáth.  
   as normal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Ansin, tóg biorán A (an biorán le formhór dos na lúba 
              most of the stitches 
air) agus cur síos tríd an chéad lúb ar bhiorán B (atá 2 lúb  
                   first stitch              two stitches 
air) é, os comhair bhiorán B. 
                 in front of 
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3. Déan biorán A a tharraingt suas, ag tógáil na lúibe seo leis,  
                        pull             taking this stitch with it 
thar barr bhiorán B - bí cinnte an lúb eile ar bhiorán B a  
over the top of 
choimeád ar bhiorán B - agus ansin anuas ar thaobh eile  
       keep               back down       other side 
de bhiorán B. Ansin, lig don lúb titim ó bharr biorán A. 
                 let the stitch fall 
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Chaith tú lúb anuas! 

4. Chun leanúint ar aghaidh, déan lúb a chniotáil mar is gnáth arís  
 to continue 
(ó bhiorán A go biorán B), ionas go bhfuil 2 lúb ar bhiorán B  

(ba chóir go mbeidh 2 lúb ar bhiorán B chun caitheamh anuas i  
        there should be 
gcónaí), agus déan an próiseas céanna arís. 
  

5. Athdhéan go dtí deireadh an líne ar bhiorán A.  
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6. Chun an scaif a chríochnú: cuir síos biorán A nuair a fhaigheann 
            put down 
tú an lúb dheireanach.       
                        last               

7. Tóg an olann agus tarraing suas timpeall an bhioráin atá fágtha 

é. 
  
 

 
 

 

8.  Tóg an chéad lúb ar an bhiorán le do mhéar agus déan é a  
                with your finger 
tharraingt suas go barr an bhiorán, agus anuas ar an taobh eile 

den bhiorán.  

 

9. Tóg an olann agus déan é a ghearradh le píosa mórthimpeall ar  
    cut 
6” fada fágtha. Tá lúb amháin fágtha anois ar an bhiorán. Déan  

a tharraingt trasna ionas go dtagann an olann tríd an lúb agus 

tarraing ionas go bhfuil sé teann. 
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Tá Scaif agat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Is féidir an t-eireaball a shníomh isteach leis an scaif chun é a 
               tail       weave 
chlúdach, agus bí bródúil ag caitheamh do scaif!   
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Ogham 

Píosa eolas faoi Ogham 

Eolas aistrithe agus pictiúr tógtha ó https://ogh.am 

 

Is aibítir í Ogham a úsáidtear chun an tSean-Ghaeilge a  
    alphabet                         Old Irish 
scríobh. Creidtear go n-úsáidtear Ogham chomh luaith leis an  
                 It is believed           was used 
gcéad chéim AD! De ghnáth úsáidtear Ogham chun fearann  
    1st Century AD                           territory 
nó suíomh adhlachta dhaoine tábhachtacha a mharcáil.  
                 burial site                        important 
Tá Ogham bunaithe ar Shean-Ghaeilge, mar sin níl na  
                             based on               therefore 
litreacha J, K, V, W, X nó Y ann. Is féidir litreacha cosúla a 

úsáid in áit na litreacha seo.  
            instead  
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Smaoinigh ar shlite difriúla chun d’ainm nó an focal  
      Think               different ways 
is fearr leat a dhéanamh amach in Ogham ag úsáid an aibítear  
your favourite        
thíos – Is féidir cipíní, péint, marcóirí, 
                        matchsticks  
gliú, páipéar, nó aon rud ag an 

gcampa gur mhian leat a úsáid! 
                   that you like  
Nóta: Ba chóir Ogham a léamh, agus 

a scríobh, ó bhun go barr.        

                     from bottom to top 
Mar shampla, féach anseo an focal 

‘Fáilte’ litrithe in Ogham: 
Welcome 
            

Roinnt inspioráide: 
                 inspiration 

 

 

 

   

Pictiúr tógtha ó wwwartcld.comPictiúir tógtha ó 

www.pinterest.ie/oghamart

Pictiúr tógtha ó wwwartcld.com
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Ogham 

Aibítir Ogham 

Bí cinnte pictiúir agus físeáin don phróiseas ealaíne a roinnt 

linn ar na meáin shóisialta! Táimid 

ar Facebook, Instagram agus Twitter. 

 A   I 
  S 

 B   L 
  T 

 C   M 
  U 

 
D   N 

  Z 

 
E   O 

  NG 

 
F   P 

  UI 

 
G   Q 

  EA 

 
H   R 

  OI 

https://www.facebook.com/ograsgaeilge/
https://www.instagram.com/ogras/
https://twitter.com/ograsogras
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 Tionscnamh Ealaíne 
Treoracha: Smugairle Róin Páipéir 

 

Ag Teastáil:  

 Pláta Páipéir (gearrtha i leath) 

 Péint 

 Siosúir 

 Páipéar síprise (crepe paper) daite/ribíní (ribbons) 

 Súile Googly (googly eyes) 

 Gliú/Téip ghreamaitheach (sticky tape) 

 Sreang (string) (roghnach) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictiúr agus treoracha faighte ó: 

http://learncreatelove.com/paper-plate-jellyfish-craft/  

(leagan Béarla anseo)  

http://learncreatelove.com/paper-plate-jellyfish-craft/


34 
 

1. Tar éis do phláta páipéir a ghearradh i leath, déan leath dó a 

phéinteáil chun aghaidh an smugairle róin a dhéanamh. Nuair 
           jellyfish 
atá seo réidh, fág ar leataobh é chun triomú agus bog ar 
   leave aside to dry  
aghaidh go dtí an chéad chéim eile.  

2. Gearr roinnt stráicí as páipéar síprise – is féidir roinnt  
                strips         crepe paper  
dathanna éagsúla a úsáid más maith leat! 

3. Nuair atá do phláta páipéir tirim, úsáid gliú nó téip chun do 

stráicí síprise nó ribíní (nó an dá rud! Bí cruthaitheach!) ar an 
     ribbons        Be creative     on the back 
gcúl. 

4. Déan na súile googly a ghreamú ar an aghaidh chun súile a 

thabhairt don smugairle róin. 
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5. Más maith leat déan béal a tharraingt agus déan aon mhaisiú  
              mouth   draw   decorating 
eile gur mhaith leat chun do smugairle róin a chríochnú. 

6. Chun do smugairle róin a chrochadh, is féidir poll beag a  
             hang     hole 
dhéanamh ag barr an chinn, agus cur píosa sreang tríd an 
              top of the head      piece of string  
pholl chun é a chrochadh uaidh – breathnaíonn sé go hálainn 

in aice le fuinneog nuair a shéideann gaoth tríd, agus is breá 
               when the wind blows through 
le cait súgradh leis!  

 

 

Fíoras spraíúil – Is é “smugairle róin” 

an Ghaeilge ar “jellyfish”, ach is é an t-

aistriúchán díreach ná “seal snot”!  

Is dócha gur cur síos maith í sin ar 

cuma an jellyfish! 

 

 

 

 

 

Bí cinnte pictiúir agus físeáin don phróiseas ealaíne agus do 

smugairle róin críochnaithe a roinnt linn ar na meáin 

shóisialta! Táimid ar Facebook, Instagram agus Twitter.

https://www.facebook.com/ograsgaeilge/
https://www.instagram.com/ogras/


 

 

 

 

Turgnaimh Eolaíochta 

agus  

Oidis 
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Turgnamh 

Treoracha: Ag Déanamh Lampa Laibhe 

 

Ag Teastáil:  

 Buidéal Plaisteach  

 Ola Glasraí (Vegetable Oil) 

 Uisce  

 Dathúchán Bia (Food Colouring) 

 Salann nó táibléid alka seltzer  

 

 

 

 

Pictiúr agus treoracha thíos faighte ó shuíomh Ógras –  

Turgnaimh Eolaíochta ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh: 

https://www.ogras.ie/gniomhaiochtai-ar-line-covid-19  

https://www.ogras.ie/gniomhaiochtai-ar-line-covid-19
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7. Déan cinnte go bhfuil an buidéal plaisteach glan.  
      clean 

8. Líon an buidéal ½ lán leis an ola glasraí. 
          half full  vegetable oil  

9. Cuir uisce sa bhuidéal plaisteach go dtí go bhfuil sé ¾ lán agus 

cuir 10 mbraon den dathúchán bia isteach ann freisin 
     drops  food colouring 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. Má tá tú ag baint úsáid as salann cuir salann ann ar feadh 5 

soicind; Má tá tú ag úsáid táibléid alka seltzer bris é ina píosaí  
for 5 seconds             into small pieces 
beaga agus cuir isteach é. 

11. Cuir an claibín ar an mbuidéal plaisteach, croith é ar feadh 1-2 
      lid                shake 
nóiméad agus feicfidh tú na boilgeoga laibhe. 
       lava bubbles 

12. Más mian leat is féidir leat solas (tóirse) a chuir faoin 

mbuidéal chun an laibhe a fheiceáil níos fearr. 
 

Bí cinnte pictiúir agus físeáin don turgnamh a roinnt linn ar na 

meáin shóisialta! Táimid ar Facebook, Instagram agus Twitter.  

https://www.facebook.com/ograsgaeilge/
https://www.instagram.com/ogras/
https://twitter.com/ograsogras
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Turgnamh 

Treoracha: Ag Séideadh Balún ag Úsáid Buidéal 

 

Ag Teastáil:  

 Buidéal Mór Plaisteach (1.5L nó 2L) 

 Balún  

 2 Spúnóg Bhoird Fhínéagair (Table Vinegar) 

 1 Spúnóg Bhoird Phúdar Bácála (Baking Powder) 

 Píosa Páipéar le Rolladh Suas 

 Teastóidh Cabhair ó Dhuine Fásta don Turgnamh seo! 

 

 

 

Pictiúr thuas agus treoracha thíos faighte ó shuíomh Ógras –  

Turgnaimh Eolaíochta ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh: 

https://www.ogras.ie/gniomhaiochtai-ar-line-covid-19  

https://www.ogras.ie/gniomhaiochtai-ar-line-covid-19
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1. Cuir an fínéagar sa bhuidéal plaisteach.  
     vinegar 

2. Cuir an púdar bácála isteach sa bhalún go cúramach, ag úsáid  
   baking powder                 carefully 

an píosa páipéar rollta mar thonnadóir. 
       rolled up piece of paper   funnel   
           

3. Déan an balún a chroitheadh ionas go dtéann an púdar bácála 
             shake 
síos chuig íoctar an bhalúin. 
      bottom 

4. Cuir an balún anuas ar 

bharr an bhuidéil go  
up on top 
cúramach, cosúil leis an 

bpictiúr thall. 

5. Croch suas an balún go  
Hang/hold 
cúramach, ionas go 

dtiteann an púdar bácála 
      falls 
síos san fhínéagar. 

6. Féach ar do bhalún ag 

séideadh suas! 
      blowing up 
 

 

 

Bí cinnte pictiúir agus físeáin don turgnamh a roinnt linn ar na 

meáin shóisialta! Táimid ar Facebook, Instagram agus Twitter. 

 

https://www.facebook.com/ograsgaeilge/
https://www.instagram.com/ogras/
https://twitter.com/ograsogras
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Oideas 

Treoracha: Cáca Muga  

 

Ag Teastáil:  

 Babhla measctha  

 Spúnóg mheasctha 

 Muga nó cupán mór 

 Oigheann 

micreathonnach 
(microwave oven) 

Comhábhair: 

 35 gram (¼ cupán) 

plúr bán  

 2 spúnóg bhoird phúdar cócó 

 3 spúnóg bhoird siúcra mín (caster sugar) 

 ¼ taespúnóg phúdar bácála  

 1 buíocán uibhe (egg yolk) mór 

 2 spúnóige bhoird ola glasraí 

 3 spúnóige bhoird bainne 

 1 spúnóg bhoird Nutella nó sceallaí seacláide (chocolate 

chips) + breis don bharr 

 
 

 

Pictiúr agus treoracha faighte ó  

https://www.sweetestmenu.com/nutella-chocolate-mug-cake-for-one/  

(leagan Béarla anseo)  

https://www.sweetestmenu.com/nutella-chocolate-mug-cake-for-one/
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1. Déan an plúr, púdar cocoa, siúcra agus púdar bácála a 

mheascadh le chéile i mbabhla measctha. 

2. Cuir isteach an buíochán uibhe, ola glasraí agus bainne, agus  
             egg yolk 
corraigh chun cumaisc. 
            stir to combine  

3. Déan an fuidreamh cáca a dhoirteadh isteach i do chupán nó  
           cake batter     pour 
muga, ag fágáil spás ionas gur féidir leis an gcáca éirí gan dul 
  leave space so that the cake can rise  
thar an bharr.  

4. Cur an Nutella/sceallaí seacláide sa lár nó tríd an mheascáin,  
           in the middle of or through the mix 
agus ansin cuir an muga san oigheann micreathonnach ag  
     microwave 
teocht ard i gcomhair timpeall ar 80 soicind  

5. Fág ar leataobh chun fuarú, cuir roinnt Nutella breise ar bharr 
            to cool 
agus bain taitneamh as do cháca!  

 

 

 

 

 

Bí cinnte pictiúir agus físeáin  

don phróiseas bácála agus 

do cháca a roinnt linn ar na 

meáin shóisialta! Táimid 

ar Facebook, Instagram agus

 Twitter.  

https://www.facebook.com/ograsgaeilge/
https://www.instagram.com/ogras/
https://twitter.com/ograsogras
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Oideas 

Treoracha: Píotsa Tortilla 

 

Ag Teastáil:  

 Babhla measctha  

 Scian 

 Spúnóg mheasctha 

 Oigheann (oven) 

 Teastóidh Cabhair ó 

Dhuine Fásta don 

Oideas seo! 

Comhábhair: 

 2 fillteoig tortilla (tortilla wraps) 

 2 spúnóige bhoird carntha (heaped) do purée trátaí 

 Ionga amháin gairleoige, mionaithe (minced) 

 Dornán (handful) do dhuilleoga basal, gearrtha go 

garbh 

 2 spúnóige bhoird d’uisce 

 Dornán mór do cháis ghrátáilte (meascán do chéadar 

agus mozzarella) 

 8 slisín piobarónaí (pepperoni) agus/nó pé barráin a 

thaitníonn leat 
 

Pictiúr agus treoracha faighte ó  

https://thehealthyspoon.ie/easy-peasy-tortilla-pizza/  

(leagan Béarla anseo)  

https://thehealthyspoon.ie/easy-peasy-tortilla-pizza/
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1. Cur an t-oigheann ag réamh-théamh – 200°C 
      oven        pre-heat 

2. Déan an purée trátaí, gairleog, basal agus uisce a mheascadh 

le chéile i mbabhla. 

3. Déan an t-anlann tráta seo a spré go fial ar na fillteoig tortilla. 
        tomato sauce 

4. Cuir an cháis agus do rogha barrán ar do phíotsa.  
            toppings 

 

 

 

 

 

  

  

 

5. Cuir an píotsa ar raca sreinge i láir an t-oigheann agus fág 
           wire rack 
ag cócaireacht do 5-10 nóiméid. Bí cinnte súil ghéar a 

choimeád orthu anseo – dónn siad seo go tapa!! 
keep a close eye   they burn quickly! 

6. Gearr ina slisní agus bain taitneamh as do phíotsa! 
            Slice 

 

Bí cinnte pictiúir agus físeáin don phróiseas cócaireachta agus 

do phíotsa a roinnt linn ar na meáin shóisialta! Táimid 

ar Facebook, Instagram agus Twitter. 

https://www.facebook.com/ograsgaeilge/
https://www.instagram.com/ogras/
https://twitter.com/ograsogras


 

 

 

Amhráin  

as  

Gaeilge 
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Báidín Fheilimí 

Focail tógtha ó www.songsinirish.com  

Véarsa: 

Báidín Fheilimí d’imigh 

go Gabhla, 

Báidín Fheilimí is Feilimí 

ann. 

Báidín Fheilimí d’imigh 

go Gabhla, 

Báidín Fheilimí is Feilimí 

ann. 

Curfá: 

Báidín bídeach, báidín 

beosach, 

Báidín bóidheach, 

báidín Fheilimí 

Báidín díreach, báidín 

deontach 

Báidín Fheilimí is Feilimí 

ann. 

 

 

 

Báidín Fheilimí d’imigh go 

Toraí, 

Báidín Fheilimí is Feilimí ann. 

Báidín Fheilimí d’imigh go 

Toraí, 

Báidín Fheilimí is Feilimí ann 

Curfá 

Báidín Fheilimí briseadh i 

dToraí, 

Báidín Fheilimí is Feilimí ann. 

Báidín Fheilimí briseadh i 

dToraí, 

Báidín Fheilimí is Feilimí ann. 

Curfá 

Báidín Fheilimí briseadh i 

dToraí, 

Iasc ar bord agus Feilimí ann. 

Báidín Fheilimí briseadh i 

dToraí, 

Éisc ar bord agus Feilimí ann. 

 Curfá  

Pictiúr tógtha ó www.saatchiart.com 

http://www.songsinirish.com/
http://www.saatchiart.com/
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Da-Dú-Ron-Ron 

The Crystals 

Focail tógtha ó http://www.macsuibhne.com 

 
Véarsa: 
Bhí an ghrian ag taitneamh 
is dob álainn í 
Da-dú-ron-ron-ron! Da-dú-
ron-ron! 
 
Curfá: 
'Sea! do gheal mo chroí! 
'Sea! dob álainn í! 
'Sea! i ngach aon slí! 
Da-dú-ron-ron-ron! Da-dú-
ron-ron! 
 
 
 

 
 
D'éirigh mé ar maidin agus 
gheal mo chroí 
Da-dú-ron-ron-ron! Da-dú-
ron-ron! 
 

Curfá 

 
Chuala mé na héin ag 
canadh sna crainn 
Da-dú-ron-ron-ron! Da-dú-
ron-ron! 

 

Curfá 

 
Chonaic mé na bláthanna 
istigh sa choill 
Da-dú-ron-ron-ron! Da-dú-
ron-ron!  

Curfá 

 
  

Pictiúr tógtha ó www.nts.live 
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Ag Smaoineamh Os Ard 

Ed Sheeran 

Focail tógtha ó www.ancroiait.wordpress.com  

– amhrán iomlán ar fáil ansin. 

full song available there 

Véarsa: 
Nuair is léir nach seasann 
do chosa níos mó 
Is nach leanann do shúil’ 
mar a bhíodh 
An mbeidh teacht ar do 
bhéilín ar bhlaiseadh mo 
ghrá? 
An mbeidh d’aghaidh ag 
fógairt d’aoibh? 
 
Droichead: 
A stóirín, beidh mé ag 
fanacht leat féin go seachtó 
naoi. 
A leana, is tú an duine dom 
fiú ag fiche trí. 
 
 
 
 

 
Tá mé ag rá leat. 
Go dtiteann daoine i ngrá 
gan aon chúis, ná haon 
bhrí. 
B’fhéidir gan ach buille ar 
lámh. 
Titim féin i ngrá leat arís is 
arís. 
Tá rud ar intinn agam le rá. 
 
Cúrfá: 
Bí liom ann. 
Féadfaidh tú mé a thógáil 
anocht? 
Ó, luigh liomsa faoin solas 
ón oíche gheal. 
Éist le buillí mo chroí ar 
m’ucht. 
Ag smaoineamh os ard. A 
leana. 
Fuair muid neamh anseo ar 
domhan. 

Pictiúr tógtha ó www.shemazing.com 

http://www.ancroiait.wordpress.com/
http://www.shemazing.com/
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Tóg Amach Mé (Wagon Wheel) 

TG Lurgan  

 

Focail (leagan Béarla agus Gaeilge) agus físeán ar fáil ag 

https://songsinirish.com/wagon-wheel-as-gaeilge/  

 
 
Siar ó dheas i dtreo na farraige 
'Measc na bláthanna buí 's na 
carriage 
Is fada liom bheith thiar aríst i 
gConamara 
 
An áit bheag dheas sin ar thit muid i 
ngrá 
An chéad áit ariamh ar thóg tú mo 
lámh 
Beidh muid ag siúl na trá 
Le gealach lán le chéile anocht 
 
 
 
 
 

 
Curfá: 
Luascadh, luascadh 
lena buachaillí 
Pógadh, pógadh lena 
cailíní 
Hey-ey-ey tóg amach 
mé 
Luascadh, luascadh 
lena buachaillí 
Pógadh, pógadh lena 
cailíní 
Hey-ey-ey tóg amach 
mé 

 
Bhí muid ag damhsa ar 
feadh na hoích(e) 
D'fhéach mé ortsa 's 
léim mo chroí 
An samhradh is fearr ar 
domhan a'm leat i 
gConamara 
 

Curfá 

Pictiúr tógtha ó www.lurgan.biz/ 

https://songsinirish.com/wagon-wheel-as-gaeilge/
http://www.lurgan.biz/
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Beidh Aonach Amárach 

Na Casaidigh (The Cassidys) 

Focail (leagan Béarla agus Gaeilge) agus físeán ar fáil ag 
https://songsinirish.com/beidh-aonach-amarach-lyrics/   

 
Véarsa: 
Beidh aonach amárach i gContae 
an Chláir. 
Beidh aonach amárach i gContae 
an Chláir. 
Beidh aonach amárach i gContae 
an Chláir. 
Cé mhaith dom é, ní bheidh mé 
ann. 
 
Cúrfá:  
'S a mháithrín, an ligfidh tú chun 
aonaigh mé? 
'S a mháithrín, an ligfidh tú chun 
aonaigh mé? 
'S a mháithrín, an ligfidh tú chun 
aonaigh mé? 
'S a mhuirnín ó ná héiligh é. 
 
 

 
 
Níl tú a deich nó a haon 
déag fós. 
Níl tú a deich nó a haon 
déag fós. 
Níl tú a deich nó a haon 
déag fós. 
Nuair a bheidh tú trí déag 
beidh tú mór. 
 

Curfá 
 
Táim-se i ngrá le gréasaí 
bróg. 
Táim-se i ngrá le gréasaí 
bróg. 
Táim-se i ngrá le gréasaí 
bróg. 
Mur' bhfaigh mé é ní 
bheidh mé beo. 
 

Curfá 
 
 

Pictiúr tógtha ó 

www.jameshoran.photoshelter.com/   

https://songsinirish.com/beidh-aonach-amarach-lyrics/
http://www.jameshoran.photoshelter.com/
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B'fhearr liom féin mo ghréasaí 
bróg. 
B'fhearr liom féin mo ghréasaí 
bróg. 
B'fhearr liom féin mo ghréasaí 
bróg. 
Ná oifigeach airm faoi lásaí óir. 
 

 
Curfá 

 
Tá 'níon bheag agam is tá sí óg 
Tá 'níon bheag agam is tá sí óg 
Tá 'níon bheag agam is tá sí óg 
Is tá sí i ngrá leis an ghreasaí 
bróg 
 

Curfá 
 

 

 
'S iomaí bean a phós go h-óg 
'S iomaí bean a phós go h-óg 
'S iomaí bean a phós go h-óg 
Is a mhair go socair lena 
greasaí bróg 

 
Curfá 

 
Níl tú ach deich nó aon deag 
fós 
Níl tú ach deich nó aon deag 
fós 
Níl tú ach deich nó aon deag 
fós 
Nuair a bheas tú trí deag 
beidh tú mór 
 

Curfá 
 
B'fhearr liom féin mo 
ghreasaí bróg 
B'fhearr liom féin mo 
ghreasaí bróg 
B'fhearr liom féin mo 
ghreasaí bróg 
Ná fir na n'arm faoina lascú 
óir 
 

Curfá 

Pictiúr tógtha ó www.discogs.com/ 

http://www.discogs.com/


 

 

 

Aclaíocht, Damhsa  

agus  

Gníomhaíochtaí Eile 
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 Aclaíocht 

Treoracha: Cleachtadh Cuarda agus Aclaíocht 
Circuit Training 

 

Tá roinnt samplaí d’aclaíochta gur féidir a dhéanamh ag an 

chlub nó sa bhaile. Bí cinnte síneadh a chleachtadh roimh ré 

chun do chorp a ullmhú! 

 

Cleachtadh Cuarda (pictiúir samplach thíos): 

1. Burpaithe – 4 x 30 soicind 
   Burpees 

2. Léimthe Réaltcruthach – 3 x 60 soicind 
 Jumping Jacks 

3. Glúine aird – 3 x 60 soicind 
   High Knees 

4. Dreapadóirí – 3 x 45 soicind 
Mountain climbers  

5. Barraicíní an phortáin – 3 x 45 soicind  
        Crab toe touches 

6. Léimthe cúbtha – 3 x 30 soicind  
        Tuck jumps  
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Aclaíochta eile le déanamh sa chlub nó tar éis: 

1. Brúnna aníos – 10-20 
   Push-ups 

2. Léimthe gróigthe – 10-20  
      Squat jumps 

3. Gróigthe – 10-20 
   Squats 

4. Céimeanna sínte – 20-25  
             Lunges 

5. Plancra – 45 soicind 
   Plank 

6. Crochadh cos – 20-25  
     Leg raises 

7. Suíonna aniar – 20-25 
        Sit-ups 

8. Teannadh boilg – 10-20 
Abdominal Crunches 

 

 

 

Aclaíochta eile le tar éis an chlub, amuigh faoin aer: 

1. Siúil/Rith/Srac – 1km 
  Walk/Run/Jog 

2. Scipeáil – 60-120 soicind 
Skipping 

3. Staighre – 3-5 seit 
   Stairs 

4. Snámh – Pé mhéid gur mhaith leat!  
Swimming 
 

Físeán d’aclaíochtaí i nGaeilge ar fáil ó Ghlór na nGael anseo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GcRoK7qSK9k&feature=youtu.be  

Pictiúr tógtha ó www.self.com  

https://www.youtube.com/watch?v=GcRoK7qSK9k&feature=youtu.be
http://www.self.com/
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Damhsa 

Hocaí Pócaí i nGaeilge 

Beidh píosa spraoi agat sa chlub as damhsa an Hócaí Pócaí a 

dhéanamh agus a chanadh – i nGaeilge! Focail thíos, bí cinnte 

físeáin a fháil duit féin ag rince agus é a sheoladh chugainn 

chun roinnt ar na meáin shóisialta!  

 

Cuir do lámh chlé amach  
       left hand           out 
Agus tóg é isteach 
           take it back in 

Amach, isteach, amach, isteach 

Agus cas go cúramach 
         turn yourself around 

Déan an Hócaí pócaí  

Agus léim anois thart 
   jump around the place 

Sin mar atá an scéal! 
 That’s how the story goes! 
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Gníomhaíochtaí Eile 

Moltaí do ghníomhaíochtaí le déanamh ag clubanna 

Thíos tá neart moltaí do rudaí eile le déanamh ag na clubanna 

nach bhfuil an mhéid treoracha ag teastáil dóibh. Níl anseo 

ach liosta smaointe scaoilte – is féidir a bheith cruthaitheach 

leo, do rialacha féin nó rialacha an chlub a chur leo, smaointe 

eile a chur leis an liosta don chlub, rudaí a athrú chun méid 

daoine/aois an ghrúpa, srl. Srl. Le bhur dtoil tar i dteagmháil 

linn chun aon smaointe ar bith faoi ghníomhaíochtaí eile le 

déanamh ag an chlub a roinnt linn ionas gur féidir linn iad a 

chur leis an leabhar amach anseo!  

 

1. Dúshláin Tik Tok – Cur ceist ar an ghrúpa faoi dhúshláin Tik  
Tik Tok Challenges      Ask the group 
Tok cáiliúla a dtaitníonn leo agus déan iad a phlé, ceann nó 

dhó a phiocadh agus cleachtadh a dhéanamh dóibh ag an 
 choose   practice 
chlub. Bí cinnte Gaeilge a úsáid sna Tik Toks – nó fiú dúshláin 

nua ag úsáid na Gaeilge a chruthú le chéile agus a thosnú! 
               create      start 
Déan aistriúchán ar dhúshlán atá ann cheana le chéile, nó  
             Translate an existing challenge 
úsáid treocht reatha a úsáid mar inspioráid, úsáid seanfhocail 
 current trend     proverbs 
nó nósanna Gaeilge, cultúr/rince/amhráin Gaelach, srl srl. 

Bííííííí cruthaitheach! Iarr ar gach éinne taifead a dhéanamh 

orthu féin ag déanamh na dúshláin ionas gur féidir linn é a 

chur ar Tik Tok Ógras!   
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2. Tionscnamh don Chiste Ceartas Aeráide Óige – i mí  
                Project for the Youth Climate Justice Fund  
Meithimh 2020, bhronnadh deontas ar Ógras ón gCiste 

Ceartas Aeráide Óige, reáchtáilte ag an Roinn Leanaí agus 
          Department of Children and  
Gnóthaí Óige. Tugann an Ciste tacaíocht d'eagraíochtaí óige  
    Youth Affairs      youth organisations 
atá ag díriú isteach ar réiteach na bhfadhbanna a bhaineann 
             solving the problems  
le ceartas aeráide. Táimid an-bhuíoch don Roinn as an 

gcúnamh seo, agus tá neart slite go bhféadfadh le clubanna é 

seo a cheiliúradh, nó fiú chun an Ciste a úsáid! Seo roinnt 

smaointe faoi rudaí gur féidir a dhéanamh ag an chlub, nó a 

eagrú don Chlub le cabhair Ógras:  

 Athchúrsáil agus athúsáid – rudaí a dhearadh agus a 
 Recycle and reuse      design 
dhéanamh as ábhair athchúrsáilte cosúil le plaisteach, 

éadaí, cairtchlár srl. Is féidir sciorta a dhéanamh as sean 

T-léine, seodra ar nós bróiste nó fáinní cluasa a 

dhéanamh as sean bhréagán nó píosaí plaisteach, srl….. 

 Babhtáil éadaí a eagrú – ábhair éadaí a thaispeáint dá  
     Clothes swap 
chéile ag an chlub agus babhtáil a eagrú tríd an Phost, 

bualadh suas go sábháilte nó drop-off in áit aontaithe 

 Glanadh suas na comharsanachta nó trá áitiúil a eagrú  
  Organise a local neighbourhood or beach cleanup  

… Arís, bí cruthaitheach! Chun tuilleadh eolais a fháil faoi 

conas gur féidir le do chlub an Ciste a úsáid nó chun 

gníomhaíochtaí a rinne an club a roinnt linn, téigh i 

dteagmháil le d’Oifigeach Forbartha áitiúil ionas gur féidir linn 

obair i dtreo maithe an phláinéid! 
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3. Tóraíocht Taisce timpeall an teach: Tabhair leideanna dos na  
         Treasure Hunt around the house           hints 
baill chun go bhfaigheann siad rudaí áirithe ó mhórthimpeall 
        specific items 
an teach acu – mar shampla: Faigh rud éigin… 

  … a sheinneann tú ceol 
air/leis 

  … a úsáideann tú chun d’fhiacla 
a ghlanadh 

  … a ólann tú uisce uaidh   … a ólann tú tae uaidh 

  … a itheann tú uaidh   … a chaitheann tú ar do chosa 
  … ciorclach   … cearnógach 

  … gur féidir scríobh leis   … gur féidir scríobh air 

  … a thaitníonn leat   ... nach dtaitníonn leat 

  … a chuireann tú ar do 
cheann sa gheimhreadh 

  … a chuireann tú ar do cheann 
sa samhradh 

Níl anseo ach samplaí – cur do chinn féin leis agus déan in 

ordanna éagsúla, srl.! Is féidir liosta a thabhairt don chlub ag 

an tús ionas gur féidir leo dul agus gach rud a fháil ag an am 

céanna, nó is féidir iad a dhéanamh ceann amháin in aghaidh 

a chéile, agus más maith leat is féidir duais a ofráil don duine 

a dhéanainn gach rud san am is tapúla!  
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4. Díospóireacht a eagrú – déan díospóireacht Gaeilge a 
         Organise a Debate 
phleanáil le do chlub as 2 fhoireann agus moltóir/í a phiocadh 
                judge/s 
agus aontú ar ábhar díospóireachta don chéad chlub eile (nó 

dáta aontaithe). Caithfidh ceann dos na foirne a bheith ar 

thaobh ‘ar son’ an ábhair, agus an fhoireann eile ‘i gcoinne’  
       for      against 
an ábhair, agus beidh méid ama áirithe (ag brath ar mhéid na 

foirne) ag gach duine ar an 2 foireann chun a n-argóintí a chur 
                     present their arguments 
i láthair don mholtóir/í. Ba chóir dos na baill foirne obair le 

chéile chun taighde a dhéanamh, topaicí a aimsiú chun roinnt 
          research                topics             divide 
idir a chéile agus argóintí a eagrú agus a chur le chéile mar 

fhoireann. I ngrúpaí móra is féidir ‘lucht féachana’ a 

dhéanamh as roinnt dos na baill nó toghchán a bheith ann 
     election 
chun na buaiteoirí a phiocadh, nó fiú is féidir roinnt 

díospóireachtaí eile a bheith agat thar 2/3 club! Duais dos na 

buaiteoirí! 

Roinnt samplaí do thopaicí díospóireachta thíos:  

 “Déanann forbairtí i dteicneolaíocht tuilleadh dochair ná 

sochar” 
        Developments in technology do more harm than good 

 “Is cur amú ama agus cultúr í na Meáin Sóisialta” 
  Social Media is a waste of time and culture  

 “Plé ar chinsireacht – ba chóir go gcuirfeá teorainn ar 

Shaoirse Cainte” 
  Censorship – Freedom of Speech should have its limits 
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 “Is mó an saibhreas an duine, is mó an t-olcas an duine”  
          The wealthier the person, the more corrupt/evil the person 

 “Is é an Caipitleachas an t-aon chóras airgeadas 

inbhuanaithe” 
      Capitalism is the only sustainable financial system 

 “Veigeatóireachas agus veigeánachas – ba chóir stop a 

chur le hithe ainmhithe” 
 Vegetarianism and veganism – eating of animals should be stopped 

 “Plé ar thomhaltachas – is fiú an costas d’ainm an 

bhranda” 
 Discussing consumerism – brand names are worth the cost 

…Arís, bí cruthaitheach! Tá neart inspioráid le fáil ar líne, nó 
            inspiration  
cur ceist ar an ghrúpa! B’fhéidir go bhfuil paisean nó suim ag 

an ghrúpa i dtopaicí áirithe, nó go bhfuil siad ag déanamh 

staidéir ar rud éigin cheana féin – tá neart féidearthachtaí  
 studying something already          possibilities  
ann agus is scil iontach í a bheith in ann díospóireacht! Is 

féidir córas cosúil leis seo ach le níos mó róil a úsáid chun  

‘Triail Chúirte Bréagach’ a eagrú freisin – úsáid do chuid  
 Mock-Trial           use your imagination 
samhlaíochta agus samhlaíocht an chlub! 

5. Tráth na gCeist phearsantaithe – eagraigh Tráth na gCeist leis 
 Personalised Table Quiz 
an gClub ina ndéanainn na baill na rannóga a eagrú! Is féidir 

téamaí thabhairt amach (nó má tá ceann áirithe go 

dteastaíonn leo a dhéanamh is féidir leo a dtéama féin a 

roghnú!). Ag brath ar mhéid an ghrúpa, is féidir leo obair i 

mbeirteanna nó ina haonar, agus babhta 10 gceist a chur le 
              10 question round 
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chéile ar an téama acu. Roghnaigh téamaí agus dáta don 

chlub ina mbeidh an Tráth na gCeist agus abair leis an ghrúpa 

obair ar a mbabhtaí roimh ré, déan rialacha a scríobh agus a 
      rules 
chur i bhfeidhm roimh thús an TnagC (gan a bheith ag 

caimiléireacht nó ag úsáid an idirlín chun freagraí a fháil, a  
      no cheating 
bheith soiléir agus féaráilte agus ceisteanna a athrá más gá, 
 be clear and fair    repeat questions as needed 
srl.). Ag an deireadh, is féidir leat iarradh ar gach éinne pictiúir 

dá freagraí a sheoladh chugat i ríomhphost chun ceartú níos 
          to correct 
déanaí, nó is féidir leis an ghrúpa aontú ar a bheith go 

hiomlán macánta agus iad féin a scóráil. Duais don  
  honest in self-scoring 
bhuaiteoir!!  

Roinnt shamplaí do théamaí a d’fhéadfadh a úsáid don Tráth 

na gCeist (bí cruthaitheach agus cur leis!):  

  Scannáin   Freagraí le Litir Amháin 

  Ceol   Nuacht dhaoine cáiliúla 

  Polaitíocht   Cúrsaí Reatha (current affairs) 
  Tíreolaíocht   Ráitis Teilifíse/Scannáin/Leabhair 

  Babhta pictiúirí   Ainmnigh Clúdach an Leabhair…  

  Cuir in ord… 
(aibítear/aois/méid srl)  

  Críochnaigh an Seanfhocal… 
(Gaeilge) 

  Nádúr  Dingbats 

 

 



 

 

 

 

Clár Bliana 
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Clár Bliana 

Liosta d’ócáidí agus imeachtaí tábhachta an bhliain 

 

Tá liosta thíos d’ócáidí agus imeachtaí tábhachtach a ghlacann 
Ógras páirt iontu nó a dhéanann muid rud éigin a eagrú chun 
iad a chlárú – coimeád súil ar nuacht Ógras chun a fheiceáil 
cad atá ar siúil againn ar na dátaí seo, agus déan rud éigin a 
eagrú sa chlub chun iad a cheiliúradh! Idir cóisir le téama, 
imeacht speisialta, turas sábháilte, tionscnamh nó dúshlán, tá 
neart a bhféadfaidh le clubanna Ógras a dhéanamh – Déan 
roinnt taighde as dul chuig na suíomhann thíos, agus tar i 
dteagmháil linn chun do smaointe a phlé agus chun tacaíocht 
a fháil le heagrú gníomhaíochtaí. 

 

Dáta Ócáid 
  
Meán Fómhair 2020 Tús na Clubanna 
Thart National Spring Clean (thart ach ba chóir 

clean-up a eagrú agus páirt a ghlacadh ar aon 
nós, mar shampla #2minutestreetclean)  

(nationalspringclean.org) 
15-18 Deireadh Fómhair One World Week (oneworldweek.org) 
26-30 Deireadh Fómhair Brise Meán-Téarma 
31 Deireadh Fómhair  Oíche Shamhna  
8-15 Samhain  Seachtain na hEolaíochta – Science Week 

(www.sfi.ie) 
22 Nollaig  Saoire na Nollaig (eagraigh cóisir) 

https://nationalspringclean.org/2minutestreetclean/
https://nationalspringclean.org/
https://www.oneworldweek.org/
http://www.sfi.ie/
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Dáta Ócáid 
  
Eanáir 2021 BT Young Scientist & Technology Exhibition 

– fíorúil i mbliana! (btyoungscientist.com) 
Feabhra 2021 An tÓgrastal – Cruinniú Cinnbhliana Ógras 
Feabhra 2021 Brise Meán-Téarma 
Márta 2021 Seachtain na Gaeilge  
17 Márta  Lá Féile Pádraig 
27 Feabhra-5 Márta Seachtain na hInnealtóirí – Engineers Week 

(engineersireland.ie) 
4 Aibreán  Domhnaigh Cásca 
Aibreán/Bealtaine Deireadh Bliain na Scoile 
Meitheamh  Scrúdaithe 

https://btyoungscientist.com/
https://www.engineersireland.ie/
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Nótaí  
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Nótaí 



67 
 

Nótaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foilsithe ag Ógras, 2020 

www.ogras.ie 

  

http://www.ogras.ie/

