
 

A thuistí, cuir snas ar 

do Ghaeilge lenár 



www.tg4.tv  

Is ceann de na forbairtí dearfacha is mó don Ghaeilge le blianta anuas é TG4. Is féidir leat réimse 
leathan clár a aimsiú ar líne gan stró le rogha ó dhrámaíocht go faisnéis agus ó spórt go ceol. Is 
rogha iontach é seo chomh maith do do chuid páistí agus CÚLA 4 ag cur go leor clár, comórtais 
agus cluichí ar fáil dóibh.   

@AFPatrunachta 

#gaelscoil4all 

 An Foras Patrunachta 

Cuireann 

teicneolaíocht 

ardán don 

Ghaeilge atá ar fáil 

duit 24/7. Féach 

Peig.ie d’imeachtaí 

in aice leat nó 

tuairisc.ie do 

nuacht.  

Más spéis leat sa 

cheol, faisean, 

cócaireacht nó 

ábhar eile 

freastalaíonn 5 

stáisiún raidió & 

go leor blaganna 

ar d’ábhair 

spéise. 

Is féidir leat anois 

úsáid a bhaint as 

Facebook, Twitter, 

Google, gutháin 

Samsung agus go 

leor eile nach iad as 

Gaeilge.  

Cuir snas uirthi 

Tá níos deiseanna ann anois 
Gaeilge a fhoghlaim ná 
riamh; ranganna inár 

scoileanna, ranganna le 
grúpaí ar nós Gaelchultúr, 

Conradh na Gaeilge nó lean 3 
mhilliún duine eile a d’úsáid aip 

Duolingo le snas a chur ar a gcuid 
Gaeilge. Cuireann irishforparents.ie 

acmhainní ar fáil atá dírithe go sonrach ar 
thuismitheoirí.  

An Ghaeilge ó lá go lá 

Cad atá comónta idir thicéad traenach a cheannach, 
airgead a fháil ón UMB & an aimsir a 
googláil? Fuair tú é, is féidir leat chuile 
ceann a dhéanamh trí Ghaeilge. Caith 
isteach  “slán” ag deireadh glao & “go 
raibh maith agat” leis an airgeadóir & is 

gnáthnós a bheidh ann sula i bhfad. Is léiriú é seo do 
do pháistí freisin go maireann an Ghaeilge taobh 
amuigh den scoil. Más aon rud, bheidh do pháistí 
bródúil as d’iarrachtaí!   

 
 

Cúrsaí 

teic. 

Pop-up ag do Pop-up áitiúil   

(Pop-up Gaeltacht atá i gceist) Tá an-rath go deo ar na hoícheanta 
sóisialta seo in Éirinn agus thar lear ó chuireadh tús leo i 2016. 
Coincheap simplí atá i gceist. Bailíonn Gaeilgeoirí de gach leibhéal, 
aoisghrúpa agus cúlra le chéile ar mhaithe le píosa craic agus comhrá 
as Gaeilge. Is féidir do cheann féin a eagrú más maith leat! Cuardaigh ‘Pop up Gaeltacht’ ar líne.  


