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Mé Féin 1
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Crann chlainne
Learaí Leipreacháin

Seo é Seán,
mo shin-sean _ _ _ _ _ _.
Seo í Nóirín,
mo shin-sean _ _ _ _ _ _ _ _.

Seo é Dinny,
mo d _ _ _ _ _ _.

athair

Seo í Eibhlín,
mo _ _ _ _ _ .

Seo í Peig,
mo _ _ _ _.

mhamó

dhaideo
mham
dheartháir

Seo é Bertie,
mo _ _ _ _ _.

Seo í Síle,
mo _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Seo é Pilib,
mo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
mháthair

Is mise Learaí Leipreachán.

dhaid
dheirfiúr
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Fógra a mhaisiú

Ag teastáil!

Aisteoir
do chlár teilifíse
fón: 0730 - 83788
Ní mór duit a bheith
g reannmhar agus óg!
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Is leatsa í
Thaistil mise soir is siar ag tóraíocht na gréine;
ag maireachtáil faoi spéartha nach bhfaca scamall riamh.
Is le linn dom bheith ag taisteal liom sna tíortha sin i gcéin,
bhíos ag éisteacht leo ó dhubh go dubh ag labhairt a dteanga féin!
Tá Fraincis ag na Francaigh. Tá Gréigis ann sa Ghréig.
Tá Iodáilis ag na hIodálaigh. Bíodh Gaeilge ag na Gaeil.
’S bí ag caint, bí ag spraoi mar is leatsa í mar Ghaeilge,
Ach ní mhairfidh sí má thugann tú do chúl léi.
Bí ag caint. Bí ag spraoi. Déan áit don teanga i do chroí.
Déan spás don teanga i do chroí is mairfidh sí beo.
Is leatsa í. Is leatsa í. Is leatsa í. É,Ó,Ó,Ó
Is leatsa í. Is leatsa í. Is leatsa í. É,Ó,Ó,Ó
Táimid bródúil as an oileán seo. Ní féidir é a shéanadh.
Ar áilleacht is ar thraidisiún tógann sí an chraobh.
Is muidne síol na gCeilteach groí. Is muidne síol na dtréan.
Ach cad is fiú bheith Ceilteach gan do theanga Cheilteach féin?
’S bí ag caint, bí ag spraoi mar is leatsa í mar Ghaeilge,
Ach ní mhairfidh sí má thugann tú do chúl léi.
Bí ag caint. Bí ag spraoi. Déan áit don teanga i do chroí.
Déan spás don teanga i do chroí is mairfidh sí beo.
Is leatsa í. Is leatsa í. Is leatsa í. É,Ó,Ó,Ó
Is leatsa í. Is leatsa í. Is leatsa í. É,Ó,Ó,Ó
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Clár Ama Raidió
Raidió na Gaeltachta, Dé Luain, 3 Iúil
1.00

Nuacht agus Aimsir

1.30

Spórt – Cluiche Peile ‘Laois v. Ard Mhacha’

2.15

Clár dúlra – ‘An Madra Rua’

3.00

Comórtas Tallainne

3.30

Dráma – ‘Plúirín Sneachta’

4.15

Ceol traidisiúnta

5.00

Nuacht, aimsir agus spórt

5.45

Tráth na gCeist

6.00

Pop-cheol

Clár Ama Raidió
Raidió na Gaeltachta, Dé Luain, 3 Iúil
---

Nuacht agus Aimsir

---

Spórt – Cluiche Peile ‘Laois v. Ard Mhacha’

---

Clár dúlra – ‘An Madra Rua’

3.00

________

---

Dráma – ‘Plúirín Sneachta’

4.15

____

5.00

Nuacht, aimsir agus spórt

5.45

Tráth na gCeist

6.00

_________

_________

____________
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Biachlár bricfeasta

Óstán Aoibhne
Biachlár an bhricfeasta
Dé Céadaoin, 23 Eanáir

Bricfeasta Gaelach €11.00
ispíní agus slisíní bagúin
mar aon le muisiriúin agus trátaí
cupán tae
Bricfeasta Francach €7.50
croissants agus seacláid the
Cosa froig agus seilidí
Bricfeasta Meiriceánach €8.00
uibheacha friochta agus pancóga
cupán caife
Bricfeasta Seapánach €5.50
núdail agus glasraí
cupán tae glas

Bia 1
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Biachlár Lofa!
Dé hAoine, 13 Samhain
Cúrsa tosaigh
Anraith le seilidí agus gairleog
Ceapaire mustaird agus cabáiste lofa
Príomhchúrsa
Ceapaire cosa froig
Teanga nathair nimhe le spaigití
Deochanna
Uisce salach
Milseog
Cáca prátaí
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Cluedo – Dúnmharú sa teach
Cártaí eolais
Peadar
Bhí tú sa chistin ag a deich a chlog.
Bhí Mícheál agus Craig in éineacht leat.
Mícheál
Bhí tú sa chistin ag a deich a chlog.
Bhí Peadar agus Craig in éineacht leat.
Craig
Bhí tú sa chistin ag a deich a chlog.
Bhí Peadar agus Mícheál in éineacht leat.
Colette
Bhí tú sa seomra suí ag a deich a chlog.
Bhí Nicola agus Beití in éineacht leat.
Nicola
Bhí tú sa seomra suí ag a deich a chlog.
Bhí Colette agus Beití in éineacht leat.
Beití
Bhí tú sa seomra suí ag a deich a chlog.
Bhí Colette agus Nicola in éineacht leat.
Marc
Bhí tú sa seomra staidéir ag a deich a chlog.
Bhí Aoibheann agus Tim in éineacht leat.
Aoibheann
Bhí tú sa seomra staidéir ag a deich a chlog.
Bhí Marc agus Tim in éineacht leat.
Tim
Bhí tú sa seomra staidéir ag a deich a chlog.
Bhí Marc agus Aoibheann in éineacht leat.
Nollaig
Bhí tú sa halla ag a deich a chlog.
Bhí Emma agus Saoirse in éineacht leat.
Emma
Bhí tú sa halla ag a deich a chlog.
Bhí Nollaig agus Saoirse in éineacht leat.
Saoirse
Bhí tú sa halla ag a deich a chlog.
Bhí Nollaig agus Emma in éineacht leat.
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Cluedo!
Peadar
Marc

cistin

Mícheál
Aoibheann
Craig
Tim
Colette
Nicola
seomra suí

halla

seomra staidéir

Emma
Beití
Saoirse
Nollaig
Roibeard

