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Bhí an méid seo le rá ag an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn... 
 

 
 

 

An méid a bhí le rá ag Micheál D. Ó hUigínn - i mo 

chuid focal féin…

 

 

 
 
 

Gníomhaíocht a Dó:  Cad is féidir linn a dhéanamh?    

 Bileog Oibre do Dhaltaí 

Aimsigh daoine ar féidir leo a rá go fírinneach a dhéanann, nó a bhfuil aithne acu ar 

dhuine a dhéanann, na rudaí atá scríofa sna boscaí thíos.  Ná déan dearmad: Ní féidir 

d’ainm a shíniú ach i mbosca amháin. 

Gníomhaíocht a hAon 

Ón Uachtarán chugamsa: Bileog Oibre do Dhaltaí 

Is ar bhur gcuidse iarrachtaí, i measc daoine eile, a 

bhraithimid chun an saol a dhéanamh níos fearr, saol nach 

mór a athrú óna chlaontaí reatha chun scriosadh.   

Is féidir an saol a athrú chun feabhais.  Caithfimid 

cuimhneamh air sin i gcónaí.   

Is é an dúshlán ná daoine a dhéanamh freagrach as an athrú 

sin, agus é a bheith ionchuimsitheach agus freagrúil do 

riachtanais agus údair dóchais na nglúnta atá le teacht.  



2 
 

 
 
 

D’ainm:  ______________________________________________________ 
 

Déanann sé/sí iarracht 

gan an t-uisce a fhágáil 

ar siúl agus é/í ag 

scuabadh a f(h)iacla. 

 

 Is féidir leis/léi táirge 

Cóirthrádála amháin a 

ainmniú. 

 

 Ní tábhachtaí leis/léi an 

lipéad branda ar éadaí. 

 

Ainm: ______________  Ainm: _____________  Ainm: ______________ 

 

Tá spéis aige/aici i rudaí 

a tharlaíonn in áiteanna 

eile ar fud an domhain. 

 

 Déanann sé/sí iarracht 

a bheith ag siúl nó ag 

rothaíocht in áit síob a 

iarraidh. 

 

 Is féidir leis/léi an chiall 

atá le ‘forbairt 

inbhuanaithe’ a mhíniú. 

 

Ainm: ____________  Ainm: ___________  Ainm: ___________ 

 

Múchann sé/sí na soilse 

nuair a imíonn as 

seomra. 

 

 Déanann sé/sí iarracht 

níos lú rudaí a 

cheannach. 

 

 Tá rud amháin ar eolas 

aige/aici faoi loirg 

charbóin. 

 

Ainm: ___________  Ainm: ___________  Ainm: ____________ 
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FÍOR! 

 

NÍLIM CINNTE 

 

BRÉAGACH! 

Tuigim cad atá i 

gceist le Gradaim 

Chúnamh 

Éireann, Ár 

nDomhan 

   

Fuair mé roinnt 

smaointe 

spéisiúla le 

haghaidh 

tionscadail do 

Ghradaim 

Chúnamh 

Éireann,  Ár 

nDomhan 

   

Tá smaoineamh 

agam faoi 

thionscadal a 

d’fhéadfaimis a 

dhéanamh do 

Ghradaim 

Chúnamh 

Éireann, Ár 

nDomhan 

   

 

Gníomhaíocht a Trí 

Crios na bPáistí: Bileog Oibre do Dhaltaí 
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Gníomhaíocht a Ceathair 
Bosca na Smaointe Iontacha: Bileog Oibre do Dhaltaí 

Bosca Smaointe 

Iontacha:


