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Ón 17-25 Lúnasa 2019, eagróidh na 
céadta eagraithe imeachtaí de 
chuid institiúidí náisiúnta agus 
eagraíochtaí pobail áitiúla 
imeachtaí ar fud na tíre 
don Seachtain Náisiúnta 
Oidhreachta. 
Comhordaithe ag an gComhairle 
Oidhreachta, is í Seachtain 
Náisiúnta Oidhreachta an ócáid 
chultúrtha is coitianta in Éirinn agus 
táthar ag súil go nglacfaidh os cionn 
450,000 duine páirt i níos mó ná 
2,000 imeachtaí oidhreachta. Tá an 
tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta mar 
chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa 
a chuireann oidhreacht chultúrtha chomónta 
na hEorpa chun cinn. 

I 2019, tóg siúlóid stairiúil agus foghlaim faoin bhforbairt atá tagtha ar ár n-am 
saor i mbealaí atá fíorshuimiúil go minic. Tá na caithimh aimsire atá againn sa lá 
ata inniu ann múnlaithe ag na céadta blianta de scéalaíocht, ceardaíocht, spórt 
agus ceol. 

Le linn Seachtain Oidhreachta beidh an deis ag gach duine nasc a dhéanamh 
lena n-oidhreacht; taitneamh a bhaint aisti, meas a léiriú  
di agus í a roinnt. 

Ar mhaith leat a bheith i d’eagraí imeachta? Tá sé chomh éasca  
le 1,2,3.

Caithimh Aimsire | Aimsir Chaite

Roghnaigh d’imeacht ón liosta seo nó smaoinigh  
ar d’imeacht féin!

Tabhair cuairt ar heritageweek.ie chun foghlaim  
conas d’imeacht a phleanáil agus a chur chun cinn. 

Cláraigh d’imeacht ag heritageweek.ie ón 
1 Bealtaine 2019.
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http://heritageweek.ie
http://heritageweek.ie


TAOBH ISTIGH
1 Ár stair i 10 rudaí.  Óstáil oíche inar féidir le gach duine a scéal a roinnt 

faoina rud stairiúil féin.

2 Fiosraigh an stair fíorspéisiúil faoi na Cluichí Tailteann ársa, Oilimpicí  
na hÉireann!

3 Eagraigh ‘leabharlann bheo’ ina gcasann cuairteoirí le grúpa duine  
le scéalta stairiúla nó ceirdeanna ar féidir leo roinnt i gcomhráite  
5 nóiméad duine le duine.   

4 Foghlaim faoi chaithimh aimsire na manach, grúdaireacht bheorach 
agus callagrafaíocht ina measc!

5 Fiosraigh an líne doiléir idir cheardaíocht ar bhonn praiticiúil agus ar 
bhonn pléisiúrtha. 

6 Iarr ar náisiúnachtaí eile atá ag maireachtaint i do bhaile labhairt faoi 
na caithimh aimsire is coitianta ina dtíortha. 

7 Fiosraigh stair rannpháirtíocht oibrithe monarchan i spóirt fhoirne.  

8 Fiosraigh an fhorbairt atá tagtha ar fhéilte ar nós Samhain, Aonach 
Domhnach Broc, agus an Phicnic Leictreach!

9 Taifeadaigh podcraoladh ar ghné den stair a bhfuil suim agatsa ann.

10 Fiosraigh stair siamsaíocht thaistil idir shorcais agus seónna taistil.  

11 Eagraigh seisiún le ceol Gaelach agus ceoltóirí ó thíortha eile ag seinm 
ceol traidisiúnta.  

12 Fiosraigh an stair a bhaineann le ceol traidisiúnta agus na hathruithe atá 
tagtha ar stíleanna, uirlisí agus módhanna éisteachta maidir le ceol.  

13 Cur fógra amach le haghaidh bailiúcháin phearsanta ar nós babóga 
agus mataí beorach agus cur tob-thaispeántas i láthair. 

14 Féach conas a d’fhorbair scéalaíocht ón dtraidisiún béil go sraitheanna 
teilifíse.  

15 Óstáil malartú scileanna inar féidir le daoine a scileanna a roinnt le 
chéile. 

16 Eagraigh turas treoraithe de sheanamharclann nó bálseomra le daoine 
a d’oibrigh ann nó a chaith am ann le linn a gcuid ama saor.

17 Cuir taispeántas i láthair faoin ghné d’oidhreacht do thíre.  An 
bhféadfadh sé taisteal idir bhailte le linn Seachtain Oidhreachta?

18 Scrúdaigh an comhthéacs stairiúil agus sóisialta maidir le nósanna  
i gcaithimh aimsire ar nós stampaí a bhailiú agus físchluichí. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tailteann_Games_(ancient)
https://www.coe.int/en/web/youth/living-library
https://comeheretome.com/2012/10/29/donnybrook-fair/
https://comeheretome.com/2012/10/29/donnybrook-fair/
https://www.itma.ie/


19 Cruthaigh taispeántas fuaime de sheantaifid d’agallaimh, gearrthóga 
nuachta nó ceol.

20 Tabhair cuireadh chuig do stáisiún raidió áitiúil chun seó speisialta do 
Sheachtain Oidhreachta a thaifeadadh le cainteoirí, ceol agus comhrá  
ag láthair oidhreachta.  

21 Déan staidéar ar bhéaloideas, finscéalta agus rainn do pháistí mar 
shiamsaíocht agus oideachas.  

22 Fiosraigh an tionchar atá ag amaitéaraigh sa stair, san eolaíocht nó san 
innealtóireacht. 

23 Fiosraigh stair ghníomhaíochtaí lasmuigh idir na céad sléibhteoirí agus  
geo-taiscéalaíocht nua-aimseartha!

24 Más acadóir thú, roinn do thaighde le linn Seachtain Oidhreachta. Eagraigh 
caint, seimineár, ceardlann nó comhdháil i do réimse saineolais. 

25 Tabhair le chéile painéal de staraithe, scríbhneoirí nó iriseoirí chun an úsáid 
athraitheach a bhaineann muintir na hÉireann as am saor a phlé. 

TAOBH AMUIGH
26 Tóg siúlóid agus pléigh an stair a bhaineann le siúl le haghaidh pléisiúir,  

mar shampla promanáidí ón 18ú hAois agus clubanna cnocadóireachta  
nua-aimseartha.  

27 Pleanáil lá spóirt traidisiúnta. Cad faoi do pháirc pheile CLG áitiúil a úsáid 
chun na bunscileanna peile agus iománaíochta a thaispeáint do dhaoine atá 
díreach tar éis teacht go hÉirinn?

28 Fiosraigh an bheachaireacht trí fhoghlaim faoi bheacha, déantús meala agus 
déanamh coinnle.  

29 Tar le chéile le grúpa drámaíochta áitiúil chun brí agus anam a chur sa stair 
ar thuras treoraithe ag pearsanra stairiúla. 

30 Treoraigh siúlóid éanbhreathnaithe.

31 Péinteáil múrphictiúr poiblí bunaithe ar stair do bhaile mhóir. 

32 Tóg síob ar thuras rothaíochta. 

https://www.oralhistorynetworkireland.ie/
https://www.birdwatchireland.ie/Birdwatching/tabid/83/Default.aspx


33 Déan athbheochan ar an traidisiún damhsa ag an gcrosbhóthar le 
haghaidh oíche fhíorspeisialta. 

34 Féach ar stair na garraíodóireachta le haghaidh pléisiúir ar thuras 
garraíodóireachta. 

35 Cruthaigh conair staire nó conair dhúlra féinthreoraithe ar pháipéar nó 
taifeadaigh é mar phodchraoladh.

36 Féach cé mhéad bláthanna fiáine ar féidir leat aimsiú agus aithinigh iad 
ar shiúlóid bhláthanna fiáine. 

37 Is féidir le mochóirí siúlóid éirí na gréine a eagrú chun éisteacht le bánú 
an lae. 

38 Pleanáil siúlóid threoraithe nó turas rothaíochta ar cheann de ghlasbhealaí 
áille na hÉireann. 

39 Tá oidhreacht shaibhir ag baint le hiascaireacht in Éirinn. Múin scileanna 
nua i gceardlanna nó ar an uisce. 

40 Aimsigh sciatháin leathair, ulchabháin, leamhain nó réaltóireacht ar 
shiúlóid oíche.

41 Aithnigh crainn ar shiúlóid. 

42 Tabhair grúpa ar thuras treoraithe de Pháirc Náisiúnta, Tearmann Dúlra 
nó Limistéar Caomhnaithe Speisialta cóngarach leat.

43 Cruthaigh gairdín féileacán i do phobal. 

44 Pleanáil lá amach sa phortach. 

45 Plean turas fiadhúlra uirbeach. Féach  
ar fhaoileáin, sionnaigh, colúir, agus  
francaigh fiú le dearcadh nua!

46 Tabhair grúpa ar thuras reatha 
treoraithe.  

47 Féach cé mhéad bumbóga ar  
féidir leat aimsiú ar shiúlóid. 

48 Cruthaigh conair oidhreachta 
timpeall do cheantair áitiúil. 

49 Oscail do thochaltáin 
sheandálaíochta don phobal  
le linn Seachtain Oidhreachta. 

50 Pleanáil turas ginealais ded’  
reilig áitiúil agus inis roinnt scéalta 
suimiúla faoina gcónaitheoirí 
spéisiúla. 

http://www.irishwildflowers.ie/
https://www.osi.ie/blog/irelands-greenways-and-trails/
https://treecouncil.ie/tree-advice/native-species/
https://www.npws.ie/national-parks
https://www.npws.ie/nature-reserves
https://www.npws.ie/protected-sites/sac
http://www.ipcc.ie/
http://www.biodiversityireland.ie/wordpress/wp-content/uploads/Crash-course-in-bumblebee-identification_2015.pdf
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Guidance_for_community_archaeology_projects.pdf
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Guidance_for_community_archaeology_projects.pdf


DO PHOBAL
51 Pleanáil turas caithimh aimsire dod’ bhaile. 

52 Tá stair ag baint le bruachbhailte chomh maith! Féach ar stair 
bhruachbhailte nua trí bhur gcaithimh aimsire chomónta, ar nós clubanna 
spóirt agus grúpaí drámaíochta a fhiosrú.  

53 Eagraigh féile oidhreachta i do cheantar. Is féidir leat tosnú le rud éigin 
beag i mbliana. De réir a chéile a thógtar na caisleáin…

54 Tabhair an tSeachtain Oidhreachta chuig iadsan nach fédir freastal uirthi 
m.sh. imeachtaí i dtithe scoir. 

55 Bailigh grúpa le chéile chun óstán do bheacha, óstán d’fheithidí, boscaí 
éanlaithe nó boscaí sciathán leathair a thógáil. 

56 Bailigh grianghraif den bhaile mór anois agus san aimsir atá imithe 
tharainn ó ghrúpaí daoine agus sráid-dreacha. 

57 Iarr ar shiopadóirí áitiúla stair a ngóanna a fhiosrú le taispeántas 
fuinneoige m.sh. d’fhéadfadh siopa seanghrianghraif, mórleabhair  
nó fógraí a léiriú.

58 Cruthaigh Turas ‘Scéalta Rúnda...’. Dírigh ar fhíricí nach heol do mhórán 
duine agus áiteanna dearmadta i do cheantar. 

59 Eagraigh Oíche Réalteolaíochta Spéir Dhorcha. 

60 Eagraigh léiriúchán beachaireachta le do ghrúpa beachaireachta áitiúil. 

61 Tabhair cuireadh do dhaoine grianghraif a thabhairt leo chuig caifé cuimhní.  

62 Déan machnamh ar dhaoine i do phobal go ndearnadh neamhaird ar  
a n-éachtaí stairiúla.

63 Féach ar www.heritagemaps.ie chun teacht ar oidhreacht thógtha, 
chultúrtha agus nádúrtha i do cheantar agus óstáil caint nó siúlóid 
bunaithe ar do thaighde.  

64 Eagraigh taispeántas maidir le do bhaile oidhreachta a athbheochan  
i do cheantar. 

65 Déan nasc le grúpaí oidhreachta i dtíortha Eorpacha eile agus fiosraigh 
an bhfuil scóip ann obair le chéile. Déan teagmháil le do bhaile nasctha 
b’fhéidir má tá ceann agat cheana féin.

66 Óstáil imeacht ag fiosrú logainmneacha áitiúla. Tabhair cuairt ar  
www.logainm.ie chun tús a chur le do thaighde. 

67 Tabhair cuairteoirí ar shiúlóid in aice le d’abhainn áitiúil, taiscumar nó 
loch. Tabhair cuairt ar www.lawaters.ie le haghaidh tuilleadh eolais.

68 Cur daoine ar an eolas agus bailigh tacaíocht chun dul i ngleic le cúis imní 
oidhreachta i do cheantar m.sh. séadchomhartha oidhreachta atá i mbaol. 

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Heritage_Festivals_and_Events_Marketing_Checklist.pdf
http://www.heritagemaps.ie
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/regenerating_Irelands_historic_towns_2015_1mb.pdf
http://www.logainm.ie
http://www.watersandcommunities.ie


69 An bhfuil do bhaile nó sráidbhaile in aice le sainchomhartha suntasach? 
Comhoibrigh le bailte cóngaracha chun bhur n-oidhreacht roinnte a 
cheiliúradh.

70 Cruthaigh acmhainn nua ar líne le cabhair do phobail m.sh. bunachar  
ar líne d’ainmneacha réimsí áitiúla nó grianghraif. 

71 Eagraigh cruinniú de ghnóanna agus grúpaí áitiúla le féachaint cad 
is féidir leat a dhéanamh mar phobal chun turasóireacht oidhreachta 
inbhuanaithe a thógáil.   

72 Cuir fáilte roimh gach duine le léirmhíniú teanga chomharthaíochta nó 
imeachtaí fáilteacha do dhaoine le huathachas.  

73 Iarr ar mhic léinn theangacha nó cainteoirí dúchais do thuras a thabhairt  
i dteangacha éagsúla. 

74 Eagraigh lá chun glanadh suas a dhéanamh dod’cheantar timpeall 
séadchomhartha áitiúil, sráid 7rl. 

75 Aimsigh grúpaí eile i do cheantar agus oibrigh le chéile m.sh. Bailte 
Slachtmhara nó Botháin na bhFear.

DO THEAGHLACH
76 Lig do pháistí tob-iarsmalann bunaithe orthu féin a chruthú. Iarr ar gach 

páiste rud suntasach amháin ina saolta a thabhairt leo agus lig dóibh 
taispeántas a chur i láthair.  

77 Tabhair an deis do pháistí a bheith mar threoraithe turais don lá. 
Deimhnigh go dtugtar hata nó suaitheantas dóibh i dtreo is go dtuigeann 
siad go bhfuil siad i bhfeighil!

78 Eagraigh seisiún cluichí sráide do theaghlaigh. Is féidir le tuismitheoirí 
agus seantuismitheoirí na cluichí a d’imir siad mar pháistí a roinnt. 

79 Iarr ar pháistí físeáin a chruthú bunaithe ar chaithimh aimsire a 
dtuismitheoirí/seantuismitheoirí. Eagraigh léiriú ar scáileán le linn 
Seachtain Oidhreachta le duaiseanna (agus grán rósta!)

80 Eagraigh lá le seanchluichí le seanchluichí cláir, bréagáin agus 
gníomhaíochtaí ó fadó nó ó bhlianta beaga anuas, mar shampla na 
1990í!

81 Iarr ar pháisití saol roimh leictreachas a shamhlú. Cén saghas 
siamsaíochta a bheadh acu?

82 Eagraigh ceardlann shamhlúcháin staire. Roghnaigh eachtra sa stair  
agus iarr orthu samhlú go rabhadar ann trí scéalta a scríobh, ealaíon  
nó drámaíocht. 

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Tourism_for_towns_995kb.PDF
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Tourism_for_towns_995kb.PDF


83 Tabhair cuireadh chuig ceardaithe áitiúla ceardlanna a eagrú  
chun a scileanna a chur ar aghaidh go dtí glúnta níos óige.

84 Eagraigh seisiún scéalaíochta idir pháistí agus seantuismitheoirí.

85 Cruthaigh tóraíocht taisce féiníní. Ulllmhaigh liosta de ghrianghraif  
a chaithfidh rannpháirtithe tógaint laistigh de thréimhse ama áirithe  
m.sh. foirgneamh Seoirseach, crann darach 7rl.

86 Spreag páistí le bheith ina mbleachtairí oidhreachta. Réitigh leideanna  
le chéile ar cuairt chuig caisleán, coill, trá 7rl. 

87 Bí i do thaiscéalaí iontaisí! Múin conas clocha difriúla, mianraí agus 
iontaisí a aithint. 

88 Cruthaigh conair staire sráide le léarscáil agus bileog oibre dod’bhaile. 

89 Oibrigh le healaíontóir chun cearlann líníochta a chur ar fáil ag láthair 
oidhreachta.  

90 Cruthaigh tóraíocht oidhreachta ag úsáid leathanach de shain-
chomharthaí stairiúla áitiúla ar féidir leis na páistí a thiceáil de réir  
mar a aimsíonn siad iad. 

91 Tóg siúlóid bláthanna fiáine agus foghlaim conas bláthanna a phreasáil.

92 Roghnaigh seanghrianghraf agus eagraigh ceardlann pháistí chun  
é a athchruthú chomh cruinn agus is féidir. Ba cheart feistis,  
staidiúir agus frapaí uile a chur san áireamh!

93 Iarr ar do leabharlann áitiúil taispeántas de leabhair oidhreachta  
a dhéanamh agus maidin scéalaíochta a eagrú. 

94 Eagraigh comórtas tógála Lego. Tógáil foirgneamh nó eachtra stairiúil. 

95 Treoraigh siúlóid féileacán ag úsáid treoracha aitheantais agus bileoga 
taifeadta.

96 Eagraigh comórtas ealaíne, grianghrafadóireachta nó scríbhneoireachta do 
pháistí, le léiriúchán le linn Seachtain Oidhreachta le bailchríoch a chur leis 
an gcomórtas.

97 Fiosraigh na miotais agus finscéalta taobh thiar de chluiche na hiománaíochta. 

98 Óstáil comórtas bréigéide oidhreachta le duaiseanna don bhfeisteas  
is fearr. 

99 Lá sa Saol. Gléas i bhfeisteas agus treoraigh siúlóid de láthair stairiúil. 

100 Le haghaidh a lán smaointí eile maidir le gníomhaíochta oidhreachta 
spraoiúla do leanaí téigh chuig www.heritageinschools.ie

http://www.heritageinschools.ie/teachers-resources?q=the+buildings+we+live+in#filters
http://www.heritageinschools.ie/teachers-resources?q=street#filters
http://www.wildflowersofireland.net/index.php
http://www.heritageinschools.ie/teachers-resources?q=butterfly#filters
http://www.heritageinschools.ie

