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Beidh an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022 ar siúl 

ón 13 -21 Lúnasa agus i mbliana táimid ag díriú ar an 

oidhreacht inbhuanaithe agus bithéagsúlacht. Ó cheardlanna 

tuíodóireachta go fálta sceach a chruthú, go dtí a bheith 

ag taiscéalaíocht inár bpáirceanna agus inár ngairdíní, tá an 

tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 2022 mar spreagadh le 

scileanna agus traidisiúin shaibhre an ama a chuaigh thart a 

chaomhnú. Cothaítear tuiscint níos fearr ar ár n-oidhreacht 

nádúrtha le haghaidh todhchaí níos athléimní chomh maith

Is Tionscnamh de chuid na Comhairle Oidhreachta í an 

tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta. Faigheann sé tacaíocht 

ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, agus 

reáchtáiltear í i gcomhar le Fáilte Éireann. Ag leibhéal an 

chontae, is iad Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil, a 

gcomhghleacaithe agus le go leor grúpaí agus eagraíochtaí 

oidhreachta áitiúla a dhéanann comhordú ar an tSeachtain 

Náisiúnta Oidhreachta agus a thugann tacaíocht di. I measc 

na gcomhpháirtithe comhoibritheacha, tá Oifig na nOibreacha 

Poiblí; Clár Uisce na nÚdarás Áitiúil; agus Iontaobhas 

Sainchomhartha na hÉireann. I measc na gcomhpháirtithe 

tacaíochta, tá Tacaíocht RTÉ do na hEalaíona agus The Irish 

Times.

Is í an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta an t-imeacht cultúrtha 

is mó tóire in Éirinn agus in 2019 ghlac breis agus 450,000 

duine páirt in os cionn 2,000 imeacht oidhreachta. Déanaimid 

ceiliúradh i mbliana ar an bhfilleadh iomlán ar imeachtaí ar an 

láthair chomh maith le leanúint ar aghaidh leis na tionscadail 

oidhreachta a bhfuil an-tóir orthu agus a thug an oiread sin 

daoine nua chuig an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta le 

dhá bhliain anuas. Tá an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta 

mar chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa a chuireann 

comhoidhreacht chultúrtha na hEorpa chun cinn. Leagfaidh 

an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta béim ar na dúshláin a 

bhaineann lenár dtimpeallacht nádúrtha ach tarraingeoidh 

sí aird freisin ar na hathruithe beaga is féidir linn go léir a 

dhéanamh lena chaomhnú. Spreagtar gach duine chun páirt a 

ghlacadh agus difríocht a dhéanamh i rith Sheachtain Náisiúnta 

Oidhreachta. 

Conas is féidir leat páirt a ghlacadh mar eagraí imeachta? 

Smaoinigh ar imeacht a roghnú ón liosta seo nó smaoinigh ar do 

smaointe imeachta féin! Bí cinnte na treoirlínte sábháilteachta 

go léir atá oiriúnach do d’imeacht a leanúint agus fiosraigh an 

dteastaíonn cead uait chun rochtain a fháil ar an áit a mbeidh 

d’imeacht ar siúl. Tabhair cuairt ar heritageweek.ie le foghlaim 

faoin dóigh le d’imeacht a phleanáil agus a chur chun cinn agus 

chun d’imeacht a chlárú.
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 1 Bith-blitz! Úsáid léarscáileanna agus seicliostaí speiceas 
chun suirbhé a dhéanamh ar an oiread speiceas plandaí, 
feithidí, éin agus ainmhithe atá le fáil i do ghairdín. 
Uaslódáil do thaifid chuig an Ionad Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta lena chomhaireamh agus a stóráil.

 2 Cruthaigh tóraíocht taisce oidhreachta sa bhaile. 
Ullmhaigh liosta de ghrianghraif de rudaí oidhreachta a 
gcaithfidh na rannpháirtithe a thabhairt leo ina dteach féin 
agus iad a roinnt i dtaispeántas. 

 3 Eagraigh comórtas tógála oidhreachta. Cruthaigh 
macasamhlacha de shainchomharthaí oidhreachta áitiúla 
as Lego, ábhair athchúrsáilte nó fiú ábhair nádúrtha ó do 
ghairdín!

 4 Eagraigh caint, seimineár, ceardlann nó comhdháil le 
saineolaithe nó le saineolaithe a dteagascadh go háitiúil chun 
plé a dhéanamh ar conas is féidir le daoine cleachtais 
níos inbhuanaithe a úsáid sa bhaile.

 5 Cuir síolta dúchasacha agus pailneoirí i bpotaí agus 
saothraigh iad ar leac fuinneoige. 

 6 Eagraigh seó faisin stairiúil. Conas is féidir leat tréimhse 
staire a léiriú trí éadaí? An féidir iad a chaitheamh arís?

 7 Taifead fuaimeanna an dúlra timpeall do thí agus 
cruthaigh suiteáil fuaime i do bhaile.

 8 Eagraigh taispeántas de na scileanna traidisiúnta tógála 
a úsáidtear chun ár bhfoirgnimh dhúchasacha a chaomhnú 
(mar shampla; tuíodóireacht, deisiú saisfhuinneog nó úsáid 
moirtéil aoil).

Tithe 
inbhuanaithe 
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 9 Ceardlann a óstáil maidir leis an athrú a dhéanamh chuig 
ábhair glantacháin tí atá neamhdhíobhálach don 
chomhshaol sa chistin agus sa seomra folctha.

 10 Eagraigh ceardlann cócaireachta orgánaí i do theach le 
comharsana. Bain úsáid as táirgí áitiúla.

 11 Bíodh comórtas scríbhneoireachta scannán nó 
drámaíochta 24 uair an chloig agat bunaithe ar thopaic 
d’oidhreachta áitiúil agus óstáil léiriú nó taibhiú i do theach 
nó i do ghairdín.

 12 Glac páirt i dtionscadal bailithe sonraí don 
bhithéagsúlacht eolaíochta saoránach thart ar do theach.

 13 Eagraigh imeacht múirínithe sa bhaile chun múineadh le 
do chomharsana conas múirín a dhéanamh óna ngairdín 
agus óna gcistin.

 14 Déan teagmháil le saineolaí chun iniúchadh a dhéanamh 
ar chógais thraidisiúnta, ar hoiméapaite agus ar 
leigheasanna nádúrtha a n-úsáidtear i do cheantar nó i 
do chultúr.

 15 Tar ar an saibhreas i do dhramhaíl! Cruthaigh piastlann 
DFÉ, tabhair pota deas tae fuar do do phlandaí tí, nó bain 
triail as muisiriúin beadaí a fhás i do sheandríodar caife.

 16 Óstáil féile scannán comhshaoil sa bhaile. D’fhéadfá téama 
ar nós athrú aeráide, caomhnú speiceas nó athchúrsáil a 
roghnú.

 17 Cruthaigh treoir maidir le táirgí áitiúla agus inbhuanaithe 
a cheannach do do cheantar.

 18 Déan teagmháil le saineolaí ginealais agus foghlaim conas 
stair do theaghlaigh a rianú trí na cartlanna. 

 19 Foghlaim conas teach níos inbhuanaithe a chruthú trí 
cheardaíocht - déan do chuid éadaí féin a athdheisiú, 
cruthaigh ealaín as earraí in-athchúrsáilte nó figh ciseáin as 
ábhair nádúrtha ó do ghairdín.

 20 Seisiún oiliúna a óstáil ar ghairdíní báistí chun úsáid uisce 
níos inbhuanaithe a spreagadh sa bhaile.

 21 Cruthaigh grúpa leabhar bunaithe ar inbhuanaitheacht le 
léitheoireacht ar an dúlra agus ar ár bpláinéad.

 22 Eagraigh ócáid le rothar a chur i bhfearas le rothaíocht 
chun na hoibre agus chun na scoile a spreagadh. 

 23 Tabhair cuairt ar chomharsana scothaosta ina dtithe agus 
déan stair ó bhéal dá gcuimhní cinn a thaifeadadh. 
Tabhair an taifeadadh do leabharlann nó do chartlann áitiúil.

 24 Eagraigh turas fíorúil ar limistéar nádúrtha, ar mhúsaem 
nó ar shuíomh stairiúil dóibh siúd gur féidir leo nascadh ón 
mbaile amháin.

 25 Féach ar phaiste bláthanna ar feadh 10 nóiméad agus cuntas 
an oiread feithidí a dtugann cuairt orthu. 
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 26 Óstáil seisiún malartaithe scileanna ina roinneann daoine 
a gcuid scileanna ar a chéile idir lásadóireacht agus chlaí 
cloch a dhéanamh! Bain triail as rud éigin nua.

 27 Téigh ar thuras rothaíochta trí thírdhreach nádúrtha. Bain 
úsáid as scéim rothar cathrach ar nós TFI Rothair, Dublinbikes 
nó Bleeper má tá siad ar fáil chun daoine nach bhfuil rothair 
dá gcuid féin acu a spreagadh. 

 28 Ceardlann chniotála, fhuála nó chróiseála a dhéanamh le 
chéile chun na scileanna seo a mhúineadh agus a fhoghlaim.

 29 Tóg boscaí éan nó boscaí ialtóg ag ceardlann. 

 30 Cruthaigh gairdín féileacán i do phobal. Bíodh deireadh 
seachtaine d’obair dheonach agat chun an ghairdín a 
thochailt, a phlandáil agus a mhaisiú. 

 31 Pleanáil turas de do thobar beannaithe áitiúil. Labhair faoin 
stair agus na nósanna. 

 32 Péinteáil múrphictiúr bithéagsúlachta i do bhaile. Labhair 
le do chomhairle áitiúil, le scoileanna nó le gnólachtaí chun 
balla oiriúnach a aimsiú. 

 33 Tabhair faoi thionscadal logainmneacha le feiceáil an 
mbaineann do logainmneacha áitiúla le gnáthóga nó le 
gnéithe den tírdhreach a bhí ann roimhe seo.

 34 Bíodh seachtain dheonach agat do do thochailtí 
seandálaíochta i rith Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta. 
Cuideoidh sé le daoine áitiúla tuiscint a fháil ar a bhfuil á 
dhéanamh agat agus an fáth leis. 

Pobail  
inbhuanaithe 
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 35 Cruthaigh / aibhsigh conair fhiadhúlra amhail fál nó líne 
chrainn chun ligean d’ainmhithe agus d’fheithidí taisteal agus 
gabháil ar thóir foráiste sa tírdhreach.

 36 Bíodh lá glantacháin agat do do cheantar timpeall ar 
shéadchomhartha áitiúil, cuid den abhainn, srl. 

 37 Tabhair an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta chuig daoine 
nach féidir leo teacht chuici, pleanáil roinnt scéalaíochta, 
ceoil thraidisiúnta nó imeachtaí damhsa i dtithe scoir nó cúraim.

 38 Glac páirt i Scéim Monatóireachta ar Bhumbóga. Taifead 
bumbóga feadh siúlóid bealaigh socraithe 1-2 km de do 
rogha féin uair amháin sa mhí ó Mhárta go Deireadh Fómhair. 

 39 Tabhair saineolaí oidhreachta agus ealaíontóir le chéile chun 
turas sceitseála a óstáil. 

 40 Eagraigh turas treoraithe ar shuíomh oidhreachta 
tionsclaíochta ag daoine a bhíodh ag obair ann m.sh. 
mianach nó monarcha. 

 41 Pleanáil ceardlann grianghrafadóireachta dúlra agus 
siúlóid ghrianghrafadóireachta ina dhiaidh sin. 

 42 Eagraigh siúlóid sealgaireachta agus ceardlann 
chócaireachta ina dhiaidh sin. Bí cinnte go mbeidh saineolaí 
páirteach chun cabhrú le haitheantas!

 43 Eagraigh seisiún sa tráthnóna ag féachaint ar an gcaoi ar 
spreag an dúlra scríbhneoirí filíochta agus próis. 

 44 Eagraigh caint faoin tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta ar 
thailte d’áit oibre. An féidir leat gnólacht a chuidíonn le 
pailneoirí a dhéanamh de do ghnólacht? 

 

 45 Ár stair in 10 rud. Iarr ar do phobal scéalta de rudaí a bhfuil 
tábhacht stairiúil leo, amhail séad fine atá sa teaghlach le 
fada nó seanoideas teaghlaigh, a roinnt. 

 46 Eagraigh seisiún éagsúil, bíodh idir cheol na hÉireann 
agus cheoltóirí ó thíortha eile ann ag seinm a gcuid ceoil 
thraidisiúnta. 

 47 Pleanáil turas fiadhúlra uirbeach. Téigh ag taiscéalaíocht 
san fhiadhúlra i do shráidbhaile, baile nó cathair.

 48 Bíodh oíche damhsa traidisiúnta agat. Teagasc damhsa 
Gaelach do dhaoine atá nua in Éirinn agus iarr orthu a gcuid 
rincí traidisiúnta a theagasc don ghrúpa. 

 49 Pleanáil lá spóirt traidisiúnta. Cén fáth nach n-úsáidfeá 
do pháirc áitiúil CLG chun bunghnéithe na peile agus na 
hiomána a léiriú do dhaoine atá i ndiaidh teacht go hÉirinn? 

 50 Pleanáil turas ginealais i do reilig áitiúil. Cuir scéalta suimiúla 
faoina cónaitheoirí iontacha san áireamh. 

https://www.biodiversityireland.ie/wordpress/wp-content/uploads/Pollinator-How-to-Guide-3-FINAL-1.pdf
https://biodiversityireland.ie/surveys/bumblebee-monitoring-scheme/
https://pollinators.ie
https://pollinators.ie


 51 Pleanáil siúlóid nó turas rothaíochta treoraithe feadh 
ceann de na glasbhealaí áille in Éirinn.

 52 Eagraigh turas canúnna nó cadhcanna nó SUP ar 
ghormbhealaí, ar an bhfarraige, ar aibhneacha nó ar 
chanálacha na hÉireann. 

 53 Tabhair grúpa ar thuras siúlóide treoraithe ar pháirc 
náisiúnta. 

 54 Is cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa í an 
tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta. Nasc le grúpaí 
oidhreachta i dtíortha eile agus fiosraigh an bhfuil an 
cumas ann oibriú le chéile ar thionscadail, ó éin imirceacha 
comhroinnte go stair trádála le chéile.

 55 Tabhair cuairt ar Limistéar Oidhreachta Nádúrtha nó 
Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta. 

 56 Téigh ar thuras treoraithe le saineolaí oidhreachta agus 
déan iniúchadh ar stair nádúrtha agus chultúrtha na hÉireann 
ar an bhfarraige.

 57 Eagraigh turas grúpa chuig suíomh sábháilte snámha 
san fhiántas ag an bhfarraige, abhainn nó loch. Bí cinnte 
go bhfuil duine éigin leat a bhfuil eolas aige ar an uisce sa 
cheantar.

 58 Pleanáil lá ar an bportach. Tá beagnach 150 portach 
ardaithe agus bratphortach faoi chosaint in Éirinn. 

 59 Cruthaigh taispeántas faoi scileanna agus traidisiúin stairiúla 
áitiúla a choinnigh eisimircigh Éireannacha tar éis dóibh 
bogadh go tír nua.

Domhain  
inbhuanaithe 
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 60 Óstáil ceardlann cheardaíochta le duine ó thír eile le 
difríochtaí agus cosúlachtaí sa photaireacht, fuáil, seodra nó 
miotalóireacht thraidisiúnta a léiriú. 

 61 Pleanáil oíche Spéartha Dorcha agus cuir oiliúint ar dhaoine 
faoi thruailliú soilse. 

 62 Eagraigh féile bia agus blais dul chun cinn agus éagsúlacht 
na mbianna ar an oileán.

 63 Pleanáil turas geolaíochta chuig ceann de na láithreáin 
gheolaíocha is suimiúla in Éirinn, mar shliabh, uaimh nó 
foirmiú carraige.

 64 Tabhair painéal staraithe, eolaithe, fealsúna agus 
éiceolaithe le chéile chun luach agus tábhacht an dúlra a 
phlé. 

 65 Tabhair cuairt ar mhúsaem nó ar láithreán stairiúil chun 
oidhreacht bliana imithe ar 50, 100 nó 1000+ a fhiosrú.

 66 Pleanáil caint ar chaidreamh na hÉireann leis an dúlra i 
rith na staire. 

 67 Seimineár a óstáil ar an méid a bhíonn i bpáirt ag déantáin 
stairiúla agus an t-athrú aeráide. Conas is féidir linn 
bailiúcháin doiciméad agus rudaí a chaomhnú agus 
inbhuanaitheacht á cur san áireamh? 

 68 Díospóireacht phainéil ar bhithéagsúlacht agus ar 
fheirmeoireacht a óstáil. 

 69 Tabhair cuairt ar fheirm orgánach áitiúil agus féach 
cad a dhéanann siad ar bhealach difriúil. An féidir leat aon 
leideanna gur féidir leat a úsáid sa bhaile a thabhairt leat?

 70 Fiafraigh na naisc idir dúlra na hÉireann agus an 
béaloideas trí chaint nó taispeántas. 

 71 Déan teagmháil le lucht féachana nua le naisc shuimiúla, 
m.sh. surfálaithe agus caomhnú mara, tógálaithe agus 
caomhnú ialtóga, agus galfairí agus dumhcha. Foghlaimímis 
ag a chéile.

 72 Eagraigh taispeántais cheardaíochta agus ceardlanna, 
e.g. tuíodóireacht nó fálta sceach a luí. 

 73 Óstáil caint ar athléimneacht aeráide i mbailte agus i 
gcathracha stairiúla.

 74 Tabhair cuairt ar ghairdín traidisiúnta agus foghlaim faoi 
luibheanna agus plandaí leighis.

 75 Cas ar shaineolaithe ó thíortha eile chun modhanna 
inrochtana don ghlasú uirbeach a phlé.

https://www.darksky.ie
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Climate-change-and-historic-towns-adapting-to-change.pdf
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Climate-change-and-historic-towns-adapting-to-change.pdf


 76 Cruthaigh sealgaireacht dúlra ag baint úsáide as liosta de 
fhlóra agus fána áitiúil. Is féidir le leanaí tic a chur i mbosca 
agus de réir mar a aimsíonn siad iad. 

 77 Tabhair páistí ag tumadh sa loch – cuir eangaí agus buicéid 
ar fáil agus aithin na rudaí a aimseofar. 

 78 Pleanáil tóraíocht duilleog. Feic cá mhéad duilleog éagsúil 
a mbeidh na páistí ábalta teacht orthu agus cruthaigh 
cuimilteáin duilleoige. 

 79 Pleanáil ceardlanna ceardaíochta simplí dúlra e.g. déan 
tírdhreach nó teachín éan mír aníos. 

 80 Tabhair seans do na páistí a bheith ina dtreoraithe turais 
don lá. Teagasc roinnt fíricí simplí dóibh faoi na láithreáin 
stairiúla. Bí cinnte go bhfuil hata nó suaitheantas réidh 
agat dóibh ionas go mbeidh a fhios acu gurb iad siúd atá i 
gceannas! Tabhair cuireadh ar do chairde gabháil ar thuras.

 81 Eagraigh seisiún scéalaíochta do pháistí agus 
seantuismitheoirí. 

 82 Iarr ar dhéagóirí turas oidhreachta ar a mbaile a thaifead 
taobh istigh de 60 soicind. Eagraigh taispeáint i rith 
Sheachtain Náisiúnta Oidhreachta Náisiúnta le duaiseanna 
(agus grán rósta!). 

 83 Cruthaigh comórtas dathúcháin do pháistí níos óige. 

 84 Iarr ar pháistí a bpreableabhar féin ‘Músaem Dom’ a 
chruthú. Iarr ar gach páiste mír amháin atá tábhachtach dá 
saol a thabhairt leo agus tabhair cead dóibh an taispeántas a 
choimeád. 

Teaghlaigh  
inbhuanaithe 



 85 Iarr ar dhéagóirí scagadh domhan a dhéanamh ar 
aon ábhar oidhreachta amháin agus podchraoltaí 
cúig nóiméad a chruthú. Óstáil cóisir éisteachta le linn na 
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta.

 86 Gabh ar thuras go dtí an trá agus óstáin comórtas líníochta 
carraige nó gaineamh de chréatúir farraige éagsúla.

 87 Gabh ag taiscéalaíocht ar chiorcal cloiche nó ar chloch 
seasta agus lig do pháistí a gcuid litreacha oghaim 
a chleachtadh (ná déan dearmad eochair aistriúcháin a 
thabhairt leat!).

 88 Gabh ag taiscéalaíocht ar gheolaíocht na hÉireann ar thuras 
treoraithe ar uaimheanna.

 89 Nasc le do leabharlann áitiúil agus iarr orthu aird a tharraingt 
ar leabhair do pháistí ar fhiadhúlra áitiúil.

 90 Óstáil glantachán trá teaghlaigh nó foraoise.

 91 Eagraigh ceardlann chócaireachta do pháistí ag úsáid 
oidis thraidisiúnta na hÉireann.

 92 Fiosraigh na miotais agus na finscéalta taobh thiar de 
chluiche na hiománaíochta agus óstáil mion-chomórtas 
do pháistí.

 93 Tabhair ar an teaghlach ar fad a bheith páirteach i ngairdín 
pobail - ó phlandáil go baint lustain go baint an fhómhair, tá 
go leor le foghlaim agus le déanamh faoi gharraíodóireacht 
don bhithéagsúlacht!

 94 Cruthaigh taisceadán todhchaí le rudaí a léiríonn 
oidhreacht do theaghlaigh.

 95 Cruthaigh mionsamhalacha lánléargais dúlra bosca bróg 
le duilleoga, caonaigh agus rudaí nádúrtha eile a aimseofar.

 96 Cruthaigh sealgaireacht oidhreachta ag baint úsáid as 
liosta de shainchomharthaí stairiúla áitiúla ar féidir le páistí tic 
a chur leo de réir mar a aimsíonn siad. 

 97 Eagraigh comórtas tógála Lego. Tóg sainchomhartha 
stairiúil nó ainmhí dúchasach.

 98 Eagraigh ceardlann samhalta staire. Tabhair imlíne de 
nóiméad sa stair do na páistí agus iarr orthu a shamhlú go 
raibh siad ann trí scéalta, ealaín nó dráma a scríobh.

 99 Oibrigh le healaíontóir chun ceardlann líníochta fiadhúlra 
a reáchtáil.

 100 Déan iniúchadh ar ainmhithe Éireannacha nach bhfuil 
mórán eolais fúthu.

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Ogham-Stones.pdf
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Gardening-For-Biodiversity.pdf
https://www.heritagecouncil.ie/content/files/Gardening-For-Biodiversity.pdf
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