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Article 12
Express own views freely

Article 13
Freedom of expression -

seek, receive and impart

information and ideas

[through communications] 

of the child’s choice.

Article 30
Use own language

Aricle 31
Play













Tha dealas làidir a thaobh a bhith a’ 

dèiligeadh ri ceartas sòisealta, 

còraichean chloinne, ionnsachadh

airson seasmhachd agus càileachd

nan nithean riatanach don h-uile

neach a tha a’ lìbhrigeadh foghlam

ann an Alba.

Clann agus

daoine òga

a’ stiùireadh

ionnsachadh

Tha cruthachalachd, tionnsgainneachd

agus ùr-ghnàthachas air an sìor chur an 

sàs thar ionnsachadh.





Togail Cànain

Eachdraidh na Gàidhlig



Cha bu chòir cànan eile a 

chleachdadh ach a’ Ghàidhlig bho P1-

P3. 

Tha sin a’ ciallachadh gur i a’ Ghàidhlig

cànan an t-seòmair-teagaisg, ach

faodar an riaghailt sin a bhristeadh ma 

dh’fheumte gus dèiligeadh ri daoine a 

tha troimh-a-chèile no fo iomagain no 

eile no gus innse mu shlàinte is 

sàbhailteachd. 



Leasachadh nan ceithir chomasan:

• luchd-ionnsachaidh soirbheachail

• saoranaich chunntachail

• com-pàirteachadh ann ’s a’ cur gu h-

èifeachdach ris a’ chomann aca

• daoine òga misneachail is cinnteach asta

fhèin



Tha àite cudromach aig leughadh

sgeulachdan a-mach, faidhlichean-

fuaim, seinn, geamannan buidhne agus

a bhith a’ cleachdadh rannan.

Tro chluich, bidh e comasach do chlann cothrom fhaighinn air a h-uile

raon den churraicealam, a’ togail air an eòlas agus an sgilean tro

mheadhan na Gàidhlig. Le bhith ag atharrachadh co-theacsaichean a 

thaobh cluiche gu tric, an dà chuid a-staigh ’s a-muigh, thathar a’ 

dèanamh cinnteach gu bheil cànan is briathrachas na cloinne air a 

leudachadh. Fhad ’s a tha a’ chlann a’ cluich, bidh na h-inbhich ag

obair leotha, a’ cluich iad fhèin agus a’ leasachadh rudan mac-

meanmnach agus cuideachd a’ cleachdadh facail is abairtean Gàidhlig.















Ciamar a b’ urrainn

dhuibh na dòighean

conaltraidh agaibh

fhèin àrdachadh?

Mòran taing!


