
Lá Fhéile Bríde



Déanaimid Lá Fhéile Bríde
a cheiliúradh ar an gcéad 
lá de mhí Feabhra. Is é sin
an chéad lá den earrach. 

Is í Naomh Bríd banéarlamh 
na hÉireann. Tugtar ‘Muire 
na nGael’ uirthi uaireanta. 



Nuair a d’fhás Bríd aníos, shocraigh sí a bheith 
ina bean rialta. Bhunaigh sí clochair in a lán áiteanna
ar fud na tíre. Síltear gurbh í Bríd an chéad bhean 
rialta in Éirinn.

Tá a lán scéalta againn 
faoi Naomh Bríd. Duine 
grámhar, flaithiúil a bhí 
inti, de réir na scéalta. 
Bhí sí i gcónaí fial, cineálta 
leis na bochtáin. 
Bhí an-trua aici dóibh. 



Is iomaí nós a bhaineann le 
Lá Fhéile Bríde. Déantar 
crosa Bhríde as luachair 
agus crochtar sa teach iad
chun muintir an tí a chosaint 
ó thinte agus ó olc i rith 
na bliana. 



Creidtear gurbh í Bríd féin a rinne an chéad chros Bríde. 
Uair amháin, thug sí cuairt ar thaoiseach a bhí ar leaba a 
bháis. Phioc Bríd suas dornán luachra a bhí ar an urlár agus 
rinne sí cros as lena mhíniú don taoiseach go bhfuair Críost 
bás ar an gcros ar ár son. D’iarr an taoiseach ar Bhríd
é a bhaisteadh sula bhfuair sé bás. 



1. Fill sifín luachra ina dhá leath.
Fág sifín luachra amháin
gan filleadh.

• luachair (feagacha) nó giolcacha (timpeall 30 píosa)
• siosúr

Cros Bhríde a dhéanamh

Treoracha

Ag teastáil



2. Tóg an sifín nach bhfuil 
fillte i do lámh agus cuir 
an sifín atá fillte
timpeall air.

3. Beir greim ar na sifíní san
áit a bhfuil an filleadh
agus fill sifín eile luachra 
trasna orthu. Cas na sifíní 
90° ar dheis.



4. Beir greim ar na sifíní 
ansin san áit a bhfuil an 
filleadh agus fill sifín eile 
trasna orthu. Cas na sifíní 
90° ar dheis arís.

5. Beir greim ar na sifíní san 
áit a bhfuil an filleadh 
agus fill sifín eile trasna
orthu.



6. Lean ort ag casadh na sifíní 90° ar dheis
agus ag filleadh sifíní trasna orthu go dtí 
nach mbeidh fágtha ach ceithre shifín 
luachra.

7. Gearr ceithre chos na croise chun go 
mbeidh siad an fad céanna (timpeall 
12cm).

8. Beir greim ar chos amháin. Fill sifín
luachra timpeall ar cheann na coise agus
cuir snaidhm air. Déan an rud céanna
leis na cosa eile.



Anois tá Cros Bhríde déanta agat!


