
Programmoù skol-vamm 2015

Apprendre en jouant 

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l ’ensemble des classes 
de l ’école maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissages. Il permet aux enfants 
d’exercer leur autonomie, d’agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur 
imaginaire, d’exercer des conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux 
variés. Il favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts d’amitié. 
Il revêt diverses formes  : jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de construction et de 
manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc. L’enseignant 
donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu. Il les observe 
dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux structurés visant 
explicitement des apprentissages spécifiques. 

BO spécial n°2 du 26 mars 2015.

Choari ha deskiñ er skol-vamm a ginnig fichennoù-implij c’hoarioù hag a c’heller ober 
ganto er skol-vamm. N’int ket c’hoarioù yezh da gentañ na c’hoarioù frammadurel.
N’eus netra skrivet warno. Ar fichennoù a zispleg mont en-dro ar c’hoarioù. Lakaat 
a reont war wel al labour war ar yezh (ar c’heriaoueg, ar stummoù frazennoù) hag ar 
yezh daremprediñ a vez implijet pa vezer o c’hoari gant tud all. Ar c’hoarioù-mañ a 
c’heller amprestiñ digant Canopé pe prenañ er stalioù.
Ar fichennoù kentañ a denn d’ar barregezhioù yezh : Mobiliser le langage oral.
Notennet e vez ouzhpenn peseurt barregezhioù all a vez labouret  : Bevañ asambles, 
Matematik da skouer.

C’hoari ha deskiñ er skol-vamm

1 straed Théodule Ribot CS 52 247 Sant-Brieg CEDEX
09 72 34 41 83 – tes@ac-rennes.fr
www.tes.bzh

L’enfant ne joue pas pour apprendre mais il apprend parce qu’il joue.
Jean Epstein

Maryvonne Berthou - Jerôme Palud
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Pelec’h emañ an arzh bihan ?

Anv ar c’hoari : Oudordodo, Djeco

Oad : adalek 4 bloaz

Pet c’hoarier : dre strolladoù 3 pe 4

Dafar ar c’hoari :
24 c’hartenn, 16 kartennig-jedouer (penn an arzhig), 
10 kartenn arzhig

Pal ar c’hoari : Klask pelec’h eo bet kuzhet an arzh 
bihan.
Gounezet e vez ur jedouer gant an hini a gav pelec’h 
emañ an arzh bihan, da lavaret eo dindan peseurt 
kartenn emañ.

Mont en-dro ar c’hoari :
Lakaat an holl gartoù war an daol, tu an tresadennoù war wel.
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Kuzhet e vo gant ar penn-c’hoarier un arzh bihan dindan unan eus ar c’hartoù  
hep ma vefe gwelet gant ar c’hoarierien all.
Pep c’hoarier d’e dro a savo ur goulenn. 
Da skouer : E ti ur c’hazh emañ an arzh bihan ?
Ar penn-c’hoarier a respont ya pe n’emañ ket.
Ma vez ya ar respont e vo troet an holl gartoù na ziskouezont ket ur c’hazh.
Ma vez n’emañ ket e vo troet ar c’hartoù a ziskouez ur c’hazh.
Kenderc’hel a reer da sevel goulennoù betek ma vo kavet an arzh bihan.
Gounezet e vez ur jedouer gant an hini en deus kavet an arzh bihan.
Ar c’hoarier en deus kavet an arzh bihan a guzho anezhañ d’e dro hag ar c’hoarierien 
all a savo goulennoù all.
Echu eo ar c’hoari pa’z eus bet gounezet 5 jedouer gant ur c’hoarier.

Al labour war ar brezhoneg dre gomz

ENVEL
DISKOUEZ 
DESKRIVAÑ

Lavaret anvioù an traoù a vo implijet :
Skolaer : Petra eo ?
Skoliad : Un ti, ur c’hazh, ul logodenn ruz (eo)…
Skolaer : Piv a c’hell lavaret anvioù an traoù ?
Skoliad : Un ti, ur c’hazh, ul logodenn ruz (eo)…
Skolaer : Ul lapous… (Diskouez ar gartenn gant ar biz.)
Skoliad :… glas.
Skolaer : Ya, ul lapous glas.
Skoliad : La souris ruz.
Skolaer : Al logodenn ruz.
Skoliad : Al logodenn ruz.

Lavaret pelec’h emañ an arzh bihan : 
Komzer 1 : E ti ul logodenn emañ an arzh bihan ?
Komzer 2 : Ya / N’emañ ket (e ti ul logodenn).
Komzer 1 : Pelec’h emañ an arzh bihan ?
Komzer 2 : E ti ar c’hazh gris (emañ an arzh bihan).

DISPLEGAÑ Displegañ ar pezh a zo d’ober evit gounit :
Skolaer : Lavar da X ar pezh a zo d’ober. 
Skoliad : Ret eo kavout an arzh bihan. Ret eo kavout e peseurt ti 
emañ an arzh bihan.

Da ziwall zo ! Ar frazennoù-se a rank bezañ klevet a-raok, meur a wech gant ar vugale 
en abadenn-se pe en abadennoù a-raok. War-lerc’h nemetken e c’heller goulenn 
diganto komz.

Frazennoù  all evit kas ar c’hoari en-dro :
Dit eo da guzhat an arzhig !
Arabat sellet !
Serrit ho taoulagad !
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Dit-te d’ober ur goulenn.
Kavet ’m eus pelec’h emañ.
Gounezet ’m eus.
Tro ar c’hartoù (a zo) ur c’hazh warno.
Tro ar c’hartoù (a zo) ul logodenn warno.

Geriaoueg :
 • Anvioù loened : ar yar, ar pesk, al logodenn, ar c’hazh
 • Livioù : orañjez, mouk, gwer, glas, ruz-flamm, ruz teñval, gwenn, rous, du, gris

Evezhiadennoù war ar fonologiezh :
 • taol-mouezh war an eil silabenn ziwezhañ : logodenn, orañjez
 • « a » hir : ar yar, glas

Al labour war ar barregezhioù all

 • Bevañ asambles :
 Heuliañ ur reolenn, asantiñ koll.
 • Matematik :
 Diskoulmañ ur problem : « logique déduction »
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Al liorzhig

Anv ar c’hoari : Le Petit Verger, Haba 

Oad : adalek 3 bloaz

Pet c’hoarier : dre strolladoù 3 pe 4

Dafar ar c’hoari :
1 bladenn c’hoari gant ar wezenn, 1 vran, 
5 kerezenn, 1 baner, 1 diñs, 15 kartenn 
(bleunioù)

Pal ar c’hoari  : C’hoari asambles evit 
kutuilh ar c’herez a-raok ma’z afe ar vran 
er wezenn.

Aozañ ar c’hoari :
Tennañ an holl draoù eus ar voest.
Staliañ pladenn ar c’hoari war ar voest ha stagañ ar wezenn er faout.
Lakaat ar c’herez er wezenn.
Lakaat ar vran war ar c’hombod loc’hañ.
Renkañ ar c’hartoù bleunioù, tu ar vleunienn war wel, dirak ar voest.
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Mont en-dro ar c’hoari :
Pep c’hoarier a c’hoari d’e dro.
Pep hini d’e dro a daol an diñs. 
Taolet e vez an diñs gant ar c’hoarier 
kentañ.

Petra a vez diskouezet gant an diñs ?

Un heol :
Treiñ forzh peseurt kartenn.

Ur vleunienn ruz, melen, glas, gwenn 
pe roz :

Treiñ ar gartenn a glot gant al liv 
diskouezet war an diñs.

Petra zo tro-kein ar gartenn ?

Kerez ?
Kemer div gerezenn er wezenn ha 
laka anezho er baner.
Laka dirazout ar gartenn emaout o 
paouez treiñ.

Ar vran ?
Laka ar vran da vont war-raok eus ur 
c’hombod etrezek ar wezenn.
Renk ar c’hartoù en-dro gant ar 
c’hartoù all, tu ar vleunienn war wel.

Ul loen kousket ?

Arabat ober trouz, arabat dihuniñ 
anezhañ.
Renk ar gartenn en-dro gant ar 
c’hartoù all, tu ar vleunienn war wel.

Echu eo ar c’hoari :
– p’eo bet kutuilhet an holl gerez. 
Gounezet eo bet ar c’hoari gant an 
holl vugale.
– p’eo erru ar vran dirak ar 
wezenn er c’hombod diwezhañ. 
An holl vugale o deus kollet.  
Ar vran he deus gounezet.

gwenn glas

roz ruz

melen
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Al labour war ar brezhoneg dre gomz

ENVEL
DISKOUEZ 
DESKRIVAÑ

Lavaret anvioù an traoù a vo implijet :
Skolaer : Petra eo ?
Skoliad : Ur vleunienn, un heol, kerez, ul labous du (ur vran) (eo)…
Skolaer :  Piv a c’hell lavaret anvioù an traoù ?
Skoliad : Ur vleunienn, un heol, kerez, ul labous du (ur vran) (eo)…
Skolaer : Ur vleunienn… (Diskouez ar gartenn gant ar biz.)
Skoliad :… ruz.
Skolaer : Ya, ur vleunienn ruz.
Skoliad : La fleur ruz.
Skolaer : Ar vleunienn ruz.
Skoliad : Ar vleunienn ruz.

Lavaret petra zo war an diñs : 
Komzer 1 : Ur vleunienn ruz. Pe : ruz (eo) ar vleunienn.
Komzer 2 : Tro ar gartenn.
Komzer 1 : Kerez.
Komzer 2 : Kemer kerez. Pe : Kemer div gerezenn.
Komzer 1 : Ur vleunienn « c’hlas ». Pe : glas (eo) ar vleunienn.
Komzer 2 : Tro ar gartenn.
Komzer 1 : Al labous.
Komzer 2 : Al labous war-raok.
Komzer 1 : Ur vleunienn liv melen. Pe : melen (eo) ar vleunienn.
Komzer 2 : Tro ar gartenn.
Komzer 1 : Ul loen kousket.
Komzer 2 : Netra d’ober.

DISPLEGAÑ Displegañ ar pezh a zo d’ober evit gounit :
Skolaer : Lavar da X ar pezh a zo d’ober. 
Skoliad : Ret eo lakaat ar c’herez er baner. Arabat d’al labous debriñ 
ar c’herez.

Da ziwall zo ! Ar frazennoù-se a rank bezañ klevet a-raok, meur a wech gant ar vugale 
en abadenn-se pe en abadennoù a-raok. War-lerc’h nemetken e c’heller goulenn 
diganto komz.

Frazennoù all evit kas ar c’hoari en-dro :
Dit-te da c’hoari !
Tro ar gartenn.
Kemer kerez.
Laka ar c’herez er baner.
Renk ar gartenn dirazout.
Dit-te eo ar gartenn ?
Laka ar vran da vont war-raok.
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Stummoù berr evit deskrivañ ar pezh a vez graet gant pep hini. Ne vo ket implijet ur 
verb displeget bep tro, mod-all e teufe da vezañ ur boelladenn frammañ ar yezh.
Ar vran war-raok.
Ar c’herez er baner.
Ruz, melen.
Ur vleunienn velen.

Geriaoueg : 
al labous (ar vran), ar c’herez, kerez, ur gerezenn, div gerezenn
Al livioù : roz, melen, glas, ruz, gwenn

Al labour war ar barregezhioù all

 • Bevañ asambles : c’hoari asambles evit gounit holl asambles.
 • Matematik :
 – Doujañ ouzh ur reolenn : correspondance terme à terme : un diñs melen – ur 
    vleunienn velen.
 – Mont war-raok a unan da unan.
 – Kenveriañ kementadoù : muioc’h, nebeutoc’h.
 – Derc’hel soñj eus plas ar gartenn.
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Hop, hop, hop

Anv ar c’hoari : Hop, hop, hop, Djeco 

Oad : adalek 4 bloaz

Pet c’hoarier : adalek 2 c’hoarier

Padelezh : 15 min

Dafar ar c’hoari :
– 4 fladenn c’hoari 
– ti an deñved
– ur pont
– 10 tamm koad, d’ober peulioù ar pont
– ur vazhig koad
– ur vaouez
– 9 penn-deñved
– 1 diñs

Pal ar c’hoari  : Kas betek ti an deñved 
ar vaouez gant he deñved hag he c’hi  
a-raok ma vefe distrujet ar pont gant an 
avel.

Aozañ ar c’hoari : 
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ar menez

ar pont

ar vazhig

peulioù ar pont

ar pradoù

ti an deñved

Mont en-dro ar c’hoari :
Pep c’hoarier a c’hoari d’e dro.
Pep hini d’e dro a daol an diñs. Hervez ar skeudenn diskouezet gant an diñs e vez 
graet tra pe dra gant pep c’hoarier.

Bleunienn : Lakaat un dudenn da vont war-raok eus ar menez d’ar pradoù.

Pont : Lakaat un dudenn da vont war-raok eus ar pradoù d’ar pont.

Ti an deñved : Lakaat un dudenn da vont war-raok eus ar pont d’an ti.

Heol : Lakaat un dudenn bennak da vont war-raok war ar bladenn all.

Deñved : Lakaat 2 dudenn bennak da vont war-raok war ar bladenn all.

Avel : Tennañ ur peul eus ar pont gant ar vazhig.

Echu eo an abadenn p’emañ an holl dudennoù (maouez, ki, deñved) e ti an deñved 
a-raok ma ’z afe kuit ar pont gant an avel. An holl c’hoarierien o deus gounezet neuze.

Ar vaouez a rank bezañ atav er penn-kentañ, dirak ar re all.
Ar c’hi a rank bezañ atav er penn-diwezhañ war-lerc’h ar re all.
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Al labour war ar brezhoneg dre gomz

ENVEL
DISKOUEZ 
DESKRIVAÑ

Lavaret anvioù an tudennoù, al lec’hioù :
Skolaer : Peseurt anv en deus al loen-mañ ?
Skoliad : Un dañvad, ur c’hi… (eo).
Skolaer : Piv a c’hall lavaret anvioù al loened ?
Skoliad : Un dañvad, ur c’hi… (eo).
Skolaer : Piv eo an den-mañ ?
Skoliad : Ur vaouez… (eo).
Skolaer :  Pelec’h emañ an dañvad-mañ ?
Skoliad : War ar menez (emañ).
Skoliad all : Er pradoù.
Skoliad all : War ar pont.
Skoliad all : En ti.

Lavaret anvioù an traoù en ur c’hoari :
Skoliad 1 : An dañvad… 
Skoliad 2 : An dañvad war-raok.
Skolaer : Ya, an dañvad a ya war-raok.
Skoliad : Ar c’hi « avance »…
Skolaer : Ar c’hi a ya war-raok.
Skoliad : Ar c’hi a ya war-raok.

Lavaret petra zo war an diñs :
Komzer 1 : Ur vleunienn.
Komzer 2 : War-raok eus ar menez d’ar pradoù.
Komzer 1 : Ur pont.
Komzer 2 : War-raok eus ar pradoù d’ar pont.
Komzer 1 : An ti.
Komzer 2 : War-raok eus ar pont d’an ti.
Komzer 1 : Un heol.
Komzer 2 : Forzh piv a c’hall mont war-raok.
Komzer 1 : Deñved.
Komzer 2 : Daou war-raok.
Skolaer : Daou zañvad war-raok.
Komzer 1 : Avel.
Komzer 2 : Tennañ ur peul eus ar pont.

DISPLEGAÑ Displegañ ar pezh a zo d’ober evit gounit :
Skolaer : Degas soñj eus ar pezh a zo d’ober. 
Skoliad : Lakaat al loened hag ar vaouez en ti. Terriñ ar pont pa vez 
avel.

Da ziwall zo ! Ar frazennoù-se a rank bezañ klevet a-raok, meur a wech gant ar vugale 
en abadenn-se pe en abadennoù a-raok. War-lerc’h nemetken e c’heller goulenn 
diganto komz.
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Frazennoù all evit kas ar c’hoari en-dro :
Dit-te da c’hoari.
Da biv da c’hoari ?
Mont war-raok.
Arabat terriñ ar pont.
Din-me da deurel an diñs.
An dañvad war-raok.
An dañvad war ar pont.
An dañvad en ti.
Ar c’hi a-dreñv, an hini diwezhañ.
Ar vaouez dirak, an hini gentañ.
Kemer an hini ’peus c’hoant.

Geriaoueg : 
An ti-feurm : deñved, an dañvad, ar c’hi, ar vaouez, an ti
An endro : ar menez, ar pradoù, ar pont, an heol, ar vleunienn, an avel

Frammoù yezh :
Doare gourc’hemenn : Kae war-raok.
Ar stumm « eus ul lec’h d’egile » : Eus ar pont d’an ti, eus ar menez d’ar pradoù.

Al labour war ar barregezhioù all

 • Bevañ asambles : c’hoari asambles evit gounit holl asambles.
 • Matematik : 
 – En em lec’hiañ er spas : dirak, an hini kentañ, a-dreñv, war-lerc’h ar re all,  
    an hini diwezhañ. 
 – Klask ar strategiezh wellañ pa c’haller dibab peseurt jedouer a zo da lakaat  
 da vont war-raok.
 • Agir sur le monde : 
 Motricité fine : Tennañ ar pezhig koad hep lakaat an traoù all da gouezhañ.
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Pippo

Anv ar c’hoari : Pippo, Gigamic  

Oad : adalek 4 bloaz

Pet c’hoarier : etre 2 hag 8 c’hoarier

Padelezh : 15 min

Dafar ar c’hoari :
25 kartenn, gant ul loen bras nemetken tro-kein. 
Ur c’hi, ur c’hazh, ur marc’h, ur vuoc’h, ur pemoc’h.
Gant ul liv disheñvel : ruz, glas, gwer, mouk, melen.
25 kartenn, war bep hini 4 loen bihan disheñvel, ul 
liv disheñvel da bep hini.

Pal ar c’hoari : klask ar pempvet loen gant al liv a vank war bep kartenn.

Mont en-dro ar c’hoari :
Ober ur bern gant ar c’hartoù a ziskouez Pippo trist (tu gin ar c’hartoù). 
Ledañ ar c’hartoù all (tu gin : Pippo laouen) tro-dro d’ar bern kentañ, an tu mat war 
wel.

Ar c’hoarier kentañ a dro ar gartenn gentañ eus ar bern.
Da skouer : war ar gartenn ez eus ur pemoc’h gwer, ur c’hi mouk, ur marc’h glas, ur 
c’hazh ruz. Mankout a ra ar vuoc’h melen neuze.
An holl c’hoarierien a glask peseurt kartenn a vank. Ma vez kavet gant ur c’hoarier 
peseurt kartenn a vank e lak e viz war ar gartenn-se en ur lavaret : ar vuoc’h melen 
(a vank). Gounit a ra ar gartenn en doa troet. Kemer a ra anezhi. Leuskel ar ra ar 
gartenn all war an daol.
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Pep c’hoarier d’e dro a dro ur gartenn eus ar bern hag an holl a glask peseurt kartenn a vank.
Echu eo ar c’hoari pa n’eus kartenn ebet ken er bern.
Ar c’hoarier gantañ ar muiañ a gartoù en deus gounezet.

Al labour war ar brezhoneg dre gomz

ENVEL
DISKOUEZ 
DESKRIVAÑ

Lavaret anvioù al loened war ar c’hartoù :
Skolaer : Peseurt loen eo hemañ ?
Skoliad : Ur c’hazh, ur c’hi… (eo).
Skolaer :  Piv a c’hell lavaret anvioù al loened ?
Skoliad : Ur vuoc’h, ur pemoc’h… (eo).

Lavaret anvioù an traoù en ur c’hoari :
Skoliad 1 : Ar c’hazh… 
Skoliad 2 :… melen. Ar c’hazh melen.
Skolaer : Ya, ar c’hazh melen a vank war ar gartenn.
Skoliad : Ar pemoc’h « bleu ».
Skolaer : Ar pemoc’h glas.
Skoliad : Ar pemoc’h glas.

Lavaret peseurt loen a vank war ar gartenn :
Komzer 1 : Peseurt loen a vank ?
Komzer 2 : Ar c’hi melen (a vank). 

DISPLEGAÑ Displegañ ar pezh a zo d’ober evit gounit :
Skolaer : Degas soñj eus ar pezh a zo d’ober. 
Skoliad : Kavout al loen a vank. Lavaret peseurt liv eo.

Da ziwall zo ! Ar frazennoù-se a rank bezañ klevet a-raok, meur a wech gant ar vugale 
en abadenn-se pe en abadennoù a-raok. War-lerc’h nemetken e c’heller goulenn diganto 
komz.

Frazennoù  all evit kas ar c’hoari en-dro :
Tro ar gartenn.
Gounezet ’m eus.
Aze emañ !
N’eo ket gwir !
N’eo ket al liv mat.
Buan !
Din eo da c’hoari.
C’hoariet ’peus dija, din-me eo da c’hoari.
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Geriaoueg : 
Anvioù al loened : ur c’hi, ur c’hazh, ur marc’h, ur vuoc’h, ur pemoc’h
Al livioù : ruz, glas, gwer, mouk, melen

Remerkoù war ar fonologiezh : 
 •  Taol-mouezh war ar silabenn ziwezhañ : ur pemoc’h
 •  « Ruz » ha « glas » a vez distaget [s] e fin ur bomm.

Al labour war ar barregezhioù all

 
 • Matematik : 
 Diskoulmañ ur problem : peseurt loen ha peseurt liv a vank ?
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