
Penaos sevel kartoù flash
gant geriaoueg ho klas, hini ul levr, un tem...

DAFAR RET :

• Ur poellad evit lenn PDFoù
• Ur voullerez liv
• Ur blastikerez
• Ur sizailh
• Skeudennoù pe tresadennoù (evit skeudennaouiñ gerioù ar c’hartoù flash)

PESEURT SKEUDENNOÙ EO RET KAOUT?

Ret eo kaout skeudennoù e stumm « .jpg » pe « .png » (da ziwall zo gant pouez ar 
skeudennoù : d’ar muiañ 1Mo dre skeudenn)

PELEC’H KAVOUT SKEUDENNOÙ?
• O tapout anezho gant ur poltreder
• O niverenniñ tresadennoù
• O kavout anezho war ar rouedad, da skouer war lec’hienn TES :  
www.tes.bzh/skeudennaoueg/
• Evit mont buanoc’h, setu un dosier skouer gant 6 tresadenn lakaet dija, evidoc’h da 
bleustriñ gant ar programm (da ziwaskañ eo): www.tes.bzh/aaa/dl/kartaouerez_choari-
7-familh/skouer.zip

1. Framm ar poellad.
2. Pleustromp.
3. Ouzhpenn kartoù flash a c’heller sevel.
4. Traoù all da c’houzout 

http://www.tes.bzh/skeudennaoueg/
http://www.tes.bzh/aaa/dl/kartaouerez_choari-7-familh/skouer.zip
http://www.tes.bzh/aaa/dl/kartaouerez_choari-7-familh/skouer.zip


1. Framm ar poellad
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A : Kartenn skouer.

B : Evit cheñch kartenn skouer, lakaat da riklañ ur skeudenn war ar poellad.

C : Klikañ war ar skrid evit diblasañ ha kreizennañ anezhañ.

D : Evit cheñch ar polis.

E : Evit cheñch braster ar polis.

F : Evit cheñch liv ar polis.

G : Bouton evit cheñch e kartoù Flash skeudennoù bet lakaet en un dosier. 



2. Pleustromp
Da skouer, savomp 6 kartenn :
Ezhomm zo eus 6 ger da skouer : dourañ, 
hadañ, kutuilhañ, plantañ, rastellat ha toullañ. 
Ret eo kaout ur skeudenn evit pep ger. Reiñ 
da bep skeudenn he anv, ha lakaat anezho 
e-barzh un dosier.

Evit kregiñ : lañsañ ar poellad.

B. Lakit da riklañ ’barzh prenestr ar poel-
lad skeudenn ar ger hirañ. Amañ da skouer  
skouer : « kutuilhañ ».

             

D, E ha F : Choazomp ar polis, e vent hag e 
liv. 

C : Kreizennañ ar skrid. 

Ar cheñchamantoù graet war ur gartenn a 
dalvezo evit an holl.

G : Klikañ war ar bouton evit mont da glask 
an dosier gant ar skeudennoù. Lezel ar poel-
lad da grouiñ ar PDF, hag enrollañ ar PDF. 

Setu krouet ar PDF ! Pep kartenn zo war 
ur bajenn e stumm A4. Prest eo da vezañ 
moullet, plastiket ha didroc’het.

Gant opsionoù ho moullerez, choazit moullañ meur a gartenn war ur bajenn evit kaout kartoù d’ar 
vent a fell deoc’h.
Skouer war Acrobat Reader :



3. Ouzhpenn kartoù flash a c’heller sevel. (Framm kuzh ar poellad)

Setu un nebeud skouerioù :

Ul lizherenneg
Un abécédaire Lakaat frazennoù Lakaat war wel lodennoù ar 

skrid, da skouer ar silabennoù

Kartoù divinadelloù Kartoù evit c’hoarioù  
“klask ar ger” pe “Taboo”

C’hoari kartoù ar skeudoù
(Sellet pelloc’h evit gouzout penaos 

ober.)

4. Traoù all da c’houzout.
Penaos skrivañ frazennoù?
Reiñ un anv d’ur skeudenn zo posupl ober, met mont d’al linenn, pe skrivañ ur pik goulenn pe 
daou bik n’eo ket posupl. Setu neuze penaos ober :

Sin implijet Anv skouer ur skeudenn Disoc’h war ar gartenn

^ Frazenn gentañ.^Eil frazenn..png Frazenn gentañ.
Eil frazenn.

% Titl%Skrid..png Titl
Skrid.

$ O hadañ emañ$.png O hadañ emañ?

£ Mat £ Bezañ seven..png Mat : Bezañ seven.

Posupl eo lakaat un eil liv er skrid o lakaat ar sin _ en anv ar skeudenn. Sellet pelloc’h evit gou-
zout penaos choaz an eil liv.

_ Ta_bou_lin Taboulin

Da ziwall : arabat implijout ar sin “#” ’barzh anv ur skeudenn.
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Evit lakaat war wel :

Evit kuzhat :

+

+

Evit lakaat war wel :

Evit kuzhat :

+

+

Evit lakaat war wel :

Evit kuzhat :

Evit ober skeudoù :
Gant skeudennoù .png hepken (ret eo d’ar skeudennoù 
kaout ul lodenn dreuzwelus)

Polis ar skritur :
Posupl eo implijout 
polis ho urzhiataer. 
Ret eo deoc’h gouzout 
anv ar polis ha skrivañ 
anezhañ er c’hombod.

Evit ober sternioù :
Reiñ ul liv d’ar sternioù ha d’ar foñsoù a 
zo tro-dro d’ar skrid pe d’ar skeudennoù.

Eil liv ar skrid :
Choaz un eil liv evit 
lodennoù zo er skrid.

Touchenn

Evit kas ar skrid davet an tu kleiz.

Evit kreizennañ ar skrid.

Evit kas ar skrid davet an tu dehoù.

+

+

Evit distreiñ d’ar choaz orin :

Evit gallout skrivañ anv ar polis :

Evit dibab tevder ar stern.


