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Poelladennoù hag obererezhioù

Jérôme Palud

PLEUSTRIÑ WAR AR YEZH



Ur ger a-raok :

E-barzh an diell-mañ e vo kavet poelladennoù da bleustriñ war ar brezhoneg. Ar pal eo reiñ ostilhoù 
d’ar skolaerien da solutaat frammoù-yezh n’int ket bet tapet gant ar skolidi dre an abadennoù kaset 
en-dro e brezhoneg.

Kinniget e vo d’ar skolidi lenn, kaozeal ha skrivañ pa ouezomp mat ez eo e mod-se e c’hellont 
pakañ barregezhioù-yezh solud. Estreget poelladennoù-frammañ a zo neuze.

Peurvuiañ ez eo diouzh ezhommoù pe mankoù ar skolidi e vo kinniget ar poelladennoù dezho. N’eo 
ket tamm ebet un hentenn glok da zeskiñ brezhoneg, evel-just. 

Lod eus ar poelladennoù a c’hello bezañ kinniget evel m’emaint. Lod all a ranko bezañ adrenket 
gant ar skolaerien diouzh ezhommoù o skolidi. 

Penaos ober gant an diell ?

E fin an diell eo e vo kavet roll ar poentoù-yezh : «  Taolenn an obererezhioù hervez ar poentoù yezh 
studiet  ». Renket int bet dindan 3 lodenn :

	 	 –	Strollad	an	anv
	 	 –	Ar	verb
	 	 –	Ar	frazenn

Fas d’ar poentoù-yezh ez eo merket niverenn(où) ar poelladenn(où) a c’heller kavout er fichennaoueg-
mañ.
Renablet hon eus ivez poelladennoù a c’heller kavout el levrioù all embannet gant TES.   
Kavet e vo deskrivadennoù ar poelladennoù e lodenn : «  Poelladennoù hag obererezhioù  ». 
A-wezhioù e vo dafar da heul ivez (fichennoù-labour, skeudennoù …), el lodenn «  Dafar ar 
poelladennoù  » int renket.

       
 Jérôme Palud

Roll ar pennadoù :

Poelladennoù	hag	obererezhioù		 	 	 	 	 	 p.3
Dafar	ar	poelladennoù		 p.	29
Taolenn	an	obererezhioù	hervez	ar	poentoù	yezh	studiet		 p.85
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« ha » ha « met »
Displegadenn Liammañ tammoù frazennoù gant « ha » pe « met ».
Poent yezh 
studiet • Frazennoù kenurzhiet gant « ha » pe « met ».

Dafar Liammañ ar frazennoù kenetrezo.

Fur e vez atav er skol   ha tresañ a ra e-kichen an destenn.

Skrivañ a ra istorioù   met dirollet e vez er gêr.

Tomm eo hiziv   met aon am eus bet memestra.

Brav e oa ar film   ha lipat a ra anezhi. 

Treiñ a ra al loa er pod   met avel a zo.

POELLADENN 1
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Trouzioù al loened
Displegadenn Skrivañ frazennoù berr gant ar stumm « a ra ».
Poent yezh 
studiet • Ar verboù reizh : an displegadur gant skoazell « ober » (amzer a-vremañ).

Dafar Skrivañ frazennoù evel er frazenn skwer :

Begeliat a ra an denved.

Gerioù evit sikour :

miaoual, harzhal, .... , kristilhat

POELLADENN 2

 
Skwer

Begeliat a ra an denved.

Evit sikour Selaou trouz al loened war ar CD Trouz Didrouz, TES.
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« Brav eo met … »
Displegadenn Skrivañ frazennoù gant « met » da zeskrivañ skeudennoù.
Poent yezh 
studiet • Frazennoù kenurzhiet gant « met ».

Dafar Skrivañ ur frazenn gant « met », evel er frazenn skwer.

Brav eo an ti met n’eus dor
ebet dezhan 

POELLADENN 3

 
Skwer

Brav eo an ti met n’eus dor
ebet dezhan. 
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«  Daoust … »
Displegadenn Sevel frazennoù gant «  daoust » diwar frazennoù all.
Poent yezh 
studiet • An islavarennoù koñsediñ : «  daoust ».

Dafar

 

Klokat ar frazennoù gant sikour ar skeudennoù, evel er frazenn skwer :

- Fall eo an amzer hiziv met ar gwenan a zo o nijal memestra.

- Ker eo ar c’hoariell met c’hoant he deus Katell da gaout anezhañ. 

- N’eus ket echuet e labour-noz met Elouan zo o c’hoari er-maez memestra.

Daoust ma z’eo fall an amzer eman ar 
gwenan o nijal

POELLADENN 4

- Jentil eo ar c’hi met spontet eo ar paotr memestra. 

- Klañv eo met c’hoari a ra er maez memestra.

- N’en deus ket naon met debriñ a ra memestra.

- Fall eo an amzer met tud zo war an aod memestra. 

POELLADENN 4

Skwer

– Fall eo an amzer hiziv met ar gwenan zo 
o nijal memes tra.

Daoust ma’z eo fall an amzer eman 
ar gwenan o nijal.
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«  Drouk eo ? »
Displegadenn Sevel islavarennoù goulenn gant «  ha ».
Poent yezh 
studiet • An islavarennoù goulenn.

Dafar Klokat ar frazennoù gant sikour ar skeudennoù, evel er frazenn skwer :

- En em c’houlenn a ra

ha drouk eo

- Ne oar ket

- En em c’houlenn a ra 

- Ne oar ket

 

- En em c’houlenn a ra

Drouk eo?

Glav a raio ?

Aes eo da ober ?

Yen eo ar mor ?

Lipous eo ?

POELLADENN 5

 
Skwer

– En em c’houlenn a ra

 ha drouk eo.

Drouk eo ?

P
O

E
LL

A
D

E
N

N
6

Istor Fridu
Displegadenn Lakaat un istor skrivet er c’hentañ gour unan en trede gour unan.
Poent yezh 
studiet • Skrivañ un istor bet en amzer dremenet (trede gour unan).

Dafar A. Lenn istor Fridu.

B. Dit eo da gontañ istor Fridu bremañ.

Fridu eo va anv. 
Er c’hoadoù e oan bet o 

pourmen. Gwelet em boa ur c’hazh 
moutig. 

Galoupet em boa war e-lerc’h. Harzet 
em boa kreñv. Kavet em boa anezhañ 
e-barzh ur wezenn. Kousket em boa 

dindan ar wezenn. 
Pa oan dihunet e oa aet kuit. 

Biskoazh kement-all !

POELLADENN 6

 
Skwer Fridu eo ma anv. Er c’hoadoù e oan bet o pourmen.

Fridu eo e anv. Er c’hoadoù e oa bet o pourmen.
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«   O labourat emañ. »
Displegadenn Respont d’ar goulennoù gant sikour gerioù kinniget :

c’hoari   troc’hañ   diskouez  ...
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù er stumm war ober.

Dafar

 

Respont ouzh ar goulennoù evel er frazenn skwer, gant sikour ar gerioù kinniget dindan :

c’hoari   troc’hañ   diskouez   goulenn   terriñ   pokat   galoupat   debriñ

- Oc’h ober petra emañ ar c’hemener ?

O labourat eman ar c’hemener.

- Oc’h ober petra emañ ar paotr ?

 

- Oc’h ober petra emañ ar bugel ?

 

- Oc’h ober petra emañ ar paotr bihan ?

 

POELLADENN 7

- Oc’h ober petra emañ ar plac’hig ?

 

- Oc’h ober petra emañ ar paotr ?

 

- Oc’h ober petra emañ ar baotred ?

 

- Oc’h ober petra emañ ar paotr ?

 

- Oc’h ober petra emañ ar paotr bras ?

 

POELLADENN 7

Skwer

– Oc’h ober petra emañ ar c’hemener ?

O labourat eman ar c’hemener.
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Sevel frazennoù
Displegadenn Sevel frazennoù diwar listennadoù gerioù.
Poent yezh 
studiet • Urzh ar gerioù er frazennoù.

Dafar Sevel ur frazenn gant pep listennad gerioù.

Afrika

gwennili

diskar-amzer

mont kuit

erc’h

kouezhañ

Nedeleg

broñsoù

tarzhañ

nevez-amzer

gwez

POELLADENN 8
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«   Difennet eo ! »
Displegadenn Skrivañ frazennoù gant « Na ... ket » e-kichen skritelloù.
Poent yezh 
studiet • An doare gourc’hemenn.

Dafar Skrivañ ur frazenn gant “Na …Ket” e-kichen pep skritell.

Na lakait ket hoc’h oto aman.

POELLADENN 9

 
Skwer

Na lakit ket hoc’h oto aman.
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«  Petra a ra … ? »
Displegadenn Respont d’ar goulennoù evit kontañ traoù a vez graet alies.
Poent yezh 
studiet • An displegadur gant skoazell « ober ».

Dafar Respont ouzh ar goulennoù evel evit kontañ traoù a vez graet alies. 

- Petra a ra paotred an tan ?

Gortoz a reont bezan galvet. Lammat a reont en o 
c’harr-samm. Mont a reont buan war an hent ha 
klask a reont sikour an dud.

- Petra a rez er skol ?

- Petra a ra ar c’hazh an devezh-pad ?

- Petra a rez d’ar Sul ?

POELLADENN 10

 
Skwer

– Petra a ra paotred-an-tan ?

Gortoz a reont bezan galvet. Lammat a reont en o c’harr-
samm. Mont a reont buan war an hent ha klask a reont 
sikour an dud.
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En aod…
Displegadenn Skrivañ frazennoù berr da zisplegañ ar pezh a ra an dud pa vezont war an 

aod pe en ti-gar.
Poent yezh 
studiet • An displegadur gant skoazell « ober ».

Dafar Skrivañ ar pezh a ra an dud pa vezont :

- war an aod...,

`

POELLADENN 11

 

Skrivañ ar pezh a ra an dud pa vezont :

- e-barzh an ti-gar....

`

POELLADENN 11

Skwer Rouzañ a ra an dud en aod.  
C’hoari a ra ar vugale gant traezh.

Evit sikour Sevel ul listennad verboù asambles gant ar skolidi evit aesaat al labour :

– rouzañ     – huñvreal     – kouronkañ     – redek     – toullañ     – lenn
– sellet     – c’hoari     – gourvez     – gortoz     – klask     
– sevel goulennoù     – paeañ     – pellgomz     – ...
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Divinadelloù
Displegadenn Sevel goulennoù berr da glask gouzout petra zo kuzhet en ur sac’h.
Poent yezh 
studiet • Sevel goulennoù.

Dafar

 

Lakaat skeudennoù en ur sac’h. Goulenn gant ur skoliad tennañ unan d’ar sord. Kuzhet e vo 
gantañ a-dreñv e gein.  
Goulenn a ra  «Divin, divin un divinadell. Petra a zo kuzhet a-dreñv va c’hein ?».  
Savet e vez goulennoù gant ar re all : «Ruz eo ?», «Bev eo ?», «Nijal a ra ?», «Un dra eo ?», 
«Un den eo ?», «Ul loen eo ?», «pevar fav en deus ?», «Debret e vez anezhañ ?»…

Un nebeut skeudennoù :

POELLADENN 12

 

POELLADENN 12

Skwer – Bev eo ?            – Un dra eo ?              – Nijal a ra ?
– Ruz eo.              – Ul loen eo ?
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Piv eo ?
Displegadenn Goulenn gant ur skoliad soñjal en unan eus e gamaraded. Savet e vo 

goulennoù gant ar re all : « Bras eo ? », « Ur paotr eo ? » … da zivinout piv 
eo.

Poent yezh 
studiet • Sevel goulennoù a zegas respontoù berr. 
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« Piv eo hennezh ? »
Displegadenn Sevel goulennoù da glask gouzout peseurt tudenn zo bet dibabet gant ar 

re all.
Poent yezh 
studiet • Sevel goulennoù a zegas respontoù berr.

Dafar
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Skwer – Ur paotr eo ?                                     
– Ya, ur paotr eo.                                          
– Lunedoù zo gantañ ?
– Ya, lunedoù zo gantañ.
– Daoulagad glas en deus ?
– N’en deus ket.
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Goulennaoueg : «  Petra a rez er gêr ? »
Displegadenn Sevel frazennoù gant « alies, a-wezhioù, morse, atav » da gontañ ar pezh a 

vez graet er gêr.
Poentoù yezh 
labouret

• Adverboù amzeriañ. 
• Ar verboù reizh : an displegadur personel.

Dafar A. Implijout unan eus ar gerioù-mañ : «Alies, a-wechoù, morse, atav» evit skrivañ ur 
frazenn o tisplegañ ar pezh a vez graet er gêr ganit. 

C’hoari foot er-maez. 

Lenn levrioù e-barzh va c’hambr. 

Renkañ va c’hambr. 

Sellout ouzh tresadennoù-bev war an tele. 

Debriñ madigoù. 

Goro ar saout. 

Labourat e-barzh ar jardin. 

C’hoari gant poupinelloù. 

B. Lavarout d’e amezeg petra a rez er gêr. Da skwer : «Alies e c’hoarian foot er-maez.»

C. Lavarout d’ar re all petra a ra da amezeg er gêr. Da skwer : «Alies e c’hoari foot er maez.»

POELLADENN 15
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Al louarn hag al lapined
Displegadenn Skrivañ un istor berr gant sikour skeudennoù.
Poent yezh 
studiet • Adverboù amzeriañ da frammañ istorioù.

Dafar Skrivañ un istor berr gant sikour ar skeudennoù. Laka unan eus ar gerioù kinniget e penn-
kentañ pep rann-bennad :

da c’houde - a-benn ar fin – da gentañ

POELLADENN 16
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Ar poltred
Displegadenn – En em brezantiñ. Prezantiñ ur c’hamarad… (Dre gomz pe dre skrid.) 

– Prezantiñ tudenn un istor. 
Poent yezh 
studiet • Verb bezañ : displegadur personel (eo).

Dafar Skeudennoù tennet eus levrioù zo :  
Ar bleiz tener e galon, An tri forban, Ramz Zeralda, Ronan hag ar balum.

Skwer « Mona eo va anv. Bihan on. Sot on gant ar sport… »

« Jentil eo ar bleiz. Gwisket faro eo. Hir eo e fri... »
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War ar prim !
Displegadenn Dibunañ ur frazenn ijinet ha lavaret anezhi war an ton mat hervez ar pik 

tennet eus ar sac’h.
Poent yezh 
studiet • Ar frazenn estlammañ ha goulennata.

Dafar

 

? . !

? . !

? . !

? . !

? . !

POELLADENN 18 ha 19
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War ar prim ! (Daou-ha-daou)
Displegadenn Dibunañ ur frazenn tennet eus ar sac’h hervez ar pik tennet eus ur sac’h 

all.
Poent yezh 
studiet • Ar frazenn estlammañ ha goulennata. 

Dafar Lakaat tikedennoù ar pikoù en ur sac’h, ha tikedennoù ar frazennoù en ur sac’h 
all.

? . !

? . !

? . !

? . !

? . !

POELLADENN 18 ha 19

Brav eo 
an amzer

Labourat 
a rez mat 

er skol

Mont 
a reomp 
d’an aod

Mat eo
ar boued

Diaes eo
al labour

Yen eo  
ar goañv

Dañsal 
a rez mat

N’ouzez ket
 piv 

eo Asterix

Ne gavez
ket mat
ar sivi

Kig ha farz
vez debret

gantañ 
bep Sul

War da du
emaout

hiziv

Gounit 
o deus graet 

ar match

Graet  
en deus  

e labour-noz

Kalz a dud
zo e kêr

Sellet a ra
 ouzh

ar skinwell
bep mintin

POELLADENN 18 ha 19

 
Skwer « Brav eo an amzer ! »

« Brav eo an amzer ? »
« Brav eo an amzer. »
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An atersadenn
Displegadenn Skrivañ goulennoù a-raok mont da atersiñ un den brudet.
Poent yezh 
studiet • Sevel goulennoù.

Dafar

 

Setu skeudenn c’hoarierien mell droad. Petra ‘pefe c’hoant da c’houlenn diganto ? Skrivañ tri 
goulenn (d’an nebeutañ).

- Gallout a raer ober kement all gant haroz un albom, gant tud eus ar gomun (an Aotrou Maer, ar 
bomperien…).

POELLADENN 20

 

Setu skeudenn Meudig. Petra ’pefe c’hoant da c’houlenn digantañ ? Skrivañ tri goulenn (d’an 
nebeutañ).

POELLADENN 20

 

Setu skeudenn Kabellig Ruz . Petra ‘pefe c’hoant da c’houlenn diganti ? Skrivañ tri goulenn 
(d’an nebeutañ).

POELLADENN 20

 

Setu skeudenn Gwenn erc’h. Petra ‘pefe c’hoant da c’houlenn ganti ? Skrivañ tri goulenn (d’an 
nebeutañ).

POELLADENN 20
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Al loar
Displegadenn Skrivañ un istor berr gant ar gerioù «  ha », «  met », «  peogwir ».
Poentoù yezh 
labouret

• Islavarennoù abeg. 

• Ar c’henurzhiañ.
Dafar

 

Skrivañ istor Maina ha Yannig. Implijout ar gerioù-mañ :

ha, met, peogwir

POELLADENN 21
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«  Kollet ’m eus »
Displegadenn Taolenniñ gant anvioù-gwan resis un dra bennak kollet. 
Poent yezh 
studiet • Anavezout anvioù-gwan.

Dafar

 

Laka en da benn ez peus kollet ur c’hoariell, un pezh dilhad pe ul loen. Skriv ur pennad gant 
anvioù-gwan resis.

KOLLET !

Kollet am eus

KOLLET !

Kollet am eus

POELLADENN 22

 

P
O

E
LL

A
D

E
N

N
23

Ar furlukin
Displegadenn Displegañ doare ur furlukin pe ur sorserez gant anvioù-gwan.
Poent yezh 
studiet • Anavezout anvioù-gwan.

Dafar

 

Displegañ doare ar furlukin gant anvioù-gwan.

Displegañ doare ar sorserezn gant anvioù-gwan.

POELLADENN 23
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«  Ar paotr a lavar… »
Displegadenn Sevel frazennoù gant islavarennoù tra diwar komzoù tudennoù.
Poent yezh 
studiet • An islavarennoù tra.

Dafar

 

Skrivañ un istor berr gant sikour ar skeudennoù. 

Ar paotr a lavar e plij ar foot 
dezhan.

Ar plac’h.

Ar paotr.

Ar plac’h.

Plijout a ra 
ar c’hezeg din.

Ne gavan ket mat 
ar soubenn

Ne blij ket 
ar sport din.

Plijout a ra 
ar foot din.

POELLADENN 24

 
Skwer Plijout a ra 

ar foot din.

Ar paotr     a lavar e plij ar foot 
dezhan.
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«  N’eo ket gwir ! »
Displegadenn Klask ur goulenn ha na c’heller respont dezhañ nemet er stumm negativel. 

Sav ar goulenn klok ouzh ur c’hamarad a ranko respont gant ur frazenn 
respont klok. Klask goulennoù fentus ha dic’hortoz.

Poent yezh 
studiet • Ar frazennoù nac’h.

Skwer – Dent o deus ar yer ?

– N’o deus ket.

P
O

E
LL

A
D

E
N

N
26

«  Met, met… »
Displegadenn Ijinañ frazennoù evit lavaret ar pezh a blij dit hag ar pezh na blij ket dit.
Poentoù yezh 
labouret

• Ar frazennoù nac’h.

• Ar c’henurzhiañ.
Skwer

– Plijout a ra ar sport din met ne blij ket din sellet ouzh an tele.
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« Petra eo ? »
Displegadenn Dont a ra ur bugel da douchañ ur sac’h. Lavaret a ra petra a vez santet 

gantañ. Klask a ra divinout petra zo e-barzh en ur sevel goulennoù.
Poent yezh 
studiet • Anavezout anvioù-gwan.

Dafar Un dra kuzhet en ur sac’h.
Skwer – Ront eo, skañv eo…
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Cadavre exquis
Displegadenn 1. Lakaat ur skoliad da skrivañ un anv-verb war ur follenn pleget.

2. Reiñ ar follenn d’an amezeg da skrivañ ar verb « ober » displeget en 
trede gour. 

3. An trede skoliad a skriv anv un den pe ul loen.

4. Ar pevare skoliad a skriv anv un dra.

A-benn ar fin e vez displeget ar follenn ha lennet ar frazenn a vouezh uhel. 
Fentus, dic’hortoz e c’hell bezañ.

Poent yezh 
studiet • An displegadur gant skoazell ober.

Skwer – Debriñ a ra ar bleiz ur sivienn.
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« Gwezhall gozh »
Displegadenn Lavaret a vouezh uhel ar pezh a vez gwelet war ur poltred kozh pe ur 

gartenn-bost kozh.
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer dremenet.

Dafar Skeudennoù gwezhall gozh 
pe kartennoù-post kozh p.143 Dizoleiñ ar Bed.
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Istor war an tu-gin
Displegadenn Klask kontañ un istor anavezet en ur gregiñ gant ar fin (da skwer : Kabellig 

Ruz).
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer dremenet.

Dafar

Levr Kabellig Ruz 

P
O

E
LL

A
D

E
N

N
31

« Ur wezenn bennak … »
Displegadenn Deskrivañ skeudennoù.
Poentoù yezh 
labouret

• Adverboù lec’hiañ : « e-kichen, e-barzh, war. »

• Gerioù amresis : « kement, bennak. »
Dafar

Skeudennoù damheñvel. 

1 4

2 5

3 6

POELLADENN 31

Skwer Reolenn ar c’hoari A :
– Deskrivet e vez un nebeud skeudennoù brasaet a vouezh uhel gant ar 
mestr. Ober a ra gant adverboù lec’hiañ ha gerioù amresis :

– Ur wezenn bennak zo e-kichen an ti.
– Meur a labous zo a-zioc’h an ti.
– Ur wezenn zo a bep tu d’an ti.
– Daou brenestr zo war an doenn.
– Ur wenojenn zo dirak an ti.
– …

– Ar skolidi zo daou-ha-daou. Roet e vo ur pakad 6 kartenn niverennet 
d’an holl strolladoù. Ur skoliad dre strollad a c’hello sellet ouzh ar 
skeudennoù.
– Tennet e vo unan eus ar 6 kartenn d’ar sort gant ar mestr ha lavaret e 
niverenn a vouezh uhel. 
– E pep strollad e ranko ar skoliad n’en deus ket sellet ouzh ar 
c’hartennoù tresañ an elfennoù a zo war ar gartenn diwar displegadurioù 
e gamarad. 3 munut bennak a vo d’en ober.
– Keñveriet e vo an tresadennoù gant ar mestr. Trec’h e vo ar strollad a vo 
heñvel e dresadenn ouzh an dresadenn deskrivet.

Reolenn ar c’hoari B :
– Ur pakad skeudennoù a vez roet da bep strollad (2 pe 4 skoliad).
– Lakaet e vez ar skeudennoù war wel.
– Ur skoliad a zibab ur skeudenn hep lavaret pehini eo.
– Ar skolidi eus ar strollad a sav goulennoù :

– Daou brenestr zo war an doenn ?
– Ur wezenn zo e penn an ti ?

– Gounit a raio an hini en do kavet peseurt skeudenn a oa bet dibabet 
gant e gamarad.
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C’hoari Kim al liester
Displegadenn Kavout ar gartenn kuzhet ha lavaret petra eo. 

Ober koubladoù kartennoù : an unander gant al liester.
Poent yezh 
studiet • Liester an anvioù.

Dafar Un nebeud skeudennoù gerioù en unander pe el liester. 
POELLADENN 32

 
Skeudennoù al loened Dizoleiñ ar Bed.

Skwer Reolenn ar c’hoari A :
Lakaat skeudennoù an anvioù da zeskiñ ouzh an daolenn pe war un daol, 
a-wel d’an holl. Lezel un tamm amzer d’ar skolidi da eñvoriñ anezho. 
Goulenn serriñ an daoulagad. Tennañ ur skeudenn kuit. Goulenn outo 
petra a vank. 

– Serrit ho taoulagad.
– Petra am eus kuzhet ?
– Ar c’hi/ar chas, ar vuoc’h/ar saout… az peus kuzhet.

Reolenn ar c’hoari B :
Pal ar c’hoari : sevel ar c’houbladoù en-dro.

Meskañ ar skeudennoù. Ingaliñ anezho etre ar skolidi (3 pe 4 skoliad). 
Sevel a reont goulennoù an eil ouzh egile.

– Ganit emañ ar chas ?
– N’emaint ket.

– Ganit emañ ar vuoc’h ?
– N’emañ ket.

– Ganit emañ ar c’hezeg ?
– Ya, ganin emaint.
– Ro anezho din.

Trec’h e vo ar skoliad na vo nemet koubladoù gantañ. 
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Huñvreoù
Displegadenn Kontañ huñvreoù.
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer dremenet.

Skwer
– Huñvreet em boa e nijen evel ul labous.
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«  Gwir pe gaou ? »
Displegadenn Lavaret un dra bennak d’ar skolidi all gant ur frazenn pe ziv. Dav eo dezho 

divinout daoust ha gwir eo pe n’eo ket.
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer dremenet.

Skwer
Gwelet em boa Zinedine Zidane o pourmen e-kichen ar skol.
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«  Ma vijen … »
Displegadenn Klokaat frazennoù ha lenn anezho a vouezh uhel.
Poent yezh 
studiet • An doare-divizout.

Skwer – Ma vijen ur wezenn e vijen...

– Ma vijen ul liv e vijen...

– Ma vijen ur pred e vijen...
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C’hoari Kim ar gerioù-stroll
Displegadenn Kavout ar gartenn kuzhet ha lavaret petra eo. 

Ober koubladoù kartennoù : an unander gant ar ger-stroll.
Poent yezh 
studiet • Anavezout gerioù-stroll hag unanderiennoù.

Dafar

Un nebeud skeudennoù gerioù-stroll hag unan. 

POELLADENN 36

 
Skwer Reolenn ar c’hoari A :

Lakaat skeudennoù an anvioù ouzh an daolenn pe war an daol, a-wel d’an 
holl. Lezel un tamm amzer d’ar skolidi da eñvoriñ anezho. Goulenn serriñ 
an daoulagad. Tennañ ur skeudenn kuit. Goulenn outo petra a vank. 

– Serrit ho taoulagad.
– Petra a vank ?
– Gwez/ur wezenn, buzhug/ur vuzhugenn …

Reolenn ar c’hoari B :

Pal ar c’hoari : sevel ar c’houbladoù en-dro.

Meskañ ar skeudennoù. Ingaliñ anezho etre ar skolidi (3 pe 4 skoliad). 
Sevel a reont goulennoù an eil ouzh egile :

– Ganit emañ ar buzhug ?
– N’emaint ket.
– Ganit emañ ar vleunienn ?
– N’emañ ket.

Trec’h e vo ar skoliad na vo nemet koubladoù gantañ.
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C’hoari astenn ar frazennoù
Displegadenn  Loc’hañ dindan ur frazenn verr hag astenn anezhi tamm-ha-tamm gant ar 

skolidi, pep hini d’e dro.
Poent yezh 
studiet • Urzh ar gerioù er frazennoù.

Skwer – Ur c’hi zo o tostaat.

– Ur c’hi gwenn zo o tostaat.

– Ur c’hi bras gwenn zo o tostaat...

– Emañ ar c’hi o tostaat.

...

...
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« Pa vin prezidant… »
Displegadenn Goulenn ouzh ar skolidi lavaret petra vo graet ganto pa vint bras.
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer da zont.

Skwer – Pa vin bras e vin prezidant hag e roin arc’hant d’ar re baour.

– Pa vin bras e vin skolaer...
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« Gwezhall »
Displegadenn Echuiñ frazennoù hag a gont penaos e oa ar vuhez gwezhall.
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer dremenet.

Skwer – Pa ne oa ket a dredan...

– Pa ne oa ket a otoioù...

– Pa veze kezeg-labour er parkeier…
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«  Uheloc’h eo… »
Displegadenn Skrivañ frazennoù evit keñveriañ traoù.
Poent yezh 
studiet • An anvioù-gwan : an derez uheloc’h.

Dafar

 

Skrivañ frazennoù da genveriañ traoù pe loened.

Tour-tan enez Werc’h an Duchenn Gador an Everest

.

ar roudenneg al logodenn al loupard

.

an olifant ar pemoc’h ar marc’h-dour

.

POELLADENN 40

 
Skwer

Tour-tan Enez Werc’h Tuchenn Gador An Everest

– Uheloc’h eo an Everest eget Tuchenn Gador.

– Izeloc’h eo Tuchenn Gador eget an Everest.
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«  E Roazhon ez eus… »
Displegadenn Astenn ar frazennoù evel er skwer.
Poent yezh 
studiet • Ar verb « bezañ » (stumm « eus »).

Dafar

 

POELLADENN 40

Astenn ar frazennoù evel er frazenn skwer.

Frazenn skwer :

E Roazhon ez eus ur straed. Er straed ez eus un ti. En ti ez eus skalieroù. E penn ar skalieroù ez 
eus un nor. A-dreñv an nor ez eus ur gambr. E-barzh ar gambr ez eus un tapis. War an tapis ez eus 
un daol. War an daol ez eus ur gaoued. E-barzh ar gaoued ez eus ul labous.

E-barzh va c’harter ez eus ur blasenn

E-barzh va jardin ez eus

POELLADENN 41

 
Skwer

E Roazhon ez eus ur straed. Er straed ez eus un ti. En ti ez eus skalieroù. E 
penn ar skalieroù ez eus un nor. A-dreñv an nor ez eus ur gambr. E-barzh ar 
gambr ez eus un tapis. War an tapis ez eus un daol. War an daol ez eus ur 
gaoued. E-barzh ar gaoued ez eus ul labous.

Evit sikour Rimadelloù : « An neizh » (p.50) ha « Perak eo du da c’henoù » (p.51)  
1,2,3 Rimadelloù a ri, TES, Here 2012
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« Ar blanedenn Veurzh »
Displegadenn Displegit penaos e vefe ho kêriadenn ma’z afec’h da vevañ war ar 

blanedenn Veurzh.
Poent yezh 
studiet • An doare divizout.

Dafar
Ar gazetenn sizhuniek e brezhoneg

Mont a raio mil den da 
vevañ war ar blanedenn 
veurzh.

POELLADENN 42

 
Skwer Lakaat ar skolidi dre strolladoù 3 pe 4. Goulenn ganto tresañ ar 

gêriadenn. Dont a reont dirak ar c’hlasad da zisplegañ o raktres.

– Savet e vefe tiez-gwer bras-kenañ da c’hounit frouezh ha legumaj.

– Gwisket e vefe dilhad ispisial kuit da gaout riv.
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« Ma vefe ur milion a euroioù ganin… »
Displegadenn Dindan 30 segondenn e rank ar skolidi kavout ar muiañ posupl a zoareoù 

da echuiñ ar frazenn.
Poent yezh 
studiet • An doare divizout.

Skwer Ma vefe ur milion a euroioù ganin... ez afen da vevañ war un enezenn 
a-bell.
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Marc’had Landivizio
Displegadenn Kavout hervez peseurt reolenn e respont ar skolaer.
Poent yezh 
studiet

• Liester an anvioù.

• An anvioù benel.

• Gerioù-stroll hag unanderennoù.
Skwer « Dimerc’her ez in da varc’had da brenañ diankachoù e Landivizio. Petra 

’vo prenet ganin ? » a lavar ar skolaer. Dav eo d’ar skolidi divinout petra a 
vo prenet gant ar skolaer. Ur reolenn « guzh » zo. Ne vo degemeret nemet 
an anvioù benel, lakaomp. Skeudennoù a c’heller lakaat war wel, evit 
sikour.

– Bleunioù a vo prenet ganit ?
– Ne vo ket. 

– Pour a vo prenet ganit ?
– Ne vo ket.   

– Ur vleunienn a vo prenet ganit ?
– Ya.

Moaien a vo d’ober ar memes tra gant anvioù gourel, anvioù-stroll pe 
unan.

Evit sikour

C’hoari Frouezh ha legumaj  hag Ar boued , TES.
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Rak
Displegadenn Skrivañ ur frazenn gant ar ger « rak » e-kichen pep skeudenn.
Poent yezh 
studiet • Ar c’henurzhiañ.

Dafar

 

Skrivañ ur frazenn gant ar ger “rak” e-kichen pep skeudenn, evel er frazenn skwer.

 

Galoupat a ra ar paotr rak 
spontet eo gant ar c’hi

 

 

POELLADENN 45

Skwer

 

 

Galoupat a ra ar paotr rak 
spontet eo gant ar c’hi.
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Ur ger + unan all
Displegadenn Silañ anvioù-gwan pe adverboù en un destenn (urzh-labour, rekipe kegin, 

testenn deskrivañ…). Ar gerioù a c’hell bezañ kinniget gant ar mestr pe 
gant ar c’hlasad.

Poent yezh 
studiet • Anavezout anvioù-gwan.

Skwer Skwer 1 (urzh-labour) :  
Daoublegit ur follenn paper kalet ha treuzwelus ha merkit ar pleg en ur 
waskañ ar follenn etre ho piz-meud tev hag ho piz-yod blot.

Skwer 2 (rekipe kegin) :  
D’ober ur wastell chokolad ez eus ezhomm da gaout 5 vi fresk, ur 
werennad sukr munut, ur werennad goell, ur werennad bleud gwinizh, ur 
sac’hadig sukr vanilhet, 200 g chokolad du ha 50 g amann sall.

Skwer 3 (testenn deskrivañ) :  
Ar merien zo loened bihan ruz a vev a-dropelladoù bras. Bevañ a reont e 
krugelloù. Peurvuiañ e vezont bihan. Ur rouanez vras zo e pep krugell. 

Evit sikour Moaien zo da lakaat ar skolidi da glask gerioù e listennoù : Domino an 
anvioù-gwan, TES, 2009 ; Geriadurig ma c’hlas, p. 70-71, TES
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Sevel frazennoù berr
Displegadenn Sevel frazennoù gant tri seurt gerioù (verboù, anvioù-traoù, anvioù-lec’h). 

Poelladenn d’ober gant strolladoù 5 skoliad d’ar muiañ.
Poent yezh 
studiet • Ar verboù reizh : an displegadur gant skoazell « ober ».

Dafar

Skeudennoù verboù, anvioù-traoù, anvioù-lec’h.  

debriñ sunañ bannañ

tresañ evañ madigoù

kaol bolotennoù bagoù

dour war ar vrañsigell e-barzh ar gwele

war ar porzh war ar c’haier er gegin

POELLADENN 47

 
Skwer – Lakaet e vo teir boest war un daol gant skeudennoù e-barzh. War bep 

boest e vo meneget ar pezh zo e-barzh (verboù, anvioù-traoù, anvioù-
lec’h…).

– Urzh labour : « An eil war-lerc’h egile, tapit ur skeudenn e pep boest 
ha lavarit ar frazenn a vouezh uhel d’ar re all. Dav e vo d’ar re all lavaret 
daoust ha posupl eo. »

Lakaomp : « Debriñ a ra madigoù war ar vrañsigell. » zo posupl.  « Sunañ a 
ra kaol e-barzh ar gwele. » N’eo ket posupl.
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Ar goulennoù iskis
Displegadenn  Sevel frazennoù iskis o kregiñ gant ur ger goulennata. Ret e vo kemer 

ur ger e pep kombod. Goude-se e vo respontet gant ar skolidi d’ar 
goulennoù iskis.

Poent yezh 
studiet  • Sevel goulennoù gant «   perak ».

Skwer

Perak en deus /  
he deus kuzhet …

ar jeneral
ar prezidant
an dañserez

al laer
ar peizant

ur pezh 2 euro
ur c’hazh

un tigr
ur podad chaous tomatez

ur vi poazh-kalet

gwele
godell

kombod
yenerez
armel

– Perak he deus kuzhet an dañserez ur pezh 2 euro er yenerez ?   

– Peogwir ne oa ket plas ken en he godell.
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Astenn ar frazennoù
Displegadenn Astenn frazennoù gant resisadennoù amzer/lec’h/feson/abeg...
Poent yezh 
studiet • An islavarennoù abeg.

Skwer Greun a zebr ar yar.
è Dillo e tebr ar yar greun er mintin-mañ er volenn peogwir he deus naon 
du.

Kouezhañ a ra delioù ar wezenn. 
è Kouezhañ a ra delioù ar wezenn-derv war porzh ar skol peogwir eo erru 
an diskar-amzer.

Naon en deus Yannig.
è Er mintin-mañ en deus naon du Yannig abalamour n’en deus ket debret 
tamm d’e zijuniñ.
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An anvioù-gwan
Displegadenn Kavout ster kontrol anvioù-gwan.
Poent yezh 
studiet • Anavezout anvioù-gwan resis.

Dafar

C’hoari Domino ha memor an anvioù-gwan TES, 2009 
Skwer Lakaat skeudennoù anvioù-gwan kontrol o ster kichen-ha-kichen.
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«  Pa vez… »
Displegadenn Adsevel frazennoù gant ar stumm « pa vez ».
Poentoù yezh 
labouret

• An islavarennoù amzeriañ.
• Ar verb « bezañ » (stumm boas : « bez »).

Dafar

  

Liamm penn-kentañ ouzh fin ar frazennoù (meur a respont mat a c’hellfe bezañ).

 

Pa vez ar skolaerez gant loeroù du   e vez gwelloc’h d’an dud diwall.

Pa vez an devezh-skol war an echu   e oar o skolaer e vo desket fall.

 

Pa vez chas bihan o harzal   e vez war hon chouk diouzhtu.

Pa vez ar skolidi oc’h huñvreal   e vez ar vugale war o zu.

Pa vez erc’h war an douar   e ranker bale. 

Gwell eo un oberer   ne vez na tomm na klouar.

Pa vez dale   evit kant lavarer.

POELLADENN 51
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«  Pa vez… » (krennlavarioù)
Displegadenn Lakaat gerioù en urzh da echuiñ krennlavarioù.
Poentoù yezh 
labouret

• An islavarennoù amzeriañ.
• Ar verb « bezañ » (stumm boas : « bez »).

Dafar

 

Laka ar gerioù en urzh da echuiñ ar c’hrennlavarioù.

 

tomm – ne – na – klouar. - vez – na    

Pa vez erc’h war an douar 

.

Ijin – eget – nerzh. -  gwelloc’h 

Pa vez c’hoant ober berzh 

 

.

a-dost. – a-bell – pe 

Pa vez komzet eus ar bleiz e vez gwelet e lost,

 

.

holl. – gwell – eo – hanter – eget 

Pa vez tro da goll 

.

Leon – nag – e – n’emaoc’h – Kerne – nag – e   

Pa vezit war bont Landerne

.

POELLADENN 52
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«  Peseurt loen ? »
Displegadenn Respont gant ur frazenn, evel er frazenn skwer.
Poent yezh 
studiet • Ar verboù reizh : an displegadur dibersonel.

Dafar

 

Respont gant ur frazenn, evel er frazenn skwer.

 

Peseurt loen a ragach alies ?

.Ar bikez a ragach alies.

Peseurt loen a ra lammoù uhel ?

.

Peseurt loen a yud pa vez al loar en he c’hann ?

.

Peseurt loen a grañch pa vez fachet ?

.

Peseurt loen a sklok goude bezañ dozvet ?

.

Peseurt loen a gousk er goañv ?

.

Peseurt loen a c’hell chom daou zevezh hep evañ dour ? 

.

POELLADENN 53

 
Skwer – Peseurt loen a ragach alies ?

– Ar big a ragach alies.
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Lenn pizh 1
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • Ar raganvioù gour dizalc’h : « anezhañ, anezhi »... 

Dafar

 

Lenn an testennoù ha laka ar groaz dirak ur respont reizh.

1. Da gentañ o doa c’hoariet Yann ha Mathieu gant ur volotenn. Goude-se o doa c’hoariet  gant 
un tren bihan. “Piv en deus profet anezhi dit?” a c’houlenn Yann gant Mathieu .

Eus peseurt c’hoariell ez eus anv gant Yann ?

ar volotenn an tren bihan

2. “Kavet em eus anezhañ o viaoual dirak dor an ti. “ eme Yann da Aurélie.

Ur c’hazh eo. Ur gazhez eo.

3. «Kollet eo … Daou zevezh a zo n’em eus ket gwelet anezhi !» eme Liza en ur ouelañ.

Piv a zo kollet ?

ki Liza. kiez Liza.

POELLADENN 54

Skwer Da gentañ o doa c’hoariet Yann ha Mathieu gant ur volotenn. Goude-se o doa 
c’hoariet gant un tren bihan. « Piv en deus profet anezhi dit ? » a c’houlenn Yann 
ouzh Mathieu.

Peseurt c’hoariell eo ?
u Ar volotenn.    u An tren bihan.

Evit mont 
pelloc’h

Kompren testennoù a bep seurt, TES, da bellgargañ, p. 30-31 
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Lenn pizh 2
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv pe betra ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • Ar c’hemmadurioù goude ar gerioù perc’hennañ : « e / he. »

Dafar

 

Lenn an testennoù ha laka ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. Evit he deiz-ha-bloaz he deus debret un tamm gwastell chokolad.

ur paotr eo ur plac’h eo 

2. Pedet e oa bet Titouan da vont war an aod asambles gant Aziliz an deiz all. Plijadur o doa bet o 
c’hoari gant an traezh. N’o doa ket gallet mont da neuial avat. Chomet e oa he dilhad-kouronkañ er gêr 
ganti.

Dilhad piv a oa chomet er gêr ?

dilhad Titouan dilhad Aziliz

3. O c’haloupat e oa Avel-flour er prad pa oa en em gavet Mona. Pegen brav e oa ! Pegen lijer ! 
C’hoant he doa Mona da vont war he c’hein diouzhtu.

Piv eo Avel-flour ?

Ur marc’h eo Avel-flour. Ur gazeg eo Avel-flour.

4. Laouen kenañ eo abalamour eo ganet he breur bihan dec’h da 11 eur noz. Felix eo e anv. 

C’hoar Felix a zo laouen Breur Felix a zo laouen.

5. Fistoulat e lost a ra Fridu dirak Manon. Blev gwenn rodellek en deus. Pegen moutig eo !

Ur c’hi eo Fridu. Ur giez eo Fridu. 

POELLADENN 55

Skwer
Evit he deiz-ha-bloaz he deus debret un tamm gwastell chokolad.
u Ur paotr eo.     u Ur plac’h eo.   

Evit mont 
pelloc’h

Kompren testennoù a bep seurt, TES, da bellgargañ, p. 29, 
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Lenn pizh 3
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv pe betra ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • An araogennoù displeget : « da ».

Dafar

 

Lenn an testennoù ha laka ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. «Peseurt prof a vo roet dezhi ?» a c’houlenn an tad gant e wreg. 

Da biv e vo roet ar prof ?

d’ur plac’h d’ur paotr

2. Ar wech kentañ e oa dezhi c’hoari kanetennoù war porzh ar skol. Koulskoude e oa deuet 
brav ganti. Trec’h e oa bet bep taol !

Piv eo ?

ur paotr ur plac’h

3. Gwechall e oa daou lutun o chom e maner Kerham. E ruz e veze gwisket Tripadalip. Un tok ront a 
veze war he fenn atav. Ricamon a veze gwisket e melen. Plijout a rae dezhañ ober war-dro ar c’hezeg

Piv eo Tripadalip ?

lutun maner Kerham lutunez maner Kerham

Piv eo Ricamon ?

lutun maner Kerham lutunez maner Kerham

4. Daoust dezhañ bezañ skuizh ne felle ket dezhañ mont da gousket. C’hoant en doa da welout ar film 
betek ar fin.

Piv eo ?

ur paotr ur plac’h

POELLADENN 56

 
Skwer « Peseurt prof a vo roet dezhi ? » a c’houlenn an tad ouzh e wreg. 

Da biv e vo roet ar prof ?
u D’ur plac’h.     u D’ur paotr.

Evit mont 
pelloc’h

Kompren testennoù a bep seurt, TES, da bellgargañ, ( lodenn IV ) 
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Lenn pizh 4
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv pe betra ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • An araogennoù displeget : « gant ».

Dafar

 

Lenn an testennoù ha laka ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. Echu eo ar vakañsoù ! Emañ Cécile hag Eric o vont d’ar skol en-dro. Ur sac’h nevez a zo gantañ ha 
kreionoù nevez a zo ganti. 

Gant piv emañ ar sac’h nevez ?

gant Cécile gant Eric 

2. Pedet e oa bet Titouan da vont war an aod asambles gant Aziliz an deiz all. Plijadur o doa bet o 
c’hoari gant an traezh. N’o doa ket gallet mont da neuial avat. Chomet e oa he dilhad-kouronkañ er gêr 
ganti.

Dilhad piv a oa chomet er gêr ?

dilhad Titouan dilhad Aziliz

3. Ar wech kentañ e oa dezhi c’hoari kanetennoù war porzh ar skol. Koulskoude e oa deuet brav ganti. 
Trec’h e oa bet bep taol !

Piv eo ?

ur paotr ur plac’h

1. Kamaraded bras eo Liza hag Anton. Disul paseet e oant aet war an aod da besketa. 
- Me ‘meus bet muioc’h a rigadell evidout, eme Liza.
- Forzh petra ! Me ‘meus bet muioc’h evidout.
E gwirionez e oa kalz muioc’h a rigadell ganti en he sailh.

Gant piv ez eus ar muiañ ar rigadell ?

gant Liza gant Anton

POELLADENN 57

Skwer Echu eo ar vakañsoù ! Emañ Cécile hag Éric o vont d’ar skol en-dro. Ur sac’h 
nevez zo gantañ ha kreionoù nevez zo ganti. 

Gant piv emañ ar sac’h nevez ?
u Gant Cécile.      u Gant Éric.  

Evit mont 
pelloc’h

Kompren testennoù a bep seurt, TES, da bellgargañ, ( lodenn IV ) 
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Lenn pizh 5
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv pe betra ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzerioù kevrennek.

Dafar

 
Skwer Dec’h e oan bet e ti ar baraer asambles gant Maina. « Prenet hor boa ur pakad 

madigoù, » a lavar Fabien. 

Gant piv e oa bet prenet madigoù ?
u Gant Maïna.     u Gant Fabien.    u Gant Fabien ha Maina.
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Lenn pizh 6
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv pe betra ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • Displegañ en amzer-da-zont.

Dafar

 

Lenn an testennoù ha laka ur groaz dirak ur respont reizh.

 

1. “Pa vi bras e vi skolaer !” eme Nolan da Enzo.

Piv a vo skolaer pa vo bras ?

Nolan Enzo Nolan ha Enzo

2. “Warc’hoazh ez in da welout ar sirk war plasenn an iliz” eme Emma da Lukaz.

Piv az aio da welout ar sirk ?

Emma Lukaz Emma ha Lukaz

3. “Pa vo brav an amzer ezaimp d’an aod» eme Maina ha mael.

Piv az aio d’an aod ?

Maina Maina ha Mael Mael

4. “Ne welin ket ac’hanout pa vi e ti da vamm-gozh rosalie.” eme Tudi da Lilou.

Piv vo e ti e vamm-gozh ?

tudi Lilou Rosalie
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Skwer « Pa vi bras e vi skolaer ! » eme Nolan da Enzo.

Piv a vo skolaer pa vo bras ?
u Nolan.    u Enzo.    u Nolan ha Enzo.
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Lenn pizh 7
Displegadenn Lenn testennoù berr ha kompren eus piv pe betra ez eus anv.
Poent yezh 
studiet • An araogennoù displeget : « evit ».

Dafar

  
Skwer Dec’h e oamp bet kaset d’ar zoo gant Tadig ha Mammig. Gwelet hor boa 

marmouzed, krokolided hag ul leon zoken !

Pet bugel zo er familh ?
u Unan.    u Meur a hini.
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« Poentaouiñ »
Displegadenn Lakaat ur pik (.) pe ur pik estlammata (!) pe ur pik goulennata (?). Lenn an 

divizoù gant an ton a zere.
Poent yezh 
studiet • Ar poentaouiñ.

Dafar

 

Lakaat ur pik(.) pe ur pik estlammata (!) pe ur pik goulennata (?).

Ne gredan ket

Amañ 
emañ war ar 

gartenn
Pelec’h emañ ar 

poull neuial
Ha pell 
eo

Da gi eo

Da biv eo ar 
c’hi-mañ

Pegen 
jentilh eo

N’eo ket 
du eo ma 

hini
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« Jestraouiñ »
Displegadenn Lavaret e vo un anv-verb gant ar c’hoarier kentañ. An eil c’hoarier a 

ginnigo ur stumm displeget en doare gourc’hemenn eus an anv-verb 
hag e tiskouezo ur c’hamarad (pe meur a hini). Dav e vo dezhañ (dezho) 
jestraouiñ evel m’eo dleet.

Poentoù yezh 
labouret

• An anvioù-verb.

• An doare gourc’hemenn.
Skwer
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« Frazennoù e-leizh »
Displegadenn Sevel ar muiañ a frazennoù gant ar memes verb, displeget e meur a zoare 

met er memes amzer.

Pep c’hoarier a gemero un dikedenn e pep boest. Trec’h e vo an hini en 
do savet ar muiañ a frazennoù. Bez’ e c’hello ar skolaer resisaat an urzh-
labour. Dibab a raio un amzer, da skwer.

Poent yezh 
studiet

• Displegañ verboù en amzer-dremenet, en amzer-vremañ hag en amzer-
da-zont.

Dafar Div voest : unan da lakaat tikedennoù an anvioù-verb, 
unan all da lakaat ar raganvioù-gour.

C’hoarzhin Huchal Gouelañ

Azezañ Skrivañ Soñjal

Evañ Debriñ Lammat

Redek Bale Lenn

Tresañ C’hoari Gwiskañ

POELLADENN 63

 

POELLADENN 63

me te eñ

hi ni c’hwi

int
Dañsal dihuniñ

Kousket Krenañ kanañ

Selaou Sellout Komz

POELLADENN 63

Skwer – C’hoarzhin a rez alies.
– O c’hoarzhin emaout.
– Alies e c’hoarzhez.
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« E 2100 »
Displegadenn Skrivañ penaos e vo an amzer da zont diwar ar skeudennoù-mañ.

Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer-da-zont.

Dafar

 

Skriv penaos e vo an amzer da zont diwar ar skeudennoù-mañ.

POELLADENN 64

 

P
O

E
LL

A
D

E
N

N
65

Kontañ un istor
Displegadenn Petra az poa graet dec’h vintin ? Skriv en amzer-dremenet.  

Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer-dremenet ledan kevrennek.

Dafar

 

Petra ez poa graet ar mintin-mañ ? Skriv en amzer dremenet. Gallout a ri kemer harp war ar 
skeudennoù.

Skrivañ istor Kabellig Ruz en amzer dremenet.

POELLADENN 65

 
Gallout a ri kemer harp war ar skeudennoù.

Skriv istor Kabellig Ruz.
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« Pa vin bras… »
Displegadenn Pep skoliad a savo ur frazenn diwar ar patrom-mañ :

– Pa vin …  em bo …

Da c’houde e vo goulennet gant pep skoliad cheñch ar raganv gour :

– Pa vi …  ez po …

Poent yezh 
studiet • Displegañ verboù en amzer-da-zont.

Evit mont 
pelloc’h Rimadell : « Ar micherioù », 1,2,3, rimadelloù a ri, TES, 2012, p.27.
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Gourel pe benel ?
Displegadenn Lakaat tikedennoù anvioù gourel en ur voest. Goulenn gant pep skoliad 

tennañ unan. Goulenn ganto klask stumm benel an anv-se.
Poent yezh 
studiet • An anvioù benel.

Dafar

 

Ur c’hazh Ur c’hi Ur skolaer

Ur marc’h Ur c’haner Ur c’hilhog
Ur c’hog

Un tarv Ul louarn Ul leon

Un dañvad Un archer Ul lapin

POELLADENN 67

Skwer Ur c’hi  Ur giez
Un archer  Un archerez
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« C’hoari ar pemoc’h »
Displegadenn Kavout un anv-verb bet dibabet gant ur skoliad. Skrivet e vo lizherenn 

gentañ ha lizherenn ziwezhañ ar ger war an daolenn. Tiredoù a vo treset 
e-plas al lizherennoù all. 

Poent yezh 
studiet • Anavezout anvioù-verb.

Dafar Un daolenn.
Skwer Da skwer : evit ar verb DEBRIÑ e vo skrivet :  D _ _ _ _ Ñ

Kinniget e vo lizherennoù gant ar c’hoarierien, an eil war-lerc’h egile. 
Skrivet e vo ar re a zo e-barzh ar ger war an daolenn. Ma ne vezont ket 
e-barzh e vo treset un tamm eus korf ar pemoc’h. Trec’h e vo an hini en do 
kavet ar ger a-raok ma vo bet treset ar pemoc’h en e bezh.
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Beajiñ en amzer
Displegadenn Kontañ a raio ur skoliad eus ar skipailh kentañ un tamm eus e zevezh. Goude-se e 

lavaro peseurt amzer en deus implijet. Savet e vo daou skipailh skolidi. 

Poent yezh 
studiet

• Displegañ verboù en amzer-dremenet, en amzer-vremañ hag en amzer-
da-zont.

Skwer Lakomp : Diouzh ar mintin e son an dihuner. Sevel a ran hag ez an da zebriñ va 
dijuniñ. (amzer-vremañ)

Dav e vo da c’hoarierien an eil skipailh kemm ar frazennoù diouzh an amzer a vo 
bet dibabet ganto. Roet e vo ur poent d’o skipailh ma kasont an taol da benn-vat. 
Dav e vo ouzhpennañ adverboù avat.

Lakomp : Dec’h en doa sonet an dihuner. Savet e oan hag e oan aet da zebriñ va 
dijuniñ. (amzer-dremenet)

Goude-se e vo tro an eil skipailh da ginnig ur frazenn ha d’ar skipailh kentañ da 
gemm anezhi.
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« Ur wezh… »
Displegadenn Kontet e vez un darvoud gwir pe ijinet gant ur skoliad. Savet e vez goulennoù en 

amzer-dremenet gant ur skoliad all, evit kaout muioc’h a resisadurioù. 

Poentoù yezh 
labouret

• Displegañ verboù en amzer-dremenet.

• Sevel goulennoù.
Skwer Ur wezh em boa debret gant ur sorserez. 

– Petra az poa debret ? 
– Tousegi rostet am boa debret.

Skwerioù all :

– Ur wezh em boa kavet ur wenanenn e-barzh ma gwele. 
– Dec’h e oa deuet prezidant ar Republik du-mañ gant e goan. 
– Ur wezh em boa kavet un neizh graet diwar neud plastik.
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« Ur wezh e oa »
Displegadenn Hiraat un istor ar muiañ ma c’heller.

Ijinet e vo penn-kentañ ur frazenn gant ar c’hoarier kentañ.  
Komañs a raio ar frazenn gant « Ur wezh e oa … ».  
Graet e vo gant anvioù tudennoù anavezet. 

Poent yezh 
studiet  • An islavarennoù stag.

Skwer Lakaomp : Ur wezh e oa tri femoc’h bihan… 
Dav e vo d’ur skoliad all echuiñ ar frazenn gant un islavarenn stag. 
Lakaomp : Ur wezh e oa tri femoc’h bihan a oa kuzhet e-barzh un ti koad.
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Liammañ ar frazennoù kenetrezo.

Fur e vez atav er skol   ha tresañ a ra e-kichen an destenn.

Skrivañ a ra istorioù   met dirollet e vez er gêr.

Tomm eo hiziv   met aon am eus bet memes tra.

Brav e oa ar film   ha lipat a ra anezhi. 

Treiñ a ra al loa er pod   met avel zo.

POELLADENN 1



Skrivañ frazennoù evel er frazenn skwer.

Begeliat a ra an denved.

Gerioù evit sikour :

miaoual, harzhal, blejal, gourrizial

POELLADENN 2



Skrivañ ur frazenn gant «  met  », evel er frazenn skwer.

Brav eo an ti met n’eus dor
ebet dezhan. 

POELLADENN 3



Klokaat ar frazennoù gant sikour ar skeudennoù, evel er frazenn skwer.

– Fall eo an amzer hiziv met ar gwenan zo o nijal memes tra.

– Ker eo ar c’hoariell met c’hoant he deus Katell da gaout anezhi. 

– N’eo ket echu e labour-noz gantañ met Elouan zo o c’hoari er-maez 
memes tra.

Daoust ma’z eo fall an amzer eman ar 
gwenan o nijal.

POELLADENN 4



– Jentil eo ar c’hi met spontet eo ar paotr memes tra. 

– Klañv eo met c’hoari a ra er-maez memes tra.

– N’en deus ket naon met debriñ a ra memes tra.

– Fall eo an amzer met tud zo war an aod memes tra. 

POELLADENN 4



Klokaat ar frazennoù gant sikour ar skeudennoù, evel er frazenn skwer.

– En em c’houlenn a ra

ha drouk eo.

– Ne oar ket

– En em c’houlenn a ra 

– Ne oar ket

 

– En em c’houlenn a ra

Drouk eo ?

Glav a raio ?

Aes eo da ober ?

Yen eo ar mor ?

Lipous eo ?

POELLADENN 5



A. Lenn istor Fridu.

B. Dit eo da gontañ istor Fridu bremañ.

Fridu eo ma anv. 
Er c’hoadoù e oan bet o 

pourmen. Gwelet em boa ur c’hazh 
moutik. 

Galoupet em boa war e lerc’h. Harzhet 
em boa forzh pegement. Kavet em boa 
anezhañ e-barzh ur wezenn. Kousket 

em boa dindan ar wezenn. 
Pa oan dihunet e oa aet kuit. 

Biskoazh kement all !

POELLADENN 6

Fridu eo e anv.



Respont d’ar goulennoù evel er frazenn skwer, gant sikour ar gerioù kinniget dindan.

c’hoari   troc’hañ   diskouez   goulenn   terriñ   pokat   galoupat   debriñ

– Oc’h ober petra emañ ar c’hemener ?

O labourat eman ar c’hemener.

– Oc’h ober petra emañ ar paotr ?

 

– Oc’h ober petra emañ ar bugel ?

 

– Oc’h ober petra emañ ar paotr bihan ?
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– Oc’h ober petra emañ ar plac’hig ?

 

– Oc’h ober petra emañ ar paotr ?

 

– Oc’h ober petra emañ ar baotred ?

 

– Oc’h ober petra emañ ar paotr ?

 

– Oc’h ober petra emañ ar paotr bras ?
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Sevel ur frazenn gant pep listennad gerioù.

Afrika

gwennili

diskar amzer

mont kuit

erc’h

kouezhañ

Nedeleg

broñsoù

tarzhañ

nevez amzer

gwez
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Skrivañ ur frazenn gant « Na … ket » e-kichen pep skritell.

Na lakit ket hoc’h oto aman.
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Respont d’ar goulennoù evit kontañ traoù a vez graet alies. 

– Petra a ra paotred-an-tan ?

Gortoz a reont bezan galvet. Lammat a reont en o 
c’harr-samm. Mont a reont buan war an hent ha 
klask a reont sikour an dud.

– Petra a rez er skol ?

– Petra a ra ar c’hizhier ?

– Petra a rez d’ar Sul ?

POELLADENN 10



Skrivañ ar pezh a ra an dud pa vezont :

– en aod.

’
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Skrivañ ar pezh a ra an dud pa vezont :

– e-barzh an ti-gar.

’

POELLADENN 11



Lakaat skeudennoù en ur sac’h. Goulenn gant ur skoliad tennañ unan d’ar sort. 
Kuzhet e vo gantañ a-dreñv e gein.  
Goulenn a ra : « Divin, divin, divinadell. Petra zo kuzhet a-dreñv va c’hein ? »  
Savet e vez goulennoù gant ar re all : « Ruz eo ? », « Bev eo ? », « Nijal a ra ? », « Un dra eo ? », 
« Un den eo ? », « Ul loen eo ? », « Pevar fav en deus ? », « Debret e vez ? »…

Un nebeud skeudennoù :
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POELLADENN 12



SO
PH

IE

KA
TE

LL

JI
LD

A
Z

FL
O

RE
N

CE

FA
Ñ

CH

PE
RR

IN
E

DA
N

Y

VÉ
RO

N
IQ

UE

H
ER

VE

EV
A

M
A

RC
’H

A
RI

D

VE
FA

YA
N

N

JÉ
RÔ

M
E

KE
VI

N

POELLADENN 14



JO
PI
G

M
A
R
I

M
A
R
CE

L

O
M
A
R

M
A
R
LÉ

N
E

N
IC
O
LE

JE
A
N
-L
UC

ER
N
ES

T

LO
LA

H
EN

R
I

A
N
D
R
É

JO
S
ÉP

H
IN
E

M
A
R
IO
N

G
W
EN

N

PI
ER

R
E

POELLADENN 14



A. Implijout unan eus ar gerioù-mañ : « alies, a-wezhioù, morse, atav » evit skrivañ ur 
frazenn o tisplegañ ar pezh a vez graet er gêr ganit. 

C’hoari foot er-maez. 

Lenn levrioù e-barzh ma c’hambr. 

Renkañ ma c’hambr. 

Sellet ouzh tresadennoù-bev war an tele. 

Debriñ madigoù. 

Goro ar saout. 

Labourat e-barzh ar jardin. 

C’hoari gant poupinelloù. 

B. Lavaret d’az amezeg petra a rez er gêr. Lakaomp : «  Alies e c’hoarian foot er-maez. »

C. Lavaret d’ar re all petra a ra da amezeg er gêr. Lakaomp : «  Alies e c’hoari foot er maez. »

POELLADENN 15



Skrivañ un istor berr gant sikour ar skeudennoù. Lak unan eus ar gerioù kinniget e penn-
kentañ pep rannbennad.

da c’houde – a-benn ar fin – da gentañ

POELLADENN 16
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Brav eo 
an amzer

Labourat 
a rez mat 

er skol

Mont 
a reomp 
d’an aod

Mat eo
ar boued

Diaes eo
al labour

Yen eo  
ar goañv

Dañsal 
a rez mat

N’ouzez ket
 piv eo Asterix

Ne gavez
ket mat
ar sivi

Kig ha farz
’vez debret

gantañ 
bep Sul

War da du
emaout

hiziv

Gounit 
o deus graet 

ar match

Graet  
en deus  

e labour-noz

Kalz a dud
zo e kêr

Sellet a ra
 ouzh

ar skinwel
bep mintin



Setu amañ ur skeudenn c’hoarierien mell-droad. Petra ’pefe c’hoant da c’houlenn outo ? 
Skrivañ tri goulenn (d’an nebeutañ).

– Gallout a reer ober kement all gant haroz un albom, gant tud eus ar gumun (an aotrou maer, ar 
bomperien…).

POELLADENN 20



Setu amañ skeudenn Meudig. Petra ’pefe c’hoant da c’houlenn outañ ? Skrivañ tri goulenn 
(d’an nebeutañ).

POELLADENN 20



Setu amañ skeudenn Kabellig Ruz. Petra ’pefe c’hoant da c’houlenn outi ? Skrivañ tri goulenn 
(d’an nebeutañ).
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Setu amañ skeudenn Gwenn Erc’h. Petra ’pefe c’hoant da c’houlenn outi ? Skrivañ tri goulenn 
(d’an nebeutañ).
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Skrivañ istor Maina ha Yannig. Implijout ar gerioù-mañ :

ha, met, peogwir.
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Lak e-barzh da benn ez peus kollet ur c’hoariell, un pezh dilhad pe ul loen. Skriv ur pennad 
gant anvioù-gwan resis.

KOLLET !

Kollet em eus

KOLLET !

Kollet em eus
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Displegañ doare ar furlukin en ur ober gant anvioù-gwan.

Displegañ doare ar sorserez en ur ober gant anvioù-gwan.

POELLADENN 23



Skrivañ un istor berr gant sikour ar skeudennoù. 

Ar paotr a lavar e plij ar foot 
dezhan.

Ar plac’h

Ar paotr

Ar plac’h

Plijout a ra 
ar c’hezeg din.

Ne gavan ket mat 
ar soubenn.

Ne blij ket 
ar sport din.

Plijout a ra 
ar foot din.
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1 4

2 5

3 6
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Skrivañ frazennoù evit keñveriañ traoù pe loened.

Tour-tan Enez Werc’h Tuchenn Gador An Everest

.

ar roudenneg al logodenn al loupard

.

an olifant ar pemoc’h an dourvarc’h

.
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Astenn ar frazennoù evel er frazenn skwer.

Frazenn skwer :

E Roazhon ez eus ur straed. Er straed ez eus un ti. En ti ez eus skalieroù. E penn ar skalieroù ez 
eus un nor. A-dreñv an nor ez eus ur gambr. E-barzh ar gambr ez eus un tapis. War an tapis ez eus 
un daol. War an daol ez eus ur gaoued. E-barzh ar gaoued ez eus ul labous.

E-barzh va c’harter ez eus ur blasenn

E-barzh va jardin ez eus
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Ar gazetenn sizhuniek e brezhoneg

Mont a raio mil den da 
vevañ war ar blanedenn 
veurzh.
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Skrivañ ur frazenn gant ar ger « rak » e-kichen pep skeudenn, evel er frazenn skwer.

 

Galoupat a ra ar paotr rak 
spontet eo gant ar c’hi.
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debriñ sunañ bannañ

tresañ evañ madigoù

kaol bolotennoù bagoù

dour war ar vrañsigell e-barzh ar gwele

war ar porzh war ar c’haier er gegin
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Liamm penn-kentañ ar frazennoù ouzh ar fin (meur a respont mat a c’hellfe bezañ).

 

Pa vez ar skolaerez gant loeroù du   e vez gwelloc’h d’an dud diwall.

Pa vez an devezh-skol war an echu   e oar o skolaer e vo desket fall.

 

Pa vez chas bihan o harzhal   e vez war chouk ar vugale diouzhtu.

Pa vez ar skolidi o huñvreal   e vez ar vugale war o zu.

Pa vez erc’h war an douar   e ranker bale. 

Gwell eo un oberer   ne vez na tomm na klouar.

Pa vez dale   evit kant lavarer.
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Lak ar gerioù en urzh da echuiñ ar c’hrennlavarioù.

 

tomm – ne – na – klouar – vez – na    

Pa vez erc’h war an douar, 

.

ijin – eget – nerzh – gwelloc’h 

Pa vez c’hoant ober berzh, 

 

.

a-dost – a-bell – pe 

Pa vez komzet eus ar bleiz e vez gwelet e lost,

 

.

holl – gwell – eo – hanter – eget 

Pa vez tro da goll, 

.

Leon – nag – e – n’emaoc’h – Kerne – nag – e   

Pa vezit war bont Landerne,

.
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Respont gant ur frazenn, evel er frazenn skwer.

 

Peseurt loen a ragach alies ?

.Ar big a ragach alies.

Peseurt loen a ra lammoù uhel ?

.

Peseurt loen a yud pa vez al loar en he c’hann ?

.

Peseurt loen a duf pa vez fachet ?

.

Peseurt loen a sklok goude bezañ dozvet ?

.

Peseurt loen a gousk er goañv ?

.

Peseurt loen a c’hell chom daou zevezh hep evañ dour ? 

.
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Lenn an testennoù ha lak ur groaz dirak ar respont reizh.

1. Da gentañ o doa c’hoariet Yann ha Mathieu gant ur volotenn. Goude-se o doa c’hoariet gant un 
tren bihan. « Piv en deus profet anezhi dit ? » a c’houlenn Yann ouzh Mathieu.

Eus peseurt c’hoariell ez eus anv gant Yann ?

Ar volotenn. An tren bihan.

2. « Kavet em eus anezhañ o viaoual dirak dor an ti, » eme Yann da Aurélie.

Ur c’hazh eo. Ur gazhez eo.

3. « Kollet eo… Daou zevezh zo n’em eus ket gwelet anezhi ! » eme Liza en ur ouelañ.

Piv zo kollet ?

Ki Liza. Kiez Liza.
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Lenn an testennoù ha lak ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. Evit he deiz-ha-bloaz he deus debret un tamm gwastell chokolad.

Ur paotr eo. Ur plac’h eo. 

2. Pedet e oa bet Titouan da vont d’an aod asambles gant Aziliz an deiz all. Plijadur o doa bet o c’hoari 
gant an traezh. N’o doa ket gallet mont da neuial avat. Laosket e oa bet ganti he dilhad-kouronkañ er 
gêr.

Dilhad piv a oa chomet er gêr ?

Dilhad Titouan. Dilhad Aziliz.

3. O c’haloupat e oa Avel-Flour er prad pa oa en em gavet Mona. Pegen brav e oa ! Pegen lijer ! C’hoant 
he doa Mona da vont war he c’hein diouzhtu.

Piv eo Avel-Flour ?

Ur marc’h eo Avel-Flour. Ur gazeg eo Avel-Flour.

4. Laouen-kenañ eo abalamour eo ganet he breur bihan dec’h da 11 eur noz. Felix eo e anv. 

C’hoar Felix zo laouen. Breur Felix zo laouen.

5. Fistoulat e lost a ra Fridu dirak Manon. Blev gwenn rodellek en deus. Pegen moutik eo !

Ur c’hi eo Fridu. Ur giez eo Fridu. 
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Lenn an testennoù ha laka ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. « Peseurt prof a vo roet dezhi ? » a c’houlenn an tad ouzh e wreg. 

Da biv e vo roet ar prof ?

D’ur plac’h. D’ur paotr.

2. Ar wezh kentañ e oa dezhi c’hoari kanetennoù war porzh ar skol. Koulskoude e oa deuet brav 
ganti. Trec’h e oa bet bep taol !

Piv eo ?

Ur paotr. Ur plac’h.

3. Gwezhall e oa daou lutun o chom e maner Kerham. E ruz e veze gwisket Tripadalip. Un tok ront a veze 
war he fenn atav. Rikamon a veze gwisket e melen. Plijout a rae dezhañ ober war-dro ar c’hezeg

Piv eo Tripadalip ?

Lutun maner Kerham. Lutunez maner Kerham.

Piv eo Ricamon ?

Lutun maner Kerham. Lutunez maner Kerham.

4. Daoust dezhañ bezañ skuizh ne felle ket dezhañ mont da gousket. C’hoant en doa da welet ar film 
betek ar fin.

Piv eo ?

Ur paotr. Ur plac’h.
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Lenn an testennoù ha lak ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. Echu eo ar vakañsoù ! Emañ Cécile hag Éric o vont d’ar skol en-dro. Ur sac’h nevez zo gantañ ha 
kreionoù nevez zo ganti. 

Gant piv emañ ar sac’h nevez ?

Gant Cécile. Gant Éric. 

2. Pedet e oa bet Titouan da vont d’an aod asambles gant Aziliz an deiz all. Plijadur o doa bet o c’hoari 
gant an traezh. N’o doa ket gallet mont da neuial avat. Laosket e oa bet ganti he dilhad-kouronkañ er 
gêr.

Dilhad piv a oa chomet er gêr ?

Dilhad Titouan. Dilhad Aziliz.

3. Ar wezh kentañ e oa dezhi c’hoari kanetennoù war porzh ar skol. Koulskoude e oa deuet brav ganti. 
Trec’h e oa bet bep taol !

Piv eo ?

Ur paotr. Ur plac’h.

4. Kamaraded vras eo Liza hag Anton. Disul paseet e oant aet d’an aod da besketa.
– Me ’m eus bet muioc’h a rigadell evidout, eme Liza.
– Forzh petra ! Me ’m eus bet muioc’h evidout.
E gwirionez e oa kalz muioc’h a rigadell ganti en he sailh.

Gant piv ez eus ar muiañ a rigadell ?

Gant Liza. Gant Anton.
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Lenn an testennoù ha lak ur groaz dirak ar respont reizh.

 

1. Evit he deiz-ha-bloaz he deus debret un tamm gwastell chokolad.

Deiz-ha-bloaz piv eo ?

Deiz-ha-bloaz ur paotr eo. Deiz-ha-bloaz ur plac’h eo. 

2. « Dec’h e oan bet e ti ar baraer asambles gant Maina. Prenet hor boa ur pakad madigoù, » a lavar 
Fabien. 

Gant piv e oa bet prenet madigoù ?

Gant Maïna. Gant Fabien. Gant Fabien ha Maïna.

3. Dec’h e oamp bet kaset d’ar zoo gant Tadig ha Mammig. Gwelet hor boa marmouzed, krokolided hag ul 
leon zoken !

 
Pet bugel zo er familh ?

Unan. Meur a hini.

4. Er zoo em boa gwelet ul leon bras-kenañ. Aon am boa bet ! Ul loupard brav am boa gwelet ivez. 
Grognal a raent kreñv.

Piv en deus grognet ?

Al leon. Al loupard. Al leon hag al loupard.

5. « D’ar Merc’her 4 a viz Meurzh e oamp bet e ti Bernard Kervoas, botaouer-koad e Benac’h, » a lavar 
skolidi Gwengamp.

Piv oa bet e ti ar botaouer-koad ?

Bernard Kervoas. Skolidi Gwengamp. Skolidi Benac’h.

6. Degemeret e oamp bet e mirdi ar Ragistor e Penmarc’h gant Martine Cariou ar renerez, » a zispleg 
skolidi skol Santez-Anna Plabenneg.

Piv zo bet e mirdi ar Ragistor ?

Anna. Skolidi Plabenneg. Martine Cariou.
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Lenn an testennoù ha lak ur groaz dirak ur respont reizh.

 

1. « Pa vi bras e vi skolaer ! » eme Nolan da Enzo.

Piv a vo skolaer pa vo bras ?

Nolan. Enzo. Nolan ha Enzo.

2. « Warc’hoazh ez in da welet ar sirk war plasenn an iliz, » eme Emma da Lukaz.

Piv a yelo da welout ar sirk ?

Emma. Lukaz. Emma ha Lukaz.

3. « Pa vo brav an amzer ez aimp d’an aod, » eme Maina ha Mael.

Piv a yelo d’an aod ?

Maina. Maina ha Mael. Mael.

4. « Ne welin ket ac’hanout pa vi e ti da vamm-gozh Rosalie, » eme Tudi da Lilou.

Piv a vo e ti e vamm-gozh ?

Tudi. Lilou. Rosalie.
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Lenn an testennoù ha lak ur groaz dirak ar respont reizh.

1. Profet e oa bet un dresadenn vrav din gant Camille. Pegen jentil eo ! Emaon o vont da ober unan 
evitañ ivez. 

Piv eo Camille ?

Ur paotr. Ur plac’h.

2. « Ar madig-mañ zo evidout, » eme Paol da Laure.

Piv a zebro ar madig ?

Paol. Laure.

3. « Prenet en deus Tadig ur sac’h nevez evidon, » eme Clémence.

Evit piv eo ar sac’h nevez ?

Tadig. Clémence.

4. Dec’h e oamp bet o welet Mamm-gozh. Deuet e oa kouignoù lipous ganeomp : kouignoù-avaloù eviti 
ha Mammig hag kouign-amann evidomp.

Petra a zebro Mamm-gozh ?

Kouign-avaloù. Kouign-amann.

5. « Setu ur banne dour evidon hag ur banne chug-avaloù evidout, » eme Fabien da Yann.

Petra az aio gant Fabien ?

Ur banne dour. Ur banne chug-avaloù.

6. « Deus ganin da reiñ boued d’ar c’hezeg. Avaloù zo ganin evito ! » eme Fañch.

Evit piv eo an avaloù ?

Evit Fañch. Evit ar c’hezeg.
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Lakaat ur pik (.) pe ur pik estlammata (!) pe ur pik goulennata (?).

Ne gredan ket

Amañ 
emañ war ar 

gartenn
Pelec’h emañ ar 

poull-neuial
Ha pell 
emañ

Da gi eo

Da biv eo ar 
c’hi-mañ

Pegen 
jentil eo

N’eo ket 
Du eo ma 

hini
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C’hoarzhin Huchal Gouelañ

Azezañ Skrivañ Soñjal

Evañ Debriñ Lammat

Redek Bale Lenn

Tresañ C’hoari Gwiskañ
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me te eñ

hi ni c’hwi

int
Dañsal Dihuniñ

Kousket Krenañ Kanañ

Selaou Sellout Komz
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Skriv penaos e vo an amzer da zont diwar ar skeudennoù-mañ.
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Petra az poa graet ar mintin-mañ ? Skriv en amzer dremenet. Gallout a ri kemer harp war ar 
skeudennoù.

Skrivañ istor Kabellig Ruz en amzer dremenet.
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Ur c’hazh Ur c’hi Ur skolaer

Ur marc’h Ur c’haner Ur c’hilhog
Ur c’hog

Un tarv Ul louarn Ul leon

Un dañvad Un archer Ul lapin
Ur c’honikl
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1. Strollad an anv
lavarennoù e levrioù TES er fichennaoueg-

mañ

A
r 

g
er

io
ù

-m
el

l

an, ar, al Lakaet eo an dorzh vara war an daol. Ni a gomz brezhoneg 
(3, 4 p. 21)
Avel (p. 14)

un, ur, ul Un dorzh vara zo bet lakaet war an daol. Ni a gomz brezhoneg 
(2 p. 21)
Avel (p. 14)

Treiñ «  du, de la, 
des » e brezho-
neg

Bara zo bet lakaet war an daol.

Liester an anvioù aval / avaloù, ki / chas, Roskoad / Roskoiz… Bec’h dei ! (p. 182, 
183, 188, 189)
Dizoleiñ ar bed 
(Kentel 12, p. 232)

Poell. 32
Poell. 44

An anvioù benel bleiz / bleizez. Diwall ouzh : an ti kozh, an douar bras, ar 
mor bras…

Poell. 44
Poell. 67

Gerioù-stroll, 
unanderennoù

buzhug / buzhugenn, istr / istrenn, gwez / gwezenn… Poell. 36
Poell. 44

An niver-daou daoulagad, divskouarn… Dizoleiñ ar bed 
Kentel 7 : Ar c’horf

Ar renadennoù anv merc’h roue ar vro, ti an aod, poan benn… Avel (p. 47-113)

A
n

 a
n

vi
o

ù
-g

w
an

Anavezout an 
anvioù-gwan

uhel, fin, bras, lemm… Domino ha memor an 
anvioù gwan

Poell. 22
Poell. 23
Poell. 27
Poell. 46

An derez  
uheloc’h

Brasoc’h eo eget e vreur. Ni a gomz brezhoneg 
(4 p. 139)
Avel (p. 106)

Poell. 40

An derez kevatal Ken bras eo ar plac’h hag ar paotr. Avel (p 106)

An derez uhelañ Ar yaouankañ eo Yann. Ni a gomz brezhoneg 
(5 p. 139)
Avel (p. 107)

An dibennoù ger ur werennad, ur bloavezh Ni a gomz brezhoneg 
(4 p. 57)

Ar raganvioù gour 
dizalc’h
(a + gour)

Kemerit anezhi !
Taol anezhañ kuit !

Poell. 54

An anvioù-gwan 
perc’hennañ

ma zamm buhez, e dad, o levrioù Avel (p. 11) Poell. 55

Ar gerioù 
diskouez 
(-mañ, -se, -hont)

an ti-mañ, an ti-se, an ti-hont Ni a gomz brezhoneg 
(2 p. 26)

Ar raganvioù gour 
diskouez

hemañ, hennezh 
an hini, ar re
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K
em

m
ad

u
ri

o
ù

G
ou

de
 a

r 
ge

rio
ù 

pe
rc

’h
en

na
ñ

e / he e dad, he zad… Avel (p. 77-78)
Avel (p. 114)
Ni a gomz brezhoneg 
(p. 147)

Poell. 55

ho / o ho tad, o zad... Avel (p. 79)
Ni a gomz brezhoneg 
(p. 147)

va zud, da daol…

Da ziskouez eo 
benel ar ger a 
deu war-lerc’h

ar baner, ar gador, an destenn… Bec’h dei ! (1 p. 198) 
Ni a gomz brezhoneg 
(3 p. 86)
Avel (p. 76)

Goude gerioù 
bihan zo

daou di, da vont d’ar skol, re vras, tu pe du, ne valean 
ket buan…

Avel (p. 74, 75)

A
ra

o
g

en
n

o
ù

din, dit… Poell. 56

ganin, ganit… Poell. 57

ouzhin, ouzhit…

evidon, evidout… Poell. 60

ennon, ennout…

Araogennoù de-
veret ha rannadus 
(hebioù, a-dreñv 
da, a-raok…)
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2. Ar verb
lavarennoù e levrioù TES er fichennaoueg-

mañ

A
n

av
ez

o
u

t 
ar

 v
er

b
o

ù
 

an
 a

n
vi

o
ù

-v
er

b

Poell. 62
Poell. 68

D
is

p
le

g
añ

 e
n

 a
m

ze
r-

vr
em

añ

Ar verb « bezañ »
 (an displegadur 
personel : « eo »)

Dall on.
Yaouank int.

Ni a gomz brezhoneg 
(3 p. 26, 5, 6, 8 p. 33,  
2 p. 38, 4 p. 39)
Avel (p 6)

Ar verb « bezañ »  
(an displegadur 
dibersonel : 
« zo »)

Me zo dall.
Ni zo fur.

Ar verb « bezañ » 
(stumm lec’hiañ : 
« ema- »)

Emañ an ozhac’h er gêr.
Pelec’h emaout ?
D’al Lun emañ foar Rostrenenn.

Ni a gomz brezhoneg 
(p. 44, 45)
Avel (p. 83)

Ar verb « bezañ » 
(stumm « eus »)

Amañ ez eus kalz a dud.
War an daol ez eus tri levr.

Ni a gomz brezhoneg
(p. 50, 51)

Poell. 41

Ar verb « bezañ » 
(stumm boas : 
« bez »)

Klañv e vezan alies.
 War-dro ar moc’h e vez soroc’h. 

Ni a gomz brezhoneg 
(p. 157, 159)

Poell. 51
Poell. 52

Displegañ ar 
verboù er stumm 
war ober

O tebriñ emañ ar c’hi.
Emañ Paol o skrivañ ul lizher.

Ni a gomz brezhoneg 
(p. 66, 67, 70, 71)
Avel (p. 164)
Trouz-didrouz 
(4, 5, 7, 10)

Poell. 7
Poell. 63

Ar verboù reizh : 
An displegadur 
dibersonel

An dud-se a gar an natur.
Ni a c’hoarie pezhioù.

Poell. 53
Poell. 63

Ar verboù reizh : 
An displegadur 
personel

Ne vutunan ket ken.
Alies ez eomp da c’hoari er-maez

Ni a gomz brezhoneg 
(p. 122, 123)

Poell. 15
Poell. 17
Poell. 63
Poell. 69

Ar verboù reizh :
An displegadur 
gant skoazell 
« ober »

Huñvreal a ran stank.
Gounit arc’hant a ra.

Ni a gomz brezhoneg 
(2 p. 112, p. 118, 119)
Dizoleiñ ar bed 
(Kentel 12, p. 224, 227)

Poell. 2
Poell. 10
Poell. 11
Poell. 28
Poell. 47
Poell. 63
Poell. 69
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Ar stagelloù (a, 
e…)

Tud a glevan.
Amañ e labouromp.

Poell. 63
Poell. 69

Ar perc’hennañ Un ti am eus. 
Saout en deus…

Kaout c’hoant / 
plijout ha displijout 
/ ar redi

C’hoant am eus da vont da bourmen.
Ne blij ket ar sport din.
Ret eo dit mont d’ar gêr.

Displegañ en  
amzer-dremenet 
ledan

Lenn a raen kalz pa oan yaouank.
Ne laboure ket kalz.

Ni a gomz brezhoneg
(p. 187, p. 188, p. 189)

Poell. 29
Poell. 39
Poell. 63

Displegañ en  
amzer-da-zont tost

Emaint o vont da bourmen.
Me zo o vont d’ar skol.

Ni a gomz brezhoneg 
(3 p. 81)

Poell. 63
Poell. 69

Displegañ en  
amzer-da-zont

Friko a vo disul.
C’hoarzhin a raio dit.

Ni a gomz brezhoneg 
(p. 176, 177)

Poell. 38
Poell. 59
Poell. 63
Poell. 64
Poell. 66
Poell. 69

Displegañ en 
amzer-dremenet-
strizh

Mont a reas da welet ar roue.
Neuze e krogas un dorn en ur c’hantolor a oa gouloù 
elumet ennañ.

Poell. 30
Poell. 63

An doare- 
gourc’hemenn

Dihunit !
Na vutunit ket !

Bec’h dei ! 
(p. 152)
Avel 
(p. 169-171)

Poell. 9
Poell. 62

An doare-divizout Chom a  rafen ganeoc’h gant plijadur.
Mont a rafen a-walc’h da bourmen !

Bec’h dei ! 
(3 p. 160)
Ni a gomz brezhoneg 
(p. 210)

Poell. 35
Poell. 42
Poell. 43
Poell. 63

An amzerioù  
kevrennek

(amzer-vremañ 
kevrennek, amzer-
dremenet ledan 
kevrennek)

Gwelet em eus an den-se c’hoazh.
Mezh em boa bet an deiz all.

Ni a gomz brezhoneg 
(2 p. 145, 3 p. 146)
Ni a gomz brezhoneg 
(p. 193)

Poell. 6
Poell. 33
Poell. 34
Poell. 58
Poell. 60
Poell. 63
Poell. 65
Poell. 70

Ar stumm emober 
ha kenemober (en 
em)

En em walc’hiñ, en em gompren…
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3. Ar frazenn
lavarennoù e levrioù TES er fichen-

naoueg-mañ

A
r 

se
u

rt
o

ù
 f

ra
ze

n
n

o
ù

Urzh ar gerioù er 
frazennoù / Plas 
an elfenn bouezu-
sañ er frazennoù 
disklêriañ

Pêrig zo o klask e vreur er c’hoad.
Emañ Pêrig o klask e vreur er c’hoad.
Er c’hoad emañ Pêrig o klask e vreur.
… 

Bec’h dei ! 
(p. 11-14)

Poell. 8
Poell. 37

Ar frazennoù 
estlammañ

Pebezh cholori ! Pegen tomm eo ! Nag a dud zo amañ ! 
Biskoazh kement all !

Bec’h dei ! (5 p. 37) Poell. 18
Poell. 19

Ar frazennoù 
goulennata : 
respont gant « ya, 
nann, eo, pas » 
ha respontoù berr 
: « n’eo ket, ne 
ran ket »

Dihun out ?
Kousket eo da vreur bihan ?

Ni a gomz brezhoneg
 (2 p. 17, 9 p 33)

Poell. 12
Poell. 13
Poell. 14
Poell. 18
Poell. 19
Poell. 20
Poell. 6

Ar frazennoù 
goulennata : 
penaos ? 
peur ? 
pegoulz ?
pelec’h ?…

Pelec’h emañ Rozenn ? Bec’h dei ! (p. 13)
Trouz-didrouz

Poell. 12
Poell. 20
Poell. 53
Poell. 48
Poell. 61

A
r 

fr
az

en
n

o
ù

 
n

ac
’h

Rener el liester 
e penn-kentañ ar 
frazennoù

Ar chas-mañ ne gouskont ket.

Ne oa ket ur gwall baotr. Ni a gomz brezhoneg
(7 p. 33, 3 p. 38, 3 p. 26, 
8 p. 45, 7 p. 98)
Bec’h dei ! 
(3 p. 28, 5 p. 29)
Avel (p. 39)

Poell. 25

Ar c’henurzhiañ Trouz a oa met lenn a rae memes tra.
Dont a raio hag e komzo diouzhtu.
…
Me a ya da gousket rak skuizh on.

Bec’h dei ! 
(p. 48, 49)

Poell. 1
Poell. 3
Poell. 21
Poell. 26
Poell. 45

A
n

 is
la

va
re

n
n

o
ù

An islavarennoù 
stag : « a / hag a /
na »…

An hini a boanio a c’hounezo, 
Unan hag a blij din gwell.
Ur blaz na bade ket gwall bell.
 …

Ni a gomz brezhoneg 
(2 p. 198)

Poell. 71

An islavarennoù  
tra

Tout an dud a lâre din e oa amzer gollet.
Lâret zo bet din ne oa ket prest.

Poell. 24

An islavarennoù
amzeriañ (« pa, e-
keit, etre ma »…)

Goude an arnev, an tousegi
a gan en arselin
a gan, pa vez o noziñ
ar c’han a blij din.
(J. Riou) 

E-keit ha ma vimp war ar porzh-skol e c’hellimp c’hoari 
kanetennoù.
Etre ma oant o pourment e tastument tokoù-touseg.

Ni a gomz brezhoneg
(3 p. 172, 3 p 217)

Poell. 51
Poell. 52

An islavarennoù 
koñsediñ   
(daoust…)

Diwar an deiz-se n’en devoe tamm boued ebet, daoust ma 
veze bemdez en hent.
(Y. ar Gow)

Poell. 4

An islavarennoù 
abeg (peogwir, 
pa…)

Deus ganin peogwir ’h an di. (Dict. Fav.)
Deuet ’oan peogwir ’oan pedet.

Ni a gomz brezhoneg
(4 p.146)

Poell. 21
Poell. 49

An islavarennoù 
goulenn (ha, hag-
eñ…)

N’ouzon ket ha dont a raio.
Goull gantañ hag-eñ e teuio.

Poell. 5

An islavarennoù 
divizout

Laka da balto ma ’peus riv.
Deus amañ ma welin da benn ! 

Ni a gomz brezhoneg
(4 p. 172, 7 p 183)
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Gerioù-amzeriañ 
da astenn  
ar frazennoù

da gentañ, da c’houde, a-benn ar fin… Kempenn testennoù a-bep seurt Poell. 16
A

d
ve

rb
o

ù
  

h
a 

g
er

io
ù

 a
m

re
si

s

Adverboù 
amzeriañ (abred, 
atav…)

Ni a gomz brezhoneg (3 p. 107)
Kempenn testennoù a-bep seurt

Poell. 15

Adverboù lec’hiañ 
(amañ, eno…)

Avel (p. 67, 69, 83) Poell. 31

Gerioù amresis : 
bennak, eil… 
egile, gwall, 
kement, meur, 
ouzhpenn…

Poell. 31

Levrioù TES :

Avel
Hentenn vrezhoneg 
evit studial ar yezh 
hag ar sevenadur,  
er skolaj.
Da bellgargañ.

Trouz-Didrouz
Ur CD diwar-benn 
trouzioù ar vuhez 
pemdeziek evit 
deskiñ brezhoneg.
CD gant ul levrig.

Bec’h	dei	!	
Yezhadur 
brezhonek, 
kelc’hiad 3  
ha skolaj
Moullet e 1994. 
Da bellgargañ bremañ.

Ni	a	gomz	
brezhoneg
Un hentenn 
brezhoneg evit ar 
re a grog gant ar 
brezhoneg. Dornlevr 
+ CD.

Kompren	
testennoù		
a	bep	seurt
evit kavout 
ster empleget 
an testennoù, 
anavezout an 
tudennoù...
Da bellgargañ.

Dizoleiñ	ar	bed
Fichennoù labour 
ha c’hoarioù evit 
studial ar skiantoù, 
an endro tost hep 
disoñjal ar yezh dre 
gomz. 
Dornlevr ha 
plankennoù c’hoarioù 
moullet ha da 
bellgargañ.




