
Kelc’hiad RaKtRes KefRidi bennañ

3 Sevel ur ganaouenn Sevel ur ganaouenn divyezhek mod slam – Langages artistiques
– Modes de communication

3-4 Kemer perzh e kenstrivadeg Priz Ar Yaouankiz Votiñ evit ar romant en deus plijet ar muiañ deoc’h – Imaginaire et littérature pour la jeunesse
– Langage

3-4 Kemer perzh en ur genstrivadeg lennegel Sevel un danevell pe ur barzhoneg evit ur genstrivadeg – Imaginaire et littérature pour la jeunesse
– Langage

3-4 Ober anaoudegezh gant skolidi divyezhek all  
eus ar 6vet/5vet klas

Sevel ur mail, ur c’hinnig dre gomz – Vie quotidienne

3-4 Paeroniañ ar re vihanañ Sevel un degouezh evit kejañ gant bugale yaouankoc’h – Vie quotidienne

3-4 Sevel un diskouezadeg Sevel un diskouezadeg diwar-benn an dilhad hengounel 
e Breizh

– Repères historiques et culturels
– Découverte du monde du travail, codes culturels
– Langages artistiques

4 Eskemm gant Bro-Gembre ha beajiñ du-hont Sevel ur blog / Boueta ur blog / Lakaat ur blog da vevañ – Voyages et migrations, 
– Rencontres interculturelles

4 Kejañ gant un arzour Frammañ un abadenn radio diwar-benn un arzour – Langages artistiques
– Modes de communication

4 Mont war al leurenn Sevel ha kinnig ur pezh-c’hoari – Langages artistiques
– Modes de communication

3 Kemer perzh e-barzh devezh ar c’hontañ laboused Kontañ evned ar jardin – Environnement quotidien

3 Lakaat da dalvoudekaat un dachenn naturel Sevel panelloù divyezhek gant flash kodoù da gas an dud 
da zisplegadennoù

– Environnement quotidien

3 Sevel un abadenn kamishibaï evit ar re vihan Ijinañ un istor ha sevel ur c’hamishibaï – Imaginaire

3 Sevel ur « murder party » Sevel ur pezh-c’hoari evit degemer ar re 6vet – Imaginaire

DASTUMAD RAKTRESOÙ EVIT AR SKOLAJ

Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh

Sed amañ un nebeud raktresoù a vefe moaien kas da benn 
er skolaj (kelc’hiad 3 ha 4).  Ar re gentañ zo displeget dre 
ar munut er fichennoù da heul.



Kelc’hiad RaKtRes KefRidi bennañ

3-4 Ijinañ un destenn faltazi Skrivañ ur pennad – Imaginaire
– Langages artistiques

3-4 Kemer perzh e « Kan ar Bobl » Sevel ur ganaouenn – Repères culturels
– Langages artistiques

3-4 Ober eus ur ganaouenn anavezet ur ganaouenn e brezhoneg Sevel komzoù e brezhoneg war ur ganaouenn diouzh ar c’hiz 
ha sevel ur c’hlip

– Reformuler
– Langages artistiques
– Croisement des langues

4 Aozañ ur gouel diabarzh Ar gouel – École et société

4 Kemer perzh e T’as la tchatche Sevel ur filmig – École et société

4 Kinnig un abadenn kanaouennoù e ti ar re gozh Kanañ – École et société
– Respect des autres, sens de l’engagement

4 Ober anaoudegezh gant ur skrivagner Skrivañ ur pennad-kazetenn diwar e benn evit ar gazetenn Ya ! – Langages artistiques

4 Sevel ur CD gant sikour tud a vicher Sevel kanaouennoù, tonioù, tresañ ar golo – Langages artistiques
– Modes de communication

Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1-2-3 Dizoleiñ Fañch an Uhel + 
kontadenn an dañserien-noz

Lenn asambles + kwiz Kompren dre skrid (CE)
Ezteurel dre gomz a-stroll (EOI) 
Ezteurel dre skrid (EE)

4 Mojenn pe gwirionez ?
Deskrivañ un dudenn

Martezeadennoù
Skeudennoù da liammañ 
gant anvioù-gwan

Ezteurel dre gomz a-stroll (EOI) 
Ezteurel dre gomz didroc’h (EOC)
Ezteurel dre skrid (EE)

Embann ur vartezeadenn
Deskrivañ gant anvioù-gwan resis

« Me ’soñj din… » « Da’m soñj… »
A-hervez / marteze / sur a-walc’h / 
moarvat / ’toare
« Divalav, fur, kaer, drouk, sot, vil eo »

5 Sevel « avatar »
ur c’horrigan + deskrivañ

E sal an urzhiataerioù Ezteurel dre skrid (EE) Deskrivañ

6 Kartennoù Breizh Dizoleiñ kêrioù Breizh, 
bras ha bihan

Kompren dre skrid (CE)
Ezteurel dre gomz didroc’h (EOC)

Lec’hiañ Rod an avelioù
Emañ / ez eus

7 Tem ar c’hêrioù Petra zo plijus / displijus ? Ezteurel dre gomz didroc’h (EOC) Embann e soñj Rak / Peogwir

8 Ur barzhoneg da lenn Dizoleiñ diazezoù ar 
barzhonegoù

Ezteurel dre gomz a-stroll (EOI)

9 Krouiñ ur barzhoneg mod slam 
diwar-benn ur c’horrigan o tiskouez 
sioù fall ar c’hêrioù bras

Ezteurel dre skrid (EE)
Ezteurel dre gomz a-stroll (EOI) 
Kompren dre skrid (CE)

10 Enrollañ gant sikour un arzour(ez)

Sevel ur ganaouenn Kefridi bennañ : Sevel ur ganaouenn divyezhek mod slam
Kelc’hiad : 3 – Liveoù CECRL : A2-B1

Sevel ur ganaouenn (1/1) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1 Choaz ul levr e-touez an tri 
a zo war ar renk

–  Kinnig ar genstrivadeg dezho 
(palioù, rummadoù, ti-embann…)

–  Kinnig pep levr (ar skrivagner, 
kentañ ha pevare golo, diverradenn 
eus an istor…)

–  Goulenn diganto choaz unan 
anezho goude bezañ sellet outo

–  Arguziñ an dibab

–  Kompren diwar lenn
–  Kontañ

–  Bezañ gouest da justifiañ e choaz 
ha da arguziñ

–  Bezañ gouest da zisplegañ e soñj

–  « Choazet ’m eus al levr-mañ peogwir… »
– «  Da’m soñj… Me ’gav din… »

2 Lenn ul levr –  Pep hini a lenn e levr a-dammoù
–  Pep hini a respont d’un nebeud 

goulennoù prientet en a-raok 
evit pep levr ; a-strolladoù ’vez 
eskemmet diwar-benn ar pezh a 
vez respontet (ma vez dizemglev e 
vezont heñchet gant ar c’helenner)

–  Kompren diwar lenn
–  Eskemm gant ar re all

–  Bezañ gouest da c’houlenn 
resisadurioù diwar ar pezh zo bet 
lennet

–  Bezañ gouest da resisaat ar pezh 
a lavarer

–  « A-du emaon / N’emaon ket a-du gant 
ar pezh az / ho peus respontet… »

– «  Sell / Sellit ; Lenn / Lennit en-dro er 
bajenn… »

–  Gerioù-lec’hiañ : e penn / e-kreiz / 
e traoñ ar bajenn…

3 Sevel ur fichenn-lenn An-unan pe a-stroll ; kinnig ar 
skrivagner, an tudennoù pennañ, al 
lec’hioù, diverrañ an istor ; reiñ e soñj 
diwar-benn al levr

–  Eskemm (pa vezer 
a-stroll)

–  Skrivañ

–  Bezañ gouest da daolenniñ (tud 
pe lec’hioù)

–  Bezañ gouest da ziverrañ (lakaat 
war wel ar pep pouezusañ)

–  Bezañ gouest da arguziñ

–  Geriaoueg an taolenniñ : tres, dilhad, 
personelezh, endro…

–  Kenlavarennoù / islavarennoù (« Plijout a 
ra din rak / abalamour / peogwir… »)

–  « Plijout a ra din / Me ’vourr / Brav 
e kavan… »

–  Plijus / Dedennus / Enoeüs / Randonus…

4 Dibab un eil levr ha lenn –  Pep hini a lenn e levr a-dammoù
–  Pep hini a respont d’un nebeud 

goulennoù prientet en a-raok 
evit pep levr ; a-strolladoù ’vez 
eskemmet diwar-benn ar pezh a 
vez respontet (ma vez dizemglev 
e vezont heñchet gant ar 
c’helenner)

- Kompren diwar lenn
- Eskemm gant ar re all

–  Bezañ gouest da c’houlenn 
resisadurioù diwar ar pezh zo bet 
lennet

–  Bezañ gouest da resisaat ar pezh 
a lavarer

–  « A-du emaon / N’emaon ket a-du gant 
ar pezh az / ho peus respontet… »

– «  Sell / Sellit ; Lenn / Lennit en-dro er 
bajenn… »

–  Gerioù-lec’hiañ : e penn / e-kreiz / 
e traoñ ar bajenn…

Kemer perzh e kenstrivadeg 
Priz Ar Yaouankiz

Kefridi bennañ : Votiñ evit ar romant 
en deus plijet ar muiañ deoc’h
Kelc’hiadoù : 3 ha 4 – Liveoù CECRL : B1-B2

Kemer perzh e kenstrivadeg Priz Ar Yaouankiz (1/2) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

5 Sevel ur pennad-barn –  Sevel ur pennad-skrid da vezañ 
embannet (kazetenn, kelaouenn, 
blog…)

–  Skrivañ –  Bezañ gouest da skrivañ a-zivout 
ar pezh a zo bet lennet

–  Bezañ gouest da gendrec’hiñ al 
lenner

–  Ali / kuzul / mennozh
–  Verboù-taolenniñ ha kuzuliañ : 

skeudennaouiñ, diskouez, lakaat da 
gompren, lakaat etre daouarn unan 
bennak, fiziañ…

6 Lenn an trede levr –  Pep hini a lenn e levr a-dammoù
–  Pep hini a respont d’un nebeud 

goulennoù prientet en a-raok 
evit pep levr ; a-strolladoù ’vez 
eskemmet diwar-benn ar pezh a 
vez respontet (ma vez dizemglev 
e vezont heñchet gant ar 
c’helenner)

- Kompren diwar lenn
- Eskemm gant ar re all

–  Bezañ gouest da c’houlenn 
resisadurioù diwar ar pezh zo bet 
lennet

–  Bezañ gouest da resisaat ar pezh 
a lavarer

–  « A-du emaon / N’emaon ket a-du gant 
ar pezh az / ho peus respontet… »

– «  Sell / Sellit ; Lenn / Lennit en-dro er 
bajenn… »

–  Gerioù-lec’hiañ : e penn / e-kreiz / 
e traoñ ar bajenn…

7 Tabutal ha votiñ –  Pep hini a gomz a-zivout al levr 
en deus plijet ar muiañ dezhañ 
/ dezhi : diverrañ al levr dibabet, 
arguziñ ar choaz, displegañ perak 
n’eo ket bet choazet ar re all

–  Pep hini a gemer notennoù evit 
bezañ gouest da eskemm ha 
divizout e-keñver ar pezh a zo bet 
lavaret

–  Tabutal diwar-benn an dibaboù 
graet gant pep hini

–  Votiñ

–  Komz eeun
–  Eskemm gant ar re all

–  Bezañ gouest da sevel ha da 
gompren ur brezegenn

–  Bezañ gouest da c’houlenn 
resisadurioù diwar ar pezh zo bet 
lavaret

–  Bezañ gouest da resisaat ar pezh 
a lavarer

–  « A-du emaon / N’emaon ket a-du gant 
ar pezh az / ho peus respontet… »

–  Goulennoù da gas ar gaoz da vont 
pelloc’h : « Pa lavarit an dra-se, petra ’fell 
deoc’h displegañ ?… »

–  Live-keñveriañ

Kemer perzh e kenstrivadeg Priz Ar Yaouankiz (2/2) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos

baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1 Kinnig ar genstrivadeg Lenn reolennoù ar genstrivadeg asambles Kompren diwar lenn Anavezout ar redi hag an difenn Rankout, ret eo, gallout.
« Ne vo kaset nemet… »
« Roet e vo… »

2 Kavout skouerioù lennegel Lakaat pep strollad da lenn un danevell gant ur 
stil disheñvel
Kavout framm an danevell ha displegañ d’ar 
re all

Kompren diwar lenn
Ezteurel dre gomz

Lakaat framm un danevell war wel « ’Barzh an danevell e tesker, e lenner, 
e kaver… »

3 Prederiañ war tem ar 
genstrivadeg

–  Ma vez roet un tem gant ar genstrivadeg, 
eskemm diwar-benn an danvez pe an tem

–  Ma n’eus ket tem ebet, en em glevout evit 
kavout unan, da skouer diwar pennadoù 
kazetenn pe skeudennoù…

Ezteurel dre gomz gant 
tud all

Lavarout e soñj hag abegiñ « D’am soñj e… / ne… »
« Me ’gav din… »
« Me ’gav genin… »
« N’on ket a-du gant… »
« … rak / peogwir / abalamour da… »

4 Pinvidikaat ar yezh war an tem Goulenn digant strolladoùigoù (2-3 bugel) 
sevel ul listennad gerioù a denn d’an tem
Lakaat an disoc’hoù a-gevret a-benn sevel ur 
fichenn ostilhoù hag ur c’heriaoueg

Skrivañ Dispakañ anaoudegezhioù ; bezañ 
gouest da adkavout gerioù ; ober 
liammoù etre an danvezioù skol

Anv-verb ; pennrann ; anv-gwan.

5 Sevel sinopsis o danevell Gant strolladoùigoù e vo savet ur pennad berr 
(5-6 linenn) a gont an istor

Eskemm ha skrivañ Labourat war an ijin

6 Skrivañ steuñvenn an danevell Gant strolladoùigoù e vo frammet ar soñjoù, 
ar prantadoù ha taolennet e vo an tudennoù, 
al lec’hioù…

Eskemm ha skrivañ Bezañ gouest da zeskrivañ tud ha 
lec’hioù
Labourat war ar poell

7 Skrivañ an danevell da vat Skrivañ gant sikour an difazier
Eskemm gant ar c’helenner evit difaziañ e skrid 
ha mont war-raok

Skrivañ Bezañ gouest da zivankañ e fazioù

8 Lakaat pep skipailh da lenn holl 
zanevelloù ar c’hlas

Lenn en un doare hiniennel ha ren ar gaoz 
ur wech lennet

Lenn ha komz Bezañ gouest da lavarout petra a blij 
din pe get

Karout / kavout mat / plijout
« … a blij din / Ne blij ket din… / 
Plijout a ra din… / N’on ket tuet da… 
/ sot / tik gant… »

Kemer perzh en ur genstrivadeg lennegel
Kefridi bennañ : Sevel un danevell pe ur 
barzhoneg evit ur genstrivadeg
Kelc’hiadoù : 3 ha 4 – Liveoù CECRL : B1-B2

Kemer perzh en ur genstrivadeg lennegel (1/1) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos

baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1 Ober anaoudegezh – Skrivañ bep a e-mail – Skrivañ
–  Implij ur poellad 

kenskrivañ

–  Bezañ gouest d’en em ginnig (anv, 
chomlec’h, oad, familh, loened)

–  « Yann eo va anv »
–  « E Landerne emaon o chom »
–  « 14 vloaz on »
–  « Ur breur hag ur c’hoar ’m eus »
–  « Ul lapin ’m eus »

2 Ober anaoudegezh – Lenn bep a vail
– Rentañ-kont d’ar c’hlasad
–  Klokaat bep a gael diwar ar pezh a 

vez kontet

–  Kompren diwar lenn ha 
diwar selaou

– Kontañ

–  Bezañ gouest da c’hoût piv eo piv (anv, 
chomlec’h, oad, familh, loened)

–  Bezañ gouest da brezantiñ unan 
bennak (anv, chomlec’h, oad, familh, 
loened)

–  Bezañ gouest da gompren pa vez 
prezantet unan bennak (anv, chomlec’h, 
oad, familh, loened)

–  « Gaid eo he anv »
–  « E Lannuon emañ o chom »
–  « 15 vloaz ’deus »
–  « Div c’hoar he deus »
–  « N’he deus loen ebet »

3 Ober anaoudegezh –  Ober bep a enrolladur pe bep a 
video

– Kas d’ar genskriverien

– Kontañ
–  Implij ur poellad son pe 

video

–  Bezañ gouest d’en em brezantiñ 
(ar pezh a blij ha na blij ket da unan 
bennak, ar pezh a vez graet ingal)

–  « Ar surf a blij din met ar foot ne ra ket »
–  « Ar galleg a blij din met ar matematikoù ne reont ket »
–  « Sevel a ran da 7 eur diouzh ar mintin »
–  « Mont a ran d’ar skol gant ar bus »
–  « Debriñ a ran er skolaj »
–  « Distreiñ a ran d’ar gêr da 6 eur noz »
–  « Ober a ran va labour-skol goude an devezh-skol »
–  « C’hoari a ran gant va flay-station goude an devezh-skol »
–  « Mont a ran da gousket da 10 eur noz »
–  « Mont a ran alies d’ar sinema da Sadorn »
–  « Surfiñ a ran e-pad ar vakañsoù ha lenn a ran ivez »

4 Ober anaoudegezh –  Diouzh ar stumm dibabet gant ar 
genskriverien, lenn, selaou pe sellet 
ouzh o respontoù (pep skolajiad o 
kemer ur respont en e garg)

– Rentañ kont d’ar c’hlasad
–  Klokaat bep a gael diwar ar pezh a 

vez kontet

–  Kompren diwar lenn ha 
diwar selaou

– Kontañ

5 –  Dibab ur c’henskriver diouzh ar 
pezh a blij dezhañ ha kenderc’hel 
gant an eskemm

Ober anaoudegezh gant skolidi 
divyezhek all eus ar 6vet/5vet klas

Kefridi bennañ : Sevel un e-mail, ur c’hinnig dre gomz
Kelc’hiadoù : 3 ha 4 – Live CECRL : B1

Ober anaoudegezh gant skolidi divyezhek all eus ar 6vet/5vet klas (1/1) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1 Paeroniañ Degas ar raktres :
Displegañ ar pal
Sevel strolladoù
Deskiñ en em ginnig dirak bugale yaouank-tre
Penaos lakaat ar re vihan d’en em ginnig d’o zro

Adwelet penaos en em 
ginnig, reizhañ fazioù zo, sevel 
goulennoù reizh
Deskiñ komz en un doare 
fraezh, eeun hag aes

Bezañ gouest d’en em lakaat 
diouzh live ar publik
Bezañ eeun hag efedus.

« … on. E skolaj … 
emaon. Brezhoneg 
a gomzan abaoe… Ha te, 
petra eo da anv, pe oad 
out… ?

2 Paeroniañ Prientiñ un obererezh da zeskiñ traoù 
d’ar vugale

Komz ha skrivañ Bezañ gouest da glask teulioù, 
titouroù er CDI…

3 Paeroniañ Pleustriñ asambles hag eskemm evit pinvidikaat Komz ha kompren dre gomz Bezañ gouest da zegemer 
mennozhioù disheñvel hag en em 
briziañ

4 Paeroniañ Kejadenn gant ar re vihan. Kinnig ar pezh zo bet 
prientet.
En em ginnig, lakaat ar re vihan d’en em ginnig, 
ha deskiñ traoù dezho. (Gallout a c’haller 
sevel ar memes patrom evit sevel c’hoarioù, 
kanaouennoù, rimadelloù... )

Komz ha kompren Sachañ evezh ar re vihan
Deskiñ reiñ urzhioù

« Pa oan bihan e plije 
din c’hoari gant ma 
lapin gwenn a oa dous 
e zivskouarn ! »
« Selaouit ! »

Paeroniañ ar re vihanañ
Kefridi bennañ : Sevel un degouezh evit kejañ 
gant bugale yaouankoc’h
Kelc’hiadoù : 3 ha 4 – Liveoù CECRL : B1-B2

Paeroniañ ar re vihanañ (1/1) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1 Klichedoù e Breizh Petra eo soñj ar grennarded 
war an dilhad hengounel

Kendiviz
Kompren dre glevet 
(Brezhoweb, BCD)

Bezañ gouest da 
arguzenniñ

Sevel a-du gant
« Ne gav ket din… » « Bravoc’h e vefe… » « Kenkoulz… » 
« Hervez… » « Evel ma… »

2 Enklask war an dilhad 
hengounel e pep bro

Pinvidigezh ar vro : dilhad 
liesseurt

Dre skrid : krouiñ ur gartenn 
(gant ur poellad bennak)
Ezteurel dre gomz

Bezañ gouest da ginnig 
an enklask dre gomz
Bezañ gouest da gas 
keloù nevez d’ar c’hlasad
Bezañ gouest da sevel 
un diell kempenn ha 
resis

Geriaoueg an dilhad hengounel
Bezañ gant / kaout
Displegadur an araogennoù (ganti / gantañ…)
« Un davañjer (dilhad hengounel) a zo ganti » « Un tog a zo 
gantañ » « Gwechall e wiske un davañjer... » « Ur vrozh voulouz 
a oa ganti d’ar Sul, met unan gotoñs war ar pemdez » « Blev 
hir he doa… » « Fichet e oa he blev ganti » « Lakaat a rae he 
c’hoef bemdez, met ne gemere ket ar memes hini da vont d’ar 
parkeier pe d’ar pardon »

3 Mirdi pe/ha degemer 
un den

Sevel goulennoù bet prientet Kompren dre glevet / dre 
skrid
Eskemm
Sevenadur

4 Dizoloiñ labour ar 
gemenerien « nevez» 

Studiañ pennadoù 
(kazetennerezh, Ar Soner hag 
ar Bleiz, Ur c’horfad spont…)
Sellout / selaou ouzh 
atersadennoù Bali Breizh 
(Alizée Séguillon)…
Degemer un den er c’hlas

Kompren dre skrid
Kompren dre glevet
Eskemm

Bezañ gouest da 
gompren
Bezañ gouest da sevel 
ur pennad : reiñ ho soñj
Bezañ gouest da 
geñveriañ : an amzer 
a-wechall ha bremañ

An amzer-dremenet : « Gwezhall e veze… » « Gwezhall e oa 
un davañjer gant ar merc’hed bemdez… met hiziv ne vez ket » 
« Gwisket e vez un davañjer da geginañ » « Gwezhall e oa un 
tog hag un turban / gouriz gant ar baotred »

An amzer a-vremañ : « Hiziv an deiz e vez brageier gant ar 
merc’hed » « Ne wisk mui an dud yaouank dilhad hengounel 
nemet ma vezont en ur c’helc’h keltiek »

An derez uheloc’h : « Pounneroc’h e oa an dilhad hengounel 
eget… » «Ne bad ket ken pell an dilhad a-vremañ ha re 
a-wechall » « Keroc’h e oa an dilhad eget bremañ… » 
« Nebeutoc’h a choaz a oa… » « Nebeutoc’h a bezhioù dilhad 
a oa… »

Sevel un diskouezadeg
Kefridi bennañ : Sevel un diskouezadeg diwar-benn 
an dilhad hengounel e Breizh
Kelc’hiadoù : 3 ha 4 – Liveoù CECRL : B1-B2
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URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

5 Gizioù a-vremañ Eskemm Bezañ gouest  
da zisplegañ,  
da reiñ ma soñj

« Plijout a ra din… rak / peogwir / abalamour da… »

« Ne blij ket … din kement ha… »
« N’on ket sot gant… / Sot on gant… »
« Gwelloc’h eo din… »
« Na pegen vil / brav e kavan… »
« N’on ket evit kompren ar re a liv o blev e glas… »
« N’on ket evit kompren ar re a bren dilhad nevez toull… pe 
dilhad ker »

« Cheñch dilhad a ran er c’harr-boutin peogwir… »

« Ne c’hallan ket dibab ma dilhad ma-unan. Ma c’hallfen e vefen 
gwisket gant… / e… »

Troioù-lavar :
Kant bro kant giz
Kant parrez kant iliz
Kant maouez kant hiviz

6 Ijinañ ur pezh-dilhad 
nevez levezonet gant 
an hengoun

Dre strolladoù Krouiñ un oberenn 
(kenlabourat gant ar 
c’helenner pe ar gelennerez 
war an arzoù)
Ezteurel
Eskemm

Bezañ gouest da 
zisplegañ e/he choaz

« Setu ma labour… »
« Plijet on gant… »
« Lakaet em eus dantelezh peogwir… »
« Divizet em eus an danvez-mañ abalamour e veze gwisket 
gwechall gant… »
« Miret hon eus ar stumm-se… evit ma vefe heñvel ouzh… »

Sevel un diskouezadeg (2/2) – Dastumad raktresoù evit ar skolaj – TES 2020 – www.tes.bzh



URzh PetRa Penaos
baRRegezhioù cecRl
ha sich boUtin fonKsionoù PatRomoù yezh

1 Mont e darempred gant ur 
skolaj kembraek e Bro-
Gembre

–  Kevredigezh Kembre / Llydaw 
(peogwir int brezhonegerien)

–  Kevredigezh gevelliñ (ma’z eus unan nepell diouzh 
ar skolaj / d’al lise)

– Eskemm dre bostel, dre Skype

Eskemm dre skrid
Eskemm dre gomz

Saludiñ / demata / en em ginnig / 
kinnig e raktres, e vro, e yezh…
Live yezh uhel pe uheloc’h evit 
eskemm dre lizher

« X eo ma anv, e Y emaon 
o chom… »
➔ « Me ho ped, moarvat, 
hep mar ebet… Gant hor 
gwellañ soñjoù… »

2 Sevel ur blog Palioù :
–  Implijout ar brezhoneg er-maez eus ar skolaj / al lise 

ar muiañ
– Kaout un nebeut diazezoù diwar ur yezh keltiek all

Eskemm dre 
evezhiadennoù (EEI)

Eskemm (forum)
Deskrivañ (pennadoù)
Audio-guide (dre gomz)
➔ Kontañ (dre skrid pe dre gomz) 
ar resisañ ma c’haller ar pezh a zo 
bet graet, bevet, gweladennet h.a.
➔ Pouez ’vo lakaet enta war 
stummoù an amzer dremenet 
(strizh-ledan) h.a.

Hollvrezhonek
« Graet hon eus… Bet 
omp o weladenniñ… 
En em gavet omp 
gant… »

3 Boueta ar blog Lakaat war wel eo ur raktres pederyezhek :
➔ Ur c’hinnig eus Breizh a vefe skrivet e galleg evit 
Kembreiz
➔ Ur c’hinnig all o tont eus Bro-Gembre : ar c’hinnig 
a vefe da skrivañ e saozneg evit ar Vreizhiz

Skrivañ –  Ober anaoudegezh gant ar vro 
a-raok mont di.

–  Dizoleiñ ur sevenadur keltiek all 
(yezh, istor, kevredigezh...)

–  Sevel ur c’heriaoueg divyezhek da 
bleustriñ ha da reiñ da Gembreiz

Sut mae = Salud dit 
Diolch = Trugarez
Iechyd da = Yec’hed mad
Sut wyt ti ? = Penaos 
’mañ kont ?

4 Ober anaoudegezh Krouiñ ur gapsulenn evit en em ginnig Implijout binviji 
niverel (tabletennoù / 
hezougoù)

Eskemm gant Bro-Gembre 
ha beajiñ du-hont

Kefridi bennañ : Sevel ur blog / Boueta ur blog / Lakaat ur blog da vevañ 
(deizlevr, pennadoù-skrid, audio-guide)
Kelc’hiad : 4 – Live CECRL : B2
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baRRegezhioù cecRl
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5 Urzhiañ ha dasparzhañ 
al labour d’ober a-raok / 
e-kerzh / goude ar veaj

Tri zra d’ober war ar blog :
E c’haller dibab labourat war teir yezh disheñvel 
hervez ar palioù
➔ Deizlevr : labour war ar prim (sekretour, dastumer, 
poltrejour, flyer-boy)
➔ Pennadoù-skrid evit Ya : labour-skrivañ pa veoc’h 
distroet e Breizh
➔ Audio-guide evit ur radio e brezhoneg : atersiñ tud 
e Bro-Gembre evit rentañ-kont / lec’hiañ an traoù

Skrivañ
Eskemm dre gomz

6 Priziañ : – Palioù sevenadurel
–  Palioù yezh (hervez ar pezh a zo bet dibabet gant ar 

c’helenner), e brezhoneg, e kembraeg, e saozneg
➔ Da vezañ aesaet un tamm mat gant dasparzh/
urzhiañ al labour etre an holl
➔ Kaset/ bizskrivet kement labour war ar blog gant 
Yann Skoliad
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baRRegezhioù cecRl
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1 Skouerioù 
oberennoù

Dizoleiñ oberennoù (mirdi, 
skeudennoù, enrolladennoù) dre 
strolladoù : pep strollad a ginnig un 
oberenn disheñvel en ur zeskrivañ 
anezhi

Kaozeal –  Bezañ gouest da zeskrivañ un 
oberenn

–  Bezañ gouest da zielfennañ un 
oberenn

–  Bezañ gouest da gompren un 
ezteurel graet gant ar re all

–  Geriaoueg an arzoù
–  « Bez ez eus… »
– «  Gwelet a ran / Klevet a ran… »

2 Reiñ e soñj diwar-benn an oberennoù Kaozeal
Eskemm

–  Bezañ gouest da reiñ e soñj
–  Bezañ gouest da arguzenniñ

–  « D’am soñj… Me gav din… Da’m meno… »
–  « Evidon… Hervezon… »
–  « Plijout a ra din / Ne blij ket din »
–  Geriaoueg ar santadurioù : heuget, souezhet, mantret, 

fromet…
–  Rak / peogwir : « Plijout a ra din peogwir on bet 

fromet »

3 Ober anaoudegezh gant an arzour : 
en ur ober enklaskoù war an Internet, 
pennadoù-kazetenn

Kompren diwar lenn –  Bezañ gouest da gompren

4 Sevel goulennoù a-raok an emgav Skrivañ –  Bezañ gouest da sevel 
goulennoù digant unan bennak

–  Gerioù goulennata hag an ereadur da heul
–  Mont dre c’hwi

5 Sevel goulennoù gant an arzour en ur 
enrollañ anezhañ

Eskemm
Kompren diwar glevet
Skrivañ

–  Bezañ gouest da eskemm gant 
unan bennak

–  Bezañ gouest da gompren ar 
respontoù

–  Bezañ gouest da gemer 
notennoù

–  Berradurioù e brezhoneg

6 E strolladoù : renabliñ an titouroù 
dastumet, dibab ar re bouezusañ 
hag urzhiañ anezho, sevel framm an 
abadenn

Kompren diwar glevet
Kompren diwar lenn

Kejañ gant un arzour Kefridi bennañ : Frammañ un abadenn radio diwar-benn un arzour
Kelc’hiad : 4 – Live CECRL : B2
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7 Frammañ an abadenn en ur lakaat 
mennozhioù pep strollad e boutin 
a-drugarez d’ur poellad evel Toutapad

Skrivañ

8 Frammañ da vat an abadenn en ur 
zispartiañ al labour dre strolladoù :
–  Ober war-dro an teknik : didroc’hañ 

atersadenn an arzour
–  Displegañ dre gomz peseurt arzour 

eo (digoradur : piv eo, stil, buhez)
–  Reiñ e soñj (klozadur) : tud plijet / 

tud displijet

Kaozeal
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1 Studiañ an destenn (mojenn 
– testeni istorel / lizher / 
emvuhezskrid – kanaouenn) 
a roio danvez ar pezh-c’hoari

Lenn / selaou an diell
Respont da c’houlennoù

Kompren dre skrid
Eztaol dre gomz

Bezañ gouest da ginnig / kompren 
/ dielfennañ un destenn / ober al 
liamm gant ar sevenadur, ar prantad 
istorel… / anavezout ar stil hag ar 
stumm / kompren an dalc’hoù, an 
arouezioù, ar c’helennadurezh…

« En destenn ez eus kaoz 
eus… »

2 Azasaat an destenn evit sevel 
ur pezh-c’hoari + termeniñ 
roll pep hini

Adlenn / troc’hañ a dammoù, taolennoù / termeniñ an 
tudennoù, al lec’hioù, an degouezhioù…
Ober jestroù, kemer neuz e dudenn ha leuskel ar 
vugale da sevel frazennoù
➔ Cf. poelladennoù « c’hoariva » e penn-kentañ pep 
kentel (15’)

Eztaol dre gomz
Eskemm

3 Pep strollad a sav ur c’hinnig 
(sketch) evit pep lodenn eus 
ar pezh-c’hoari (4 lodenn)

Adkemer frazennoù eus an destenn orin hag 
ouzhpennañ frazennoù savet gante en un doare 
modernoc’h

Bezañ gouest da lakaat ar 
re all da gompren piv eo an 
tudennoù, pehini eo an itrik, an 
degouezhioù…
Pleustriñ war an distagadur

4 Lakaat dre skrid Sevel frazennoù an divizoù + evezhiadennoù 
(« didaskalïoù » = notennoù c’hoari)
➔ Da reizhañ (tro d’ober ur gentelig yezhadur...)

Eztaol dre skrid Lakaat dre skrid ar yezh komzet 
en ur zerc’hel soñj e vo lâret an 
destenn a vouezh uhel / Implijout 
ur yezh vev gant troioù-lavar

5 Deskiñ + leurenniñ (lakaat 
un den a vicher da zont)

Eztaol dre gomz

6 Kinnig Dirak ar gerent / da-geñver un devezh-liamm /  
da-geñver kenstrivadeg ar c’hoariva

Mont war al leurenn da-geñver 
ur genstrivadeg, ur veilhadeg, ur gouel…

Kefridi bennañ : Sevel ha kinnig ur pezh-c’hoari
Kelc’hiad : 4 – Live CECRL : B2
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