An tri forban
Al labour kinniget amañ a za da heul lennadenn albom An tri forban skrivet gant Tomi Ungerer.
Ne c’heller ket labourat gant ar pezh-c’hoari a-raok bezañ lennet al levr. Ret e vo d’ar skolaer lenn
anezhañ meur a wezh, a vouezh uhel a-raok kregiñ gant ar pezh-c’hoari. Gant an destenn e stumm
ar pezh-c’hoari e vo graet an diforc’h etre un diviz hag ur gontadenn (style direct- style indirect).
Dispartiet e vo ar c’homzoù en ur zasparzhañ ar perzhioù e-touez ar vugale.
Gwelloc’h eo deskiñ ar c’homzoù dre eñvor hep lenn an destenn.
Eñvorennet e vo ar c’homzoù en ur c’hoari gant ar c’horf, en ur ober ar jestroù, en ur fiñval eus un
tu d’al leurenn d’egile. Ret eo tresañ ul leurenn er c’hlas en ur ober plas e-kenkaz ne c’hellfer ket implijout ur sal vras pe ur sal c’hoariva.
Savet eo bet ar pezh-c’hoari-mañ evit labourat war ar yezh dre gomz (« langue orale » e-barzh ar programm) :
Les élèves s’exercent à dire de mémoire, sans erreur, sur un rythme ou avec une intonation appropriées des
comptines, des textes en prose et des poèmes.

Daneveller :
		
		

Ur wezh e oa tri forban divalav,
pep a vantell zu ganto war o c’hein,
pep a dog uhel du ganto war o fenn.

Forban 1 :
		

Me eo ar forban kentañ.
Nan eo va anv.

Forban 2 :
		

Me eo an eilvet forban.
San eo va anv.

Forban 3 :
		

Me eo an trede forban.
Gan eo va anv.

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Ur c’horn-pistolenn a zo ganin.
Ur soufletez da strinkañ pebr a zo ganin-me.
Ur vouc’hal vras ruz a zo ganin.

Notenn

- Nan = Renan
- San = Sezni
- Gan = Goulc’han

diverradurioù anvioù ar vro
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Evezhiadennoù leurennañ.

Bankeier a-dreñv ar rideoz, evit an aktourien da azezañ diouzh urzh monedone ar pezh
c’hoari.
Ar c’hev.
Ur guzhadenn gant un nor pe un toull.
Lien a-dreñv, ur rideoz pe ul lien evit sevel ur c’houlisoù war al leurenn.
Dor ar maner.
Kuzhet war ar c’hostez e deroù ar pezh da c’hortoz hec’h ezhomm e-kreiz ar c’hoari.
Ar c’hleuz da guzhat.
Un tamm lien izel pe ur c’hased bennak el lec’h ma kuzho an 3 forban. Ha difoupañ pep
hini d’e dro.

Daneveller :
		
		
		
		

E-pad an noz
dindan al loargann
e choment kuzhet.
An holl dud o doa aon razo
pa zifoupent er-maez.
Merc’hed :
		

An tri forban ! Spontus eo !
O vont da semplañ emaon !

Ur c’hi :
		

An tri forban ! Skrijus eo !
Buan da guzhat, moan va lost !

Paotred :
		
		
		

Paotred gouest, paotred kreñv omp-ni.
An tri forban ! Estlammus eo !
Foer a zo en va loeroù.
Buan dipadapa !

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Bec’h dezhi paotred ken na suto !
Tan dezhi paotred ken na strako !
Ha dic’hastiñ war o lerc’h !
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Evezhiadennoù leurennañ.

An dud
Ar chas

An tri forban

Daneveller :
		
		

Pa veze kirri o tremen
E c’hwezhent pebr e frioù ar c’hezeg.
Trumm e chome ar c’hirri a-sav, evel-just.
Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 1 :
Forban 3 :
Forban 2 :
Forban 1 :

C’hwezh pebr gant da soufletez !
Chomit a-sav kezeg sot !
Torr ar rodoù gant da vouc’hal !
Setu torret ar peder rod.
Spont ar veajourien gant da gorn-pistolenn !
’Mañ spontet-marv ar paourkaezh tud !

An dud :
		
		
		
		
		

Truez, aotrouien forbaned !
Bezit truez ouzhomp.
Arabat lazhañ ac’hanomp !
Laoskit hor buhez ganeomp !
Kemerit hon arc’hant, hor madoù.
Hor c’houfroù, hor malizennoù !

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Deomp-ni int evel-just !
Kit kuit bremañ !
Ha d’ar red ken na foeltro !

O-zri : Deomp da guzhat anezho.
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Evezhiadennoù leurennañ.

Evit ar c’harr

Bugale gant ur penn-marc’h en o raok,
pe ur maskl

Ar veajourien gant pep a valizenn
Piltrotat a reont war ar memes lusk (ober tro al leurenn)

Daneveller :
		
		
		

En ur vougev e beg ar menez
o doa graet o zoull-kuzh.
Eno e veze berniet
kement tra a laerent.

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Sed amañ ar c’houfr leun a aour.
Sed amañ ar c’houfr leun a berlez.
Sed amañ ar c’houfr leun a vein prizius !
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Evezhiadennoù leurennañ.

Kas a reont an teir malizenn laeret er c’hev.
Ha sachañ tri c’houfr er-maez.

Daneveller :
		

Un nozvezh avat, teñval-sac’h anezhi,
e voe taget ur wetur ganto.

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :
Tifenn :
Forban 1 :
Tifenn :
Forban 2 :
Tifenn :
Forban 3 :
Tifenn :
Forban 1 :

Sell ’ta, n’eus den ebet er wetur.
Den ebet, paneve ur plac’hig vihan.
Pe anv out-te ?
Tifenn eo va anv.
Pelec’h emañ da dud ?
Ne’m eus na tad na mamm.
Na tad na mamm !
Emzivadez on.
Da belec’h emaout o vont ?
Da di va moereb.
Da betra ?

Tifenn :
Da di va moereb, va zintin ma karoc’h.
Forban 2 :
Ur vaouez vat eo da dintin ?
Tifenn :
Ket ! Ur vaouez tagnous eo, ur gwall vaouez zoken.
Forban 3 :
N’out ket laouen o vont di ?
Tifenn :
Tamm ebet, ne fell ket din mont di !
Forban 1 :
Petra ’ri neuze ?
Tifenn :
Mont asambles ganeoc’h.
Forban 2 :
Petra ?
Tifenn :
Kasit ac’hanon ganeoc’h mar plij !
Forban 3 :
Ni, kas ac’hanout ganeomp !
Tifenn :
O ya ! C’hoant ’m eus mont ganeoc’h.
Forban 1 :
Gortoz !
Forban 2 :
Ret eo deomp ober hor soñj da gentañ.
Forban 3 :
Deuit amañ paotred !
Forban 1 :
Petra ’soñjit ?
Forban 2 :
N’eus tamm teñzor ebet er wetur.
Forban 3 :
N’eus netra vat da laerezh.
Forban 1 :
Netra, paneve ar plac’hig vihan, Tifenn.
Forban 2 :
Petra ’vo graet ganti ?
Forban 3 :
Kas anezhi ganeomp d’ar vougev.
Forban 2 :
Ket ! Re gamambre eo !
Forban 3 :
Gwir eo ! Poan a vo ganti.
Forban 1 :
Peoc’h ! Me eo ar mestr. Ur plac’hig koantik eo !
Forban 2 ha 3 : Kasomp anezhi neuze !
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Evezhiadennoù leurennañ.
Karr Tifenn :
Galoupat a ra war-lerc’h 2 pe 3 loen

Daneveller :
		
		

Hag int kas Tifenn ganto d’o zoull-kuzh
en ur lakaat evezh bras enni.
Hag aozañ ur gwele flourik dezhi.

O-zri :		
		
		
		
		
		

Toutouig la la Tifennig
Toutouig la la
Toutouig la la va merc’hig
Toutouig la la
Toutouig la gra ur c’houskig
Toutouig la la.

Tifenn :
		
		
		
		

Kousket mat em eus !
Sell ’ta pelec’h emaon amañ ?
E toull-kuzh ar forbaned, gwir eo.
Petra zo amañ ?
Aour, perlez, mein prizius !

Forban 1 :
Forban 2 :

Dihun eo Tifennig ’toare !
Savet eo diouzh he gwele.

Forban 3 :

Kavet an teñzor ganti !

Tifenn :

Petra ’reoc’h gant an traoù-se ?

Forban 1 :

Petra ’reomp gant an traoù-se ?

Tifenn :

Ya, petra ’reoc’h gant kement-se a binvidigezh ?

Forban 2 :
Forban 3 :
Forban 1 :

Petra ’reomp gant kement-se a binvidigezh ?
Ne ouzomp dare petra ’vezo graet ganto.
Ar wezh kentañ eo e vije goulennet ganeomp.

Tifenn :
		
		
		

Perak ne sikourfec’h ket ar vugale all ?
Ar re n’int ket eürus.
Ar re zo gwallgaset gant o zud.
Ar re zo dilezet gant o zud !

Forban 2 :
Forban 3 :
Forban 1 :

Sikour ar vugale all ?
Perak ne rafemp ket ?
N’eo ket sot ’pezh a lavar Tifenn.
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Evezhiadennoù leurennañ.
Forzh petra evit ar gwele :
2 gador hag ur plankenn
pe ur pleoñg (goubenner, pennwele, plueg) hag ur pallenn war al leur.

Daneveller :
		
		
		

Kalz a joa o doa ouzh Tifenn.
Hag int da glask bugale all.
Bugale dilezet gant o zud.
Evit reiñ ur familh dezho.

Aotrou :
		

Setu an tri forban !
Buan deomp da guzhat.

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Arabat mont kuit, Aotrou !
Arabat kaout aon razomp.
N’omp ket drouk ken.

Aotrou :

Petra oc’h deuet d’ober amañ neuze ?

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Ho maner zo da werzhañ ’toare.
Fellout a ra deomp e brenañ.
Arc’hant zo ganeomp da baeañ !

Aotrou :
		

Prenañ va maner !
Evit ober petra ?

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Evit reiñ bod d’ar vugale,
D’ar vugale gaezh.
Ha n’o deus na tad na mamm.

Aotrou :
		
		

Na c’hwi zo tud vat !
Bihan ez a va c’halon.
Buan greomp ar marc’had !
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Evezhiadennoù leurennañ.

Aotrou ar Maner

Ober un nor evit ar maner, degas anezhi war al leurenn, tu liorzh (jardin) dirak lien ar forbaned.

Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Deuit bugale !
Prenet eo ar maner ganeomp.
Un ti ho peus diwar-vremañ !

An aridennad vugale
war-lerc’h an tri forban.
Mont a reont er c’hastell en ur ganañ.
Ar vugale :
		
		
		
		
		

Pep a dog a zo ganeomp.
Heñvel-mik ouzh togoù ar forbaned.
Pep a vantell a zo ganeomp.
Heñvel-poch ouzh mantilli ar forbaned.
N’int ket du avat.
Ruz ne lavaromp ket !
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Ur vamm a zeu gant he bugel.
Mamm :
		
		

Kenavo va mab.
Re baour on evit magañ ac’hanout.
E ti an tri forban e vi eürus.

Ur pok, seniñ ar c’hloc’h ha mont kuit.
Forban 1 :
Forban 2 :
Forban 3 :

Adarre, ur bugel all !
Ar brud a red dre ar vro !
Ne c’hellomp ket leusker anezhañ er-maez.

O-zri :		

Deus ganeomp paourkaezh emzivad.
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Bugale :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Digor a vez roet en ti
Da gement hini.
Bevet e vez ar vugale
Betek an oad da zimeziñ.
Neuze e veze savet
Tiez nevez war-dro ar c’hastell.
Dizale e voe krouet
Ur gêr vihan ganeomp.
Neuze e voe savet
Tri zour uhel.
Un tour evit pep forban.

Forbaned :

Petra eo an dra-se ?

Bugale :

Pep a dour uhel evidoc’h-c’hwi.

Forbaned :

N’eo ket gwir alato ! Ha perak ’ta ?

Bugale :

Evit trugarekaat ac’hanoc’h.

Forbaned :

Ma, biskoazh kemend-all !

---- Echu ----
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Evezhiadennoù leurennañ
An tri zour:
M’o deus amzer er skol d’ober anezho.
Ur bugel a-dreñv evit derc’hel pep hini diouto.

Bale gante

An tudennoù dirak

