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Framm ar rann-deskiñ

Sizhunvezh 1

Sizhunvezh 2

Sizhunvezh 3

ABADENN 1
Boulc’hañ al labour, reiñ c’hoant da c’houzout hiroc’h diwar-benn 
ar yarig.

Padelezh :  15 mun

ABADENN 2
Deskiñ gerioù a-raok lenn an istor.

Padelezh :  meur a wech 15 mun

ABADENN 3
Deskiñ piv e oa Kristof Koulm.

Padelezh :  45 mun

ABADENN 1
Lenn al lodenn gentañ eus an albom.

Padelezh :  40 mun + labour war baper

ABADENN 2
Lenn spisoc’h al lodenn gentañ eus an albom. Ober poltred ar yarig.

Padelezh :  50 mun + labour war baper

ABADENNOÙ 3 HA 4
Kemer perzh en ur pezh-c’hoari berr savet diwar an albom.  
Deskiñ gerioù a-raok lenn an eil lodenn eus an istor. 

Padelezh :  40 mun (x 2)

ABADENN 1
Lenn an eil lodenn eus an albom.

Padelezh :  40 mun + labour war baper

ABADENN 2
Lenn donoc’h an eil lodenn eus an istor. Klokaat poltred ar yarig.

Padelezh :  40 mun + labour war baper

ABADENNOÙ 3 HA 4
Kemer perzh en ur pezh-c’hoari berr savet diwar an albom. 

Padelezh :  40 mun (x 2)
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Sizhunvezh 1

1 Ar skolaer a lenn titl an albom, deskrivañ a ra ar golo, lavaret a ra piv eo ar yarig, broudañ ar skolidi 
d’ober remerkoù. Setu skouerioù remerkoù ha goulennoù : 

– Setu Karmela ar yarig. O lammat dreist ur vur emañ.
– Da belec’h emañ o vont evel-se e-kreiz an noz ? (Lenn an titl.)
– Petra a c’hallit lavaret diwar-benn Karmela ? (Laouen eo, tres laouen zo warni, laouen eo o vont 
etrezek ar mor…)

2 Diskouez an albom e galleg ivez. Ober an dra-mañ zo evit reiñ da gompren e vo labouret en div yezh 
a-wechoù, lennet e vo an albom e galleg ivez. Goulenn digant ar skolidi e peseurt rimadell e galleg e 
soñjont o welet golo an albom (« Une poule sur un mur… »).

3 Displegañ ez eo bet troet an albom gant Goulc’han Kervella a zo skrivagner brezhonek ivez. E galleg 
ez eus ur rummad albomoù « Les P’tites Poules ». Meur a albom a vo troet e brezhoneg gant TES. 

4 Goulenn digant ar skolidi skrivañ an titl war fotokopienn golo an albom.

ABADENN 1 : Boulc’hañ al labour, reiñ c’hoant da c’houzout hiroc’h diwar-benn ar yarig.

Padelezh :  15 mun
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Sizhunvezh 1

1 Displegañ d’ar c’hlasad e vo desket gerioù hag a vo lennet en albom war-lerc’h. Dav eo anaout 
anezho evit kompren mat an istor. 

Doare 1 :

Displegañ ha jestraouiñ ar gerioù hag an troioù-lavar-mañ  : teneraat, lakaat evezh, lakaat bec’h, 
klemm, kontañ marvailhoù.
Lakaat skolidi zo da jestraouiñ, ar re all o deus da zivinout peseurt tro-lavar eo. Evit sikour e c’haller 
skrivañ anezho war an daolenn. 

Doare 2 :  

Displegañ pe jestraouiñ ar gerioù hag an troioù-lavar-mañ  : dezviñ, ur gaou, ur c’hlud, n’eo ket 
gouest da badout…
Klask ober frazennoù ganto asambles gant ar skolidi. Skrivañ war an daolenn pa vez ezhomm. 
Lakaomp : 

– Dezviñ a ra al laboused en nevez-amzer. 
– Setu ur gaou : ne ra ket glav e Breizh morse.
– Ur c’hlud zo e jardin ma mamm-gozh.
– Re domm eo en ti, n’eo ket gouest da badout.

2 Ur ger diwar-benn gerioù zo : 

dezviñ (p. 5) : 
E galleg : pondre.
– Meur a zoare zo da lavaret ar ger-mañ hervez ar broioù. Lakaomp : ['dewi] (Bro-Dreger ha Kerne-Uhel) 
pe ['defi] e Bro-Leon. Ne vez ket klevet ar [z] peurvuiañ.  A-wechoù e vez skrivet dozviñ.
– Lavarennoù : « Ar yar a goll he vi, o kanañ re goude dozviñ. » / « Kanañ a-raok dozviñ. » (Vendre la 
peau de l’ours avant de l’avoir tué.)

lakaat bec’h (p. 5) :
E galleg : se donner du mal, faire un effort.
– Distagadur : [beh\x] (KT) [beah\x] (L) [beh\x] (Poher) [be.h\x] (Treger)
– Troioù-lavar : « Teurel ar bec’h war unan bennak. » (incriminer) / « Bezañ dindan ar bec’h. » (être 
 affairé) / « Savet ez eus bec’h etrezo. » (Ils sont en conflit.) / « Bec’h dezhi ! » (On y va ! )

teneraat (p. 5) :
E galleg : attendrir.
– Distagadur ar ger tener : ['te:n�r] (KLT) [tiner] (W) 
– Troioù-lavar : « Tener eo e galon. »  
– Sterioù all en deus ar ger tener : « Tener eo ma lagad. » (J’ai l’œil sensible.) / « N’eo ket tener. »  
(Ce n’est pas grave.)

ABADENN 2 : Deskiñ gerioù a-raok lenn an istor.

Padelezh :  15 mun (da ober meur a wech er sizhunvezh 1).
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marvailhoù (p. 6) :
E galleg : des anecdotes, des bavardages…
– Distagadur : [mar'vaλu]
– Ledan eo ster ar ger marvailh : « Ober ur frapad marvailhoù. » (bavarder) / « Distagañ ur marvailh 
bennak. » (dire quelques contes) 
– Ul lavarenn : « Er poulloù hag er sanailhoù / e vez klevet ar marvailhoù / En tavarnioù, er milinoù / 
e vez klevet ar c’heloioù » (C’est au lavoir et en soupente qu’on entend des histoires, à l’auberge et au 
moulin les nouvelles.) 

3 Mirout ur roud skrivet eus al labour-se. Meur a zoare zo : skrivañ displegadennoù, treiñ gerioù zo, 
skrivañ frazennoù skouer, tresañ. 

2Doser ar skoliad Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1

teneraat

lakaat evezh

lakaat bec’h

klemm

kontañ marvailhoù

dezviñ

ur gaou

ur c’hlud

n’eo ket gouest  
da badout

Geriaoueg an albom

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_1.pdf
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 2

Kristof Koulm (1446-1506)

Taolenn bet livet gant Sebastiano del Piombo (1485-1547) e 1519
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Sizhunvezh 1

Pazenn 1  : Diskouez poltred Kristof Koulm ha lakaat ar raksoñjoù war wel. 
Goulenn digant ar skolidi petra ’ouzont diwar-benn Kristof Koulm. Skrivañ war an daolenn.  
Goulennoù : 

– Perak eo brudet ? 
– Eus pelec’h e oa ? 
– Perak e oa aet war vor ? 
– Pelec’h e oa en em gavet dre just ? 
– Gant pet lestr e oa aet war vor ? Pet a dud a oa gantañ ? 

Pazenn 2  : Lenn un teul diwar-benn Kristof Koulm.
Tammoù zo a c’hall bezañ lennet gant ar skolaer ha re all gant ar skolidi.

ABADENN 3 : Deskiñ piv e oa Kristof Koulm.

Padelezh : 45 mun 

Eus Portugal da Spagn
Ne felle ket da roue Portugal 
sikour anezhañ da vont war vor 
etrezek an Indez. Mont a reas 
neuze da gavout Izabel, rouanez 
Spagn. Degemer a reas anezhañ 
e 1486 met ne roas an arc’hant 
nemet 5 bloaz war-lerc’h. 

Ar veaj war-zu Amerika
Kuitaat a reas Spagn d’an 3 a viz Eost 1492 gant 
3 lestr ha 90 martolod. Aochañ a reas d’an 12 
a viz Here, ne oa ket en Indez evel ma krede 
dezhañ, met en Antilhez, en Amerika. Ha setu 
dizoloet ur c’hevandir nevez gantañ !

Spagn

Portugal

Antilhez

Klask un hent nevez evit mont 
d’an Indez
Kavout un hent nevez evit mont 
d’an Indez e oa e hunvre. D’ar 
mare-se e ranke al listri aet 
eus Europa c’hoari tro Afrika 
ha treuziñ meurvor Indez 
evit mont d’an Indez, Sina 
ha Japan. Soñjal a reas da 
Gristof Koulm e c’helled 
treuziñ ar meurvor Atlantel 
evit mont d’ar broioù-se. 

Indez

Kristof Koulm (1451-1506)

Un den a vor 
E Genova e oa bet ganet, ur porzh-mor en Italia. Gwiader e oa 
e dad. Pa oa bihan e plije dezhañ lenn levrioù ar veajourien 
veur deuet en-dro eus Azia. E 1476 ez eas da vevañ e Portugal. 
Dimeziñ a reas gant Filipa Moniz. Ganet e oa o mab Diego e 1479. 

14921492

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 3
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https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/poltred_kristof_koulm.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_3.pdf
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Pazenn 3 : Kaozeal diwar-benn ar raksoñjoù. 
Adlenn ar raksoñjoù, gwelet ar pezh a oa gwir hag ar pezh a oa faos en traoù a oa bet lavaret er penn-
kentañ.

Pazenn 4  : Vi Kristof Koulm.
Al labour-mañ a vefe d’ober e galleg, kentoc’h, abalamour d’an dro-lavar c’hallek « Il suffisait d’y  penser ! » 

! Kontañ an istor e-giz un divinadenn : 

Lors d’un repas en présence de Christophe Colomb, un invité aurait voulu 
minimiser l’importance de la découverte du nouveau monde en disant : 
« Il suffisait d’y penser. » Pour répondre à cette provocation, il aurait 
proposé un défi à ses convives. Il leur aurait demandé de faire tenir 
debout un oeuf dur dans sa coquille. Personne n’y aurait réussi, sauf 
Christophe Colomb. Comment a-t-il fait ? 

Réponse : Il aurait écrasé simplement l’extrémité de l’oeuf et se serait 
écrié : « Il suffisait d’y penser ! »

! Diskouez ar skeudenn dindan pe ober ar memes tra er c’hlas (gant ur vi poazh evel-just !). Displegañ 
e vez lavaret « Il suffisait d’y penser ! » e galleg alies an deiz hiziv c’hoazh.

Evit mont pelloc’h

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 4

Taolenn bet livet gant William Hogarth (1697-1764) e 1752
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 5

Ar Vretoned da vare Kristof Koulm

Ilizoù nevez
Diwar al lin hag ar c’hanab 
e teuas pinvidigezh er vro. 
Savet e oa bet ilizoù nevez 
ha tro-dro dezho kalvarioù 
brav, dorioù bras, karnelioù. 
Klozioù-iliz a vez graet eus al 
lec’hioù-se. 

Gwiadiñ
Da vare Kristof Koulm e veze hadet ha 
dastumet lin ha kanab e Breizh. Gant 
ar plant-se e veze savet danvez d’ober 
liñselioù pe c’hoazh gouelioù evit ar 
bagoù. Brud vras a oa war gwiaderien 
ar vro.

Mont war vor
Ar Vretoned a oa brudet evit bezañ martoloded 
ampart. Kalz bagoù eus Breizh a gemere perzh er 
c’henwerzh etre porzhioù Europa. War meur a iliz e 
Breizh e weler bagoù kizellet d’ar mare-se. Amañ 
e Rosko.

Ha pelloc’h c’hoazh
Krog e oa ar Vretoned 
da vont pelloc’h c’hoazh 
evit pesketa ’kostez an 
Douar-Nevez. Er memes 
mare ez eas Jakez 
Karter betek pleg-mor 
ar stêr Sant-Laorañs. 
Reiñ a reas an anv 
Kanada d’ar vro nevez 
edo o paouez dizoleiñ. E 
1534 e oa.

kalvar

Breizh

An Douar-Nevez

Pleg-mor ar stêr Sant-Laorañs

karnel

dor vras
 (bolz a enor)

15231523
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Sizhunvezh 2

Gant ar c’hlasad a-bezh : 

Lennet e vo an istor gant ar skolaer hag ar skolidi a-bep-eil betek ar bajenn 21.  

 Un doare d’ober 

Pazenn 1  : 
Lenn a ra ar skolaer ar bajenn 5 a vouezh uhel betek « Nac’h » hep diskouez ar skeudennoù (evel-se e 
vez paket evezh ar skolidi gant ster an destenn). Adkavet e vo meur a c’her pe a dro-lavar bet desket 
er sizhunvezh 1.  

Pazenn 2  : 
Digeriñ a ra ar skolidi an albomoù p 4-5. Sellet a reont ouzh ar skeudennoù. Remerkoù a ra ar skolaer 
hag ar skolidi (adlavaret a reont an destenn, kaozeal a reont diwar-benn ar skeudenn).  

Pazenn 3  : 
Lenn didrouz a ra ar skolidi eus « Nac’h ... » da « … plijusoc’h ! » (p. 5) hag adlavaret a reont gant gerioù 
all (lakaomp : « Ne fell ket da Garmela dezviñ. »).

Pazenn 4  : 
Lenn a ra ar skolaer a vouezh uhel betek ar bajenn 11 (« … da’z klud ! »). Adlavaret a ra alies en ur mod 
all. Diskouez a ra ar skeudennoù hag ober remerkoù diwar o fenn just war-lerc’h. 

Pazenn 5  : 
Lenn didrouz ar bajenn 12 a ra ar skolidi. Kontañ a reont ar pezh o deus komprenet.

Pazenn 6  : 
Lenn a ra ar skolaer a vouezh uhel betek ar bajenn 21 (« … he c’hof ! »). Adlavaret a ra alies gant gerioù 
all, kaozeal a ra eus ar skeudennoù. Traoù zo a c’hall bezañ jestraouet, lakaomp er bajenn 20 (lonkañ 
dour, neuñvial, splujañ…). Atav e tiskouez ar skeudennoù war-lerc’h nemetken. 

 Remerkoù  

– Pennadoù hir pe hiroc’h a c’hallo ar skolidi lenn o-unan. Koulskoude, arabat troc’hañ-didroc’hañ re al 
lennadenn gant aon ne vefent ket intereset ken gant an istor.  
– Alies e vez gwelloc’h lenn ha kaozeal diwar-benn ar skeudennoù a-raok diskouez an albom. Evel-se e 
klask ar skolidi kompren mat an destenn ha komzoù ar skolaer, ne vez ket paket o evezh gant traoù all.

ABADENN 1 : Lenn al lodenn gentañ eus an albom.

Padelezh :  40 mun gant ar c’hlasad a-bezh + labour war baper 
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Labour war baper  : 

 Kinnig 1 

Lakaat un diverrañ eus testenn an albom en urzh. Hervez live ar skolidi e c’hallo al labour bezañ kinni-
get e doareoù disheñvel :  
– Choaz an destenn 1 (5 frazenn simpl) pe an destenn 2 (6 frazenn hiroc’h).  
– Lakaat skeudennoù an albom war wel. 
– Kinnig d’ar skolidi adlenn an istor en albomoù.

Respont diell 6 : 5-2-4-1-3 
Respont diell 7 : 2-4-5-3-6-1 

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 6

Sevel a ra kestell traezh, dastum a ra kregin. Ha dao ! War he fenn er 
mor. Riklañ a ra war ar gwagennoù, c’hoarzhin a ra leun he c’hof !

Sot eo Karmela gant marvailhoù marzhus Pedro ar Morvaout diwar-
benn ar mor. E plas mont da gousket e lavar : « Me a fell din mont da 
welet ar mor ! »

Bale a ra pell, treuziñ a ra menezioù, kalonek eo. A-benn ar fin e wel 
ar mor ! Pegen brav eo !

Poent eo dezviñ e klud ar yer. Nac’h a ra Karmela dezviñ he vi. Traoù 
all zo d’ober er vuhez !

Ne blij ket ar mor d’ar c’hilhog bras, tad Karmela. Kas a ra anezhi  
d’ar c’hlud. Ne zeu ket a-benn da gousket. Mont a ra kuit e-kreiz an noz.

8Doser ar skoliad Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 7

Sot eo Karmela gant marvailhoù marzhus Pedro ar Morvaout diwar-
benn ar mor. E plas mont da gousket e sav war hec’h elloù hag e 
lavar : « Me a fell din mont da welet ar mor ! »

Ne zeu ket ar c’housked war Garmela. Sevel a ra a-daol-trumm e-kreiz 
an noz evit mont da welet ar mor.

Bale a ra pell en noz teñval-sac’h, treuziñ a ra menezioù uhel,  kalonek 
eo. A-benn ar fin ec’h erru war-lein un tevenn hag e wel ar mor !   
Pegen brav eo !

Ne blij ket ar mor d’ar c’hilhog bras, tad Karmela. N’eo ket ul lec’h 
dereat evit ur yarig ! Kas a ra anezhi d’ar c’hlud. 

Ne gred ket mont en dour-mor. Sevel a ra kestell traezh, dastum a ra 
kregin. Ha dao ! War he fenn er mor. Riklañ a ra war ar gwagennoù 
gant un tamm koad-peñse, c’hoarzhin a ra leun he c’hof !

Poent eo dezviñ e klud ar yer. Nac’h a ra Karmela dezviñ he vi.  
Traoù all zo d’ober er vuhez !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_6.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_7.pdf
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 Kinnig 2 

Lakaat an tudennoù da gaozeal e lagadennoù. 

! Amañ dindan ez eus frazennoù hag a c’hallfe bezañ skrivet gant ar skolidi. Evit aesaat an traoù dezho 
e c’hallfed skrivañ gerioù zo war an daolenn e stumm « koumoulennoù gerioù ». 

Skeudenn 1 : Dezviñ ! Dezviñ adarre ! Dezviñ atav ! Traoù all zo d’ober er vuhez ! Traoù kalz plijusoc’h ! 

Skeudenn 2 :  Me zo bet o veajiñ dre ar bed. Gwelet em eus sarpanted bras-kenañ o lonkañ bagoù. 

Skeudenn 3 : Ne fell ket din mont da gousket evel ar yer ! Me a fell din-me mont da welet ar mor ! 

Skeudenn 4 : N’eo ket ar mor ul lec’h dereat evit ur yarig ! Ro peoc’h bremañ ha kae da’z klud ! 

Skeudenn 5  : Ar mor ! Pegen brav eo ! 

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 8

5

Poent eo dezviñ e klud ar yer !

Teneraet eo kalonig o mammigoù,
o sellet ouzh o yerigoù yaouank.

Kement a evezh hag a vec’h a lakaont !

An holl yerigoù, ’mit-hu ? Ket !
An holl paneve Karmela.

Nac’h a ra-hi dezviñ he vi.
– Dezviñ ! Dezviñ adarre ! Dezviñ atav !

emezi en ur glemm. Traoù all zo da ober
er vuhez, traoù kalz plijusoc’h !

6

Gwelloc’h e vez gant Karmela
chom da selaou Pedro ar Morvaout
o komz outi diwar-benn ar mor.

Pell hag hir eo bet Pedro o veajiñ dre ar bed.
Ha goude ma teufe ur gaou bennak gantañ

bep an amzer, set’ aze ur pezh kaer !
Sot eo Karmela gant ar marvailhoù marzhus

a zibun al labous bras dezhi !

– Un deiz bennak ez in-me ivez da welet ar mor,
eme ar yarig outi hec’h-unan.

7

9

Me
a fell din-me

mont da welet
ar mor !
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11

– Daoust hag ez an-me da veajiñ ?
Klev ganin, Karmela ! N’eo ket ar mor

ul lec’h dereat evit ur yarig !
Ro peoc’h bremañ ha kae da’z klud !

10

– Mont da welet ar mor ? Biskoazh kemend-all !
Ha mont da veajiñ ivez kredapl, kement hag ober !

Biskoazh n’en deus klevet ar c’hilhog bras, tad Karmela,
un dra bennak ken diskiant all.

18

... ar mor !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_8.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_8bis.pdf
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Sizhunvezh 2

Gant ar c’hlasad a-bezh (pazenn 1) : 

1 Adlennet e vo al lodenn gentañ eus an albom a vouezh uhel gant ar skolaer. Klasket e vo intent 
 donoc’h an destenn ar wech-mañ : santimantoù Karmela, troioù-lavar, skeudennoù… Lennet e vo 
 tammoù eus an destenn c’hallek.  

Traoù da verkañ : 

– p. 5, 6 ha 7 : Ar vur a verk an harz diouzh ar bed e-maez ar c’hlud. Pedro eo a ra al liamm. Ober anv 
eus ar rimadell : « Une poule sur un mur, qui picotait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis 
s’en va. »

– p. 7 : Dre ar skeudennoù o deus choazet aozerien an albom degas soñj eus mojenn al Leviatan a veze 
anv anezhañ en testennoù kozh.

– p. 8 : Mat e vefe lenn ar bajenn-se e galleg ivez. Troioù-lavar : « se coucher avec les poules » ha « sevel 
war hec’h elloù » (monter sur ses ergots, se mettre en colère). 

– p. 12 da 21 : Dre ma ya ar yarig war-raok e cheñch liv ar pajennoù. Da gentañ e vezont teñval (er 
c’hlud) ha goude ez eont war sklaeraat betek ar mor.

2 Skrivet e vo santimantoù ar yarig war an daolenn a-nebeudoù e-kichen skeudennoù an albom. Ma 
vez ezhomm, lakaat ur goumoulenn gerioù war wel evit sikour. 

Ur c’hinnig : 

p. 5 : Fachet eo. Drouk zo enni. 
p. 6 : Hunvreal a ra.   
p. 9 : Laouen eo. 
p. 11 : Aon he deus. 
p. 16 : Skuizh eo. Ankeniet eo. 
p. 18-20-21 : Laouen eo. Bamet eo. 

ABADENN 2 : Lenn spisoc’h al lodenn gentañ eus an albom. Ober poltred ar yarig.

Padelezh :  50 mun gant ar c’hlasad a-bezh + labour war baper 
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Ar sKeudennoù zo dA vouLLAñ AmAñ 

5

Poent eo dezviñ e klud ar yer !

Teneraet eo kalonig o mammigoù,
o sellet ouzh o yerigoù yaouank.

Kement a evezh hag a vec’h a lakaont !

An holl yerigoù, ’mit-hu ? Ket !
An holl paneve Karmela.

Nac’h a ra-hi dezviñ he vi.

– Dezviñ ! Dezviñ adarre ! Dezviñ atav !

emezi en ur glemm. Traoù all zo da ober
er vuhez, traoù kalz plijusoc’h !

6

Gwelloc’h e vez gant Karmela

chom da selaou Pedro ar Morvaout

o komz outi diwar-benn ar mor.

Pell hag hir eo bet Pedro o veajiñ dre ar bed.

Ha goude ma teufe ur gaou bennak gantañ

bep an amzer, set’ aze ur pezh kaer !

Sot eo Karmela gant ar marvailhoù marzhus

a zibun al labous bras dezhi !

– Un deiz bennak ez in-me ivez da welet ar mor,

eme ar yarig outi hec’h-unan.

9

Me
a fell din-me

mont da welet
ar mor !

Fachet eo.

Hunvreal a ra.

Laouen eo.

11

– Daoust hag ez an-me da veajiñ ?

Klev ganin, Karmela ! N’eo ket ar mor

ul lec’h dereat evit ur yarig !
Ro peoc’h bremañ ha kae da’z klud !

16

N’he deus ket poaniet evit netra avat.
Diouzh ar mintin,

ha hi erruet war-lein un tevenn,
e wel, a-benn ar fin…

18

... ar mor !Aon he deus.

Skuizh hag ankeniet eo.

Laouen eo.

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/2bajenn_santimantou.pdf
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Gant ar c’hlasad a-bezh (pazenn 2) : 

Komañs skrivañ poltred Karmela.  Deskrivañ he c’harakter gant un nebeud frazennoù en-dro d’he skeu-
denn, e brezhoneg hag e galleg. Dre al labour-mañ e vo posupl keñveriañ an div yezh. 

Traoù da skrivañ evit ober poltred Karmela :  
– N’eo ket evel ar re all. Disheñvel eo. / Elle n’est pas comme les autres. Elle est différente. 
– Pennek eo. / Elle est têtue. 
– Kalonek eo. / Elle est courageuse, valeureuse. 
– Laouen eo. / Elle est joyeuse. 
– Plijout a ra dezhi dizoleiñ traoù nevez. / Elle aime découvrir de nouvelles choses.
– … 

A-raok skrivañ ar poltred gant ar c’hlasad a-bezh e c’haller ivez lakaat ar skolidi d’en em soñjal dre 
strolladoù bihan. Evit sikour e c’haller degas ul listennad frazennoù berr, dezho da choaz pere a vefe 
mat evit ober poltred Karmela. 

Keñveriañ ar yezhoù : 

disheñvel / différent  

– Ar memes rakger zo en div yezh : «  dis ». Ne vez ket skrivet an « s » e galleg. Merkañ un disparti 
a reont o-daou. Ar rakger « dé » e galleg zo damheñvel.  
– Ar ger « heñvel » (semblable) a anavezer. « ferre » e latin a sinifi « tenir ».
– Gant ar skolidi, klask gerioù gant ar memes rakgerioù : 
=> e brezhoneg : disheol, disglav, diskempenn, diskoulm, displijadur… 
=> e galleg : disparaître, disjoint, discontinu… (Nebeutoc’h a c’herioù zo e galleg. Ouzhpenn-se, 
« di » a c’hall bezañ ivez pa vez daou dra, evel « bi » : « dioxyde »…) 

pennek / têtu 

– Damheñvel eo en div yezh.  
– Gant ar skolidi, klask gerioù gant ar memes lostoù-ger :  
=> e brezhoneg : blevek, dantek, kofek… 
=> e galleg : barbu, poilu, cornu… 

kalonek / courageux 

– Ar ger « cœur » zo kuzhet er ger « courageux ». Neuze ez eo damheñvel an daou c’her.  
– Gant ar skolidi, klask gerioù eus ar memes familh : 
=> e brezhoneg : kalon, kalonekaat, diskalon, ur galonad… 
=> e galleg : courageusement, décourager, encourager… 

laouen / joyeux 

– ar ger « joie » zo e-barzh « joyeux ». 
– Gant ar skolidi, klask gerioù eus ar memes familh : 
=> e brezhoneg : laouenaat, laouenidigezh, ul laouenan… 
=> e galleg : joie, joyeusement…
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Hed-ha-hed ar rann-deskiñ e c’hallo ar poltred bezañ klokaet en div yezh. 

Laouen eo.
Elle est joyeuse.

Disheñvel eo.
Elle est différente.

Pennek eo.
Elle est têtue.

Plijout a ra dezhi dizoleiñ traoù nevez.
Elle aime découvrir de nouvelles choses.

Kalonek eo.
Elle est courageuse, valeureuse.

sKeudenn KArmeLA dA vouLLAñ zo AmAñ 

http://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/karmela_bras.jpg
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Labour war baper :  

Fichenn 1 : Skrivañ diwar-benn santimantoù Karmela.  
Memes labour hag an hini graet war an daolenn a-raok.  

Ar respontoù :  
p. 5 : Fachet eo. Drouk zo enni.
p. 6 : Hunvreal a ra. 
p. 9 : Laouen eo. 
p. 11 : Aon he deus. 
p. 16 : Skuizh eo. Ankeniet  eo.
p. 18-20-21 : Laouen eo. Bamet eo.

Fichenn 2 : Skrivañ poltred Karmela.  
Memes labour hag an hini graet war an daolenn a-raok.  

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 9

5

Poent eo dezviñ e klud ar yer !

Teneraet eo kalonig o mammigoù,
o sellet ouzh o yerigoù yaouank.

Kement a evezh hag a vec’h a lakaont !

An holl yerigoù, ’mit-hu ? Ket !
An holl paneve Karmela.

Nac’h a ra-hi dezviñ he vi.
– Dezviñ ! Dezviñ adarre ! Dezviñ atav !

emezi en ur glemm. Traoù all zo da ober
er vuhez, traoù kalz plijusoc’h !

9

Me
a fell din-me

mont da welet
ar mor !

11

– Daoust hag ez an-me da veajiñ ?
Klev ganin, Karmela ! N’eo ket ar mor

ul lec’h dereat evit ur yarig !
Ro peoc’h bremañ ha kae da’z klud !

18

... ar mor !

6

Gwelloc’h e vez gant Karmela
chom da selaou Pedro ar Morvaout
o komz outi diwar-benn ar mor.

Pell hag hir eo bet Pedro o veajiñ dre ar bed.
Ha goude ma teufe ur gaou bennak gantañ

bep an amzer, set’ aze ur pezh kaer !
Sot eo Karmela gant ar marvailhoù marzhus

a zibun al labous bras dezhi !

– Un deiz bennak ez in-me ivez da welet ar mor,
eme ar yarig outi hec’h-unan.

Santimantoù ar yarig

16

N’he deus ket poaniet evit netra avat.
Diouzh ar mintin,

ha hi erruet war-lein un tevenn,
e wel, a-benn ar fin…

12Doser ar skoliad Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

Christian Jolibois
Christian Heinrich

A
r
ya
ri
g
a
fe
lle

de
zh
ig
w
el
et

ar
m
or

C
.J
o
lib
o
is
/
C
.H

ei
nr
ic
h

Ar yarig a felle dezhi
gwelet ar mor

«Dezviñ, dezviñ atav ! Estreget dezviñ zo
da ober er vuhez ! Me a fell din gwelet ar
mor ! » eme Karmela ar yarig wenn a vouezh
uhel. Biskoazh tra ken diskiant all n’en deus
bet he zad, ar c’hilhog bras, klevet. « Kae
kerkent da’z klud », emezañ, rust an tamm
anezhañ, d’ar yarig. Karmela, avat, ne zeu
ket ar c’housked warni…

Embannet e galleg
gant Pocket Jeunesse

5 €
Kod TES 220 TE 410

ISBN 978-2-35573-242-3
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https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_9.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_10.pdf
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Sizhunvezh 2

Deskiñ ur pezhig-c’hoari bet savet diwar al lodenn gentañ eus an istor : 

Perzhioù ar skolidi : Karmela, Pedro, ar c’hilhog bras, ur c’honter.

An dafar : an destenn, margodennoù.

 Un doare d’ober : 

1) C’hoari pezh a ra ar skolaer dirak ar c’hlasad, gant margodennoù. 
Ne laka ket an destenn war wel. Bez’ e c’hall lenn anezhi memes tra ma n’anavez ket kement frazenn 
zo dindan eñvor. 

2) Deskiñ an destenn asambles (pazenn 1). 
Daou live zo, aes pe aesoc’h.  
Skignet e vo en he fezh war an daolenn da gentañ. Lenn a ra ar skolaer. Lenn a ra ar skolidi ivez ha 
lakaet e vezont da adlavaret.  

ABADENNOÙ 3 HA 4 : Kemer perzh en ur pezh-c’hoari berr savet diwar an albom.
Deskiñ gerioù a-raok lenn an eil lodenn eus an istor.  

Padelezh : 40 mun (x 2) 

Pezh-c’hoari live 1

Ar c’honter. – Poent eo dezviñ e klud ar yer. 

Karmela. – Dezviñ adarre ! Traoù all zo d’ober er vuhez ! 

Pedro. – Me zo bet o veajiñ dre ar bed. Gwelet em eus sarpanted bras-kenañ o lonkañ bagoù. 

Karmela. – Me a fell din-me mont da welet ar mor !

Ar c’hilhog bras. – Ro peoc’h bremañ ha kae da’z klud !

Ar c’honter. – Mont a ra Karmela kuit e-kreiz an noz. Bale a ra pell. A-benn ar fin ec’h erru war-lein un tevenn.

Karmela. – Ar mor ! Pegen brav eo !

Ar c’honter. – Sevel a ra kestell-traezh, dastum a ra kregin. Ha dao ! War he fenn er mor. Riklañ a ra war ar 
gwagennoù, c’hoarzhin a ra leun he c’hof !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/pezh_choari_live_1ha2.pdf
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3) Deskiñ an destenn asambles (pazenn 2). 
Skignet e vo an destenn war an daolenn, gant anvioù an tudennoù ha komzoù ar c’honter nemetken. 
Klask a ra ar skolidi adkavout ar c’homzoù gant sikour ar skolaer.

Pezh-c’hoari live 2

Ar c’honter. – Poent eo dezviñ e klud ar yer. 

Karmela. – Dezviñ ! Dezviñ adarre ! Dezviñ atav ! Traoù all zo d’ober er vuhez ! Traoù kalz plijusoc’h !

Pedro. – Me zo bet o veajiñ dre ar bed. Gwelet em eus sarpanted bras-kenañ o lonkañ bagoù. 

Karmela. – Ne fell ket din mont da gousket evel ar yer ! Me a fell din-me mont da welet ar mor !

Ar c’hilhog bras. – N’eo ket ar mor ul lec’h dereat evit ur yarig ! Ro peoc’h bremañ ha kae da’z klud !

Ar c’honter. – Mont a ra Karmela kuit e-kreiz an noz. Bale a ra pell en noz teñval-sac’h, treuziñ a ra menezioù 
uhel, kalonek eo. A-benn ar fin ec’h erru war-lein un tevenn.

Karmela. – Ar mor ! Pegen brav eo !

Ar c’honter. – Ne gred ket mont en dour-mor. Sevel a ra kestell-traezh, dastum a ra kregin. Ha dao ! War he fenn 
er mor. Riklañ a ra war ar gwagennoù gant un tamm koad-peñse, c’hoarzhin a ra leun he c’hof !

Testenn da glokaat live 1

Ar c’honter. – Poent eo dezviñ e klud ar yer. 

Karmela. –  ...........................................................................................................................................................................

Pedro. –  ................................................................................................................................................................................

Karmela. –  ...........................................................................................................................................................................

Ar c’hilhog bras. –  ..............................................................................................................................................................

Ar c’honter. – Mont a ra Karmela kuit e-kreiz an noz. Bale a ra pell. A-benn ar fin ec’h erru war-lein un tevenn.

Karmela. –  ...........................................................................................................................................................................

Ar c’honter. – Sevel a ra kestell-traezh, dastum a ra kregin. Ha dao ! War he fenn er mor. Riklañ a ra war ar 
gwagennoù, c’hoarzhin a ra leun he c’hof !

Testenn da glokaat live 2

Ar c’honter. – Poent eo dezviñ e klud ar yer. 

Karmela. –  ...........................................................................................................................................................................

Pedro. –  ................................................................................................................................................................................

Karmela. –  ...........................................................................................................................................................................

Ar c’hilhog bras. –  ..............................................................................................................................................................

Ar c’honter. – Mont a ra Karmela kuit e-kreiz an noz. Bale a ra pell en noz teñval-sac’h, treuziñ a ra menezioù 
uhel, kalonek eo. A-benn ar fin ec’h erru war-lein un tevenn.

Karmela. –  ...........................................................................................................................................................................

Ar c’honter. – Ne gred ket mont en dour-mor. Sevel a ra kestell-traezh, dastum a ra kregin. Ha dao ! War he fenn 
er mor. Riklañ a ra war ar gwagennoù gant un tamm koad-peñse, c’hoarzhin a ra leun he c’hof !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/testenn_doull_1ha2.pdf
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4) Deskiñ ha pleustriñ dre strolladoù 5. 
Roet e vo un destenn da bep strollad. Mont a ra ar skolaer da welet ar strolladoù evit sikour anezho 
(distagañ mat…).

5) C’hoari pezh a ra ar skolidi dirak ar c’hlasad. 
Lenn a ra ar c’honter. 

Remerkoù : 

Skrivañ an destenn asambles gant ar c’hlasad a vefe posupl ivez, en ur gemer harp war ar skeudennoù.

Deskiñ gerioù a-raok lenn an eil lodenn eus an albom : 

Un dibab gerioù : ur peñse, ul lestr, un houladenn, kounnar, ar penn-adreñv, ur garavelenn, un daboulin, 
diskrabañ, gouelañ.

Ar skeudennoù :    

Doare 1 :  c’hoari Kim  
1) Lakaat kartoù flash war wel an eil goude eben ouzh an daolenn, lavaret ar gerioù, lakaat adlavaret.  
2) Goulenn digant ar skolidi mouchañ o daoulagad. Lakaat ur skeudenn war an tu gin.  
3) Goulenn digeriñ an daoulagad : « Peseurt skeudenn a vank ? »

Doare 2 :   tresañ ha lakaat divinout (Pictionnary) 
Rannet e vo ar c’hlasad e 2 skipailh. Dont a ra ur skoliad da dresañ dirak ar c’hlasad. Bugale e skipailh 
a rank divinout petra en deus treset. 

Mirout ur roud skrivet eus al labour-se. Meur a zoare zo : skrivañ displegadennoù, treiñ gerioù zo, 
 skrivañ frazennoù skouer, tresañ. 

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 11

ur peñse

ul lestr

un houladenn

kounnar

ar penn a-dreñv

ur garavelenn

diskrabañ

gouelañ

Geriaoueg an albom

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/tresadennou_kartou_flash_s2_a3ha4.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_11.pdf
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Sizhunvezh 3

Gant ar c’hlasad a-bezh : 

Lennet e vo an istor gant ar skolaer hag ar skolidi a-bep-eil eus ar bajenn 22 betek ar fin.  

 Un doare d’ober 

Pazenn 1  : 
Lenn a ra ar skoliad a vouezh uhel eus ar bajenn 22 (« Emañ an noz… ») betek ar bajenn 31 (« … ebet ! ») 
hep diskouez ar skeudennoù. Adlavaret a ra gant gerioù all hag ober remerkoù. Ar skolidi a lenn didrouz 
ar memes pajennoù goude-se, dizoleiñ a reont skeudennoù an albom.  

Pazenn 2  : 
Lenn a ra ar skolidi didrouz testenn ar pajennoù 32 ha 33 (« … ganeomp ?  »), hep ar skeudennoù. 
Goulenn a ra ar skolaer adlavaret gant gerioù all, displegañ a ra, lenn a ra a vouezh uhel. Sellet a ra ar 
skolidi ouzh ar skeudennoù war-lerc’h.  

Pazenn 3  : 
Lenn a ra ar skolaer a vouezh uhel eus ar bajenn 34 (« Diouzh an noz… ») betek ar bajenn 40 (« … ar 
gêr ») hep diskouez ar skeudennoù. Adlavaret ha displegañ a ra. Lenn didrouz ar pajennoù-se a ra ar 
skolidi war-lerc’h.  

ABADENN 1 : Lenn an eil lodenn eus an albom.

Padelezh :  40 mun gant ar c’hlasad a-bezh + labour war baper 

Testenn ar pajennoù 32 ha 33 

Ur c’hilhog bihan zo o sellet outi, puchet e disheol ar gwez bras. 
– Biskoazh c’hoazh ! Ur yarig vihan gwenn-kann !
Erru eo Karmela d’e gavout, lentik :
– Mont a ra mat ? Karmela eo ma anv, ha te ?
– Kokogig a vez graet ac’hanon-me…
– Emaon o tont eus ur c’hlud pell, pell-bras, ahont en tu all d’ar mor…
– N’eo ket gwir alato ! Eus a geid-all ?
– Pegen ruz out-te, Kokogig…
– Ha te, pegen koantik out, Karmela ! 
Deus ganin, deus da gavout ma zud.
« Tadig, Mammig !
Divinit, divinit din-me un divinadenn :
piv zo o tont da zebriñ koan ganeomp ? »

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/testenn_p32-33.pdf
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En em gavout a ra gant ur c’hilhog bihan ruz, Kokogig e anv. Debriñ a 
reont maiz asambles ha mont da weladenniñ ar vro.

Ne fell ket dezhi bezañ debret, neuze e teu a-benn da zezviñ vioù evit 
an aotrou Kabiten. Laouen eo !

Kollet eo Karmela e-kreiz ar mor-bras. Strinket eo war karavelenn Kristof 
Koulm gant ur pezh houladenn.

Dizoloet he deus Amerika ! 

Ganet eo Karmelito, bugel kentañ Karmela ha Kokogig. Ne fell ket 
dezhañ mont da gousket. Eñ a fell dezhañ mont da vro ar stered !

Mont a ra Kokogig ha Karmela kuit e bourzh lestr Kristof Koulm. Goue-
lañ a ra familh Kokogig. Laouen eo familh Karmela oc’h adkavout 
anezhi avat. 
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Mont a ra Kokogig ha Karmela kuit e bourzh lestr Kristof Koulm. Goue-
lañ a ra familh Kokogig. Laouen eo familh Karmela oc’h adkavout 
anezhi avat.  

Kollet eo Karmela e-kreiz ar mor-bras war un tamm peñse. Dihunet 
eo trumm gant youc’hadennoù skiltrus. Strinket eo war karavelenn 
Kristof Koulm gant ur pezh houladenn. 

Ne fell ket dezhi bezañ debret, neuze e teu a-benn da zezviñ vioù evit 
an aotrou Kabiten. Laouen eo !

Ganet eo Karmelito en nevez-amzer, bugel kentañ Karmela ha 
 Kokogig eo. Ne fell ket dezhañ mont da gousket evel ar yer. Traoù all 
zo d’ober er vuhez, traoù kalz plijusoc’h… Eñ a fell dezhañ mont da 
vro ar stered !

En em gavout a ra gant ur c’hilhog bihan ruz, Kokogig e anv, hag 
e familh. Dizolo eo o fenn a-dreñv. Debriñ a ra maiz asambles gant 
 Kokogig ha mont da weladenniñ ar vro. Biskoazh n’int bet ken eürus 
all !

Gwelet a ra un draezhenn hag ur pezh mell koad bras er pelloù. 
 Dizoloet he deus Amerika !

Pazenn 4  : 
Lenn didrouz a ra ar skolidi testenn ar bajenn 43 (« … yaouank ! ») hep ar skeudennoù. Displegañ, adla-
varet, lenn a vouezh uhel a ra ar skolaer. Sellet a ra ar skolidi ouzh ar skeudennoù war-lerc’h.  

Pazenn 5  : 
Lenn a ra ar skolaer fin an albom. Diskouez a ra ar skeudennoù dre ma ya war-raok. 

Labour war baper : 

 Kinnig 1 : 
Lakaat un diverrañ eus testenn an albom en urzh. Hervez live ar skolidi e c’hallo al labour bezañ kinni-
get e doareoù disheñvel :  
– Choaz an destenn 1 (6 frazenn simpl) pe an destenn 2 (6 frazenn hiroc’h).
– Lakaat skeudennoù an albom war wel, pe get.
– Kinnig d’ar skolidi adlenn an istor en albomoù.

Testenn pajenn 43

E-pad meur a sizhun eo bet Karmela ha Kokogig o verdeiñ war ar mor.

Ha setu int, a-benn ar fin, degouezhet dirak ar c’hlud kozh.

– He ! Sellit ’ta, piv zo erru en-dro !

– Karmela an hini eo ! Deuet eo Karmela en-dro war he c’hiz !

– Mammig ! 

– Ma labousig ! Deus amañ ’ta ma sellin ouzhit. Na pegen kresket out ! 

Ur wir yar out deuet da vezañ !

– Ha piv eo ar c’hilhog faro a zo ganit ?

– Kokogig eo ma anv, Aotrou.

– Donemat dit en hor c’hlud, kilhog yaouank !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/testenn_p43.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_12.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_13.pdf
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 Kinnig 2 : 

Lakaat an tudennoù da gaozeal e lagadennoù. 

! Amañ dindan ez eus frazennoù a c’hallfe bezañ skrivet gant ar skolidi. Evit aesaat an traoù dezho e 
c’hallfed skrivañ gerioù zo war an daolenn e stumm « koumoulennoù gerioù ». 

Skeudenn 1 : Vi ebet ne’m eus dozvet biskoazh !   

Skeudenn 2 :  Dozvet em eus ur vi ! 

Skeudenn 3 : Pegen koantik out, Karmela !

Skeudenn 4 : Ma c’halonig zo o lopat kreñv.

Skeudenn 5  : Me a fell din mont da vro ar stered !  

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1

16Doser ar skoliad Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 14

27

– Peoc’h pelloc’h ! eme Kristof Koulm, kounnar ennañ.
Ar yar er pod, kerkent ha diouzhtu !

– Gortozit ur pennad, Kabiten,
eme Karmela a vouezh kreñv.

Ur vi !
Ur vi fresk a zezvin bep mintin deoc’h

evit ho tijuniñ, Aotrou Kabiten.
Vi Kristof Koulm a vo anezhañ.

Kerkent e sav keuz ganti.
– Dezviñ ur vi ? Pebezh glapezenn !
Vi ebet ne’m eus dozvet biskoazh !

Ha ma mamm n’emañ ket amañ ganin,
evit deskiñ din penaos ober !

32

Ur c’hilhog bihan zo o sellet outi, puchet e disheol ar gwez bras.
– Biskoazh c’hoazh ! Ur yarig vihan gwenn-kann !

Erru eo Karmela d’e gavout, lentik :
– Mont a ra mat ? Karmela eo ma anv, ha te ?

– Kokogig a vez graet ac’hanon-me…
– Emaon o tont eus ur glud pell, pell-bras,

ahont en tu all d’ar mor…
– N’eo ket gwir, alato ! Eus a geit all ?

– Pegen ruz out-te, Kokogig…
– Ha te, pegen koantik out, Karmela !
Deus ganin, deus da gavout ma zud.

29

Graet eo ! Deuet eo ganin ! Ken aes ha lezel ur bramm!
Dozvet em eus ur vi ! Ur vi am eus dozvet !

17Doser ar skoliad Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

– Selaou, Kokogig ! Taboulinoù an Indianed ?
– Ket, Karmela, ma c’halonig eo
a zo o skeiñ kreñv, ken tost
emaout ouzhin…

Me
a fell din

mont da vro
ar stered !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_14_p1.pdf
https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_14_p2.pdf


22Doser ar skolaer pe ar skolaerez Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

Sizhunvezh 3

Gant ar c’hlasad a-bezh : 

Adlenn a ra ar skolaer al lodenn 2 eus an albom a vouezh uhel. Klasket e vo intent donoc’h an destenn 
ar wech-mañ. Lenn a ra ar skolaer a vouezh uhel, sachañ a ra evezh ar c’hlasad ouzh troioù-lavar hag 
ouzh skeudennoù zo. Lenn a ra tammoù zo e galleg.  

 Temoù-labour : 

Troioù-lavar 

« elle se mord aussitôt la langue » (p. 27), « ken aes ha lezel ur bramm » (p. 29), « divinit, divinit un 
divinadenn » (p. 33).  
Lenn e div yezh zo un doare da lakaat an troioù-lavar keñver-ha-keñver. A-wechoù e vez lavaret an traoù 
en ur mod plaen, a-wechoù all e vez skeudennet.

Ar maiz deuet eus Amerika

Ur blantenn eus Amerika eo ar maiz. Dizoloet e oa bet gant Kristof Koulm. Bez’ e c’haller kemer harp 
war ar fichenn amañ dindan.

ABADENN 2 : Lenn spisoc’h an eil lodenn eus an istor. Klokaat poltred ar yarig.

Padelezh : 40 mun gant ar c’hlasad a-bezh + labour war baper 

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 1
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Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor Diell 15

Eus pelec’h eo deuet ar maiz ?

Pa oa en em gavet Europiz en Amerika er xvvet ha xvivet 
kantved e veze gounezet maiz e pep lec’h dija, eus ar stêr 
Sant-Laorañs (Kanada) betek Rio de la Plata (Arc’hantina).
Kristof Koulm eo an Europad kentañ en doa gwelet maiz e 
Kuba e 1492. Degaset en doa maiz en Europa evit ar wech 
kentañ pa oa deuet en-dro eus e veaj kentañ e 1493 pe eus 
e eil beaj e 1496. Berzh he deus graet ar blantenn-se er bed 
a-bezh abaoe.

Ouzhpenn ar maiz zo bet degaset eus Amerika da Europa er xvivet kantved,  
da skouer   :

Douaroù 
an Azteked

e 1521

xvivet

xvivet

1493

-4 500

-1 000

1 000

1 200 - 1 600 ?

Centeolt 
Doue ar Maiz an hini ’oa 
evit an Azteked a oa o 
chom e Kreizamerika.

Ar blantenn orin
« an teosint »

Plant maiz hibrid
goude 1945

-7 000 xvivet

1945

an tomatez ar c’houlourdrennoù 

ar fav-glas an avaloù-douar ar skilbebr 

an ananaz an avoukez

ar c’hakaouetez ar c’hakao

ar papaiez 

 ar patatez dous

ar per-douar 

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_15.pdf
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Combat de tigre et de buffle gant Henri Rousseau 

Evit tresañ ar bajenn 36 eo bet awenet Christian Heinrich, treser an albom, gant an daolenn Combat 
de tigre et de buffle bet livet gant an « Douanier Rousseau ». Bez’ e c’haller kemer harp war ar fichenn 
amañ dindan.

1) Diskouez an daolenn, deskrivañ anezhi, keñveriañ gant tresadenn an albom. Traoù a c’haller lakaat 
ar biz warno :  
– n’eo ket tamm ebet ar memes loened. Loened bras ha gouez diouzh un tu, loened bihan ha doñv 
diouzh an tu all ; 
– war an daolenn e weler feulster un emgann, ar marv. War an albom ez eus karantez o tiwan ; 
– n’emañ ket an avaloù-orañjez war an douar ken. Paket int bet gant Karmela evit jangliñ.  

2) Displegañ piv e oa an « Douanier Rousseau » ha gant petra e veze levezonet.  

Ganet e oa bet al livour Henri Rousseau, lesanvet « Le Douanier Rousseau », e 1844 e Laval ha 
marvet e Pariz e 1910.  

Studiet en doa ar gwir er skol-veur. War-lerc’h en doa labouret en Aotre e Pariz, evel maltouter, 
alese e teu e lesanv. N’eo ket bet e skol ebet evit deskiñ livañ, desket en deus drezañ e-unan. 

N’en doa ket kuitaet Frañs gwech ebet en e vuhez, koulskoude e veze skeudennet ar janglenn 
gantañ alies. Awenet e veze gant skeudennoù levrioù, gant liorzhoù-louzawouriezh ha gant isto-
rioù soudarded bet o vrezeliañ e Mec’hiko. 
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Combat de tigre et de buffle

Taolenn bet livet gant Henri Rousseau (1844-1910), 
lesanvet « Le Douanier Rousseau »
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Henri Rousseau

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/diell_16.pdf
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Labour war baper : 

Klokaat poltred Karmela komañset er sizhunvezh 2.

 Ur c’hinnig : 
p. 27 : Ur glapezenn eo. 

p. 35 : Lipous eo. 

p. 36-37-38 : Kurius eo. 

Laouen eo.
Elle est joyeuse.

Disheñvel eo.
Elle est différente.

Pennek eo.
Elle est têtue.

Plijout a ra dezhi dizoleiñ traoù nevez.
Elle aime découvrir de nouvelles choses.

Kalonek eo.
Elle est courageuse, valeureuse.Ur glapezenn eo.

C’est une bavarde.

Kurius eo.
Elle est curieuse.

Lipous eo.
Elle est gourmande.



25Doser ar skolaer pe ar skolaerez Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor © TES 2019

Sizhunvezh 3

Deskiñ ur pezhig-c’hoari savet diwar kejadenn Karmela ha Kokogig.

An tudennoù  : Karmela, Kokogig. 

An dafar : an destenn, margodennoù. 

 Un doare da ober : 

1) C’hoari pezh a ra ar skolaer dirak ar c’hlasad, gant margodennoù.  
Ne laka ket an destenn war wel. Bez’ e c’hall lenn anezhi memes tra ma n’anavez ket kement frazenn 
zo dindan eñvor.  

2) Deskiñ an destenn asambles (pazenn 1). 
Skignet e vo en he fezh war an daolenn da gentañ. Lenn a ra ar skolaer. Lenn a ra ar skolidi ivez ha 
lakaet e vezont da adlavaret.

3) Deskiñ an destenn asambles (pazenn 2). 
Skignet e vo an destenn war an daolenn, gant anvioù an tudennoù hag un nebeud komzoù nemetken. 
Klask a ra ar skolidi adkavout ar c’homzoù gant sikour ar skolaer.  (pajenn da-heul)

ABADENNOÙ 3 HA 4 : Kemer perzh en ur pezh-c’hoari berr.

Padelezh :  40 mun gant ar c’hlasad a-bezh (x 2) 

Testenn pezh-c’hoari

Kokogig. – Biskoazh c’hoazh ! Ur yarig vihan gwenn-kann ! 

Karmela. – Mont a ra mat ? Karmela eo ma anv, ha te ? 

Kokogig. – Kokogig. 

Karmela. – Emaon o tont eus ur c’hlud en tu all d’ar mor…

Kokogig. – N’eo ket gwir, alato ! Eus a geid-all ?

Karmela. – Pegen ruz out-te, Kokogig…

Kokogig. – Ha te, pegen koantik out, Karmela ! Deus ganin !

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/testenn_pezh_choari_s3_a3ha4.pdf
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3)

4) Deskiñ ha pleustriñ dre strolladoù 5. 
Roet e vo un destenn da bep strollad. Mont a ra ar skolaer da welet ar strolladoù evit sikour anezho 
(distagañ mat…).

5) C’hoari pezh a ra ar skolidi dirak ar c’hlasad. 

Kokogig. – Biskoazh c’hoazh ! Ur yarig vihan gwenn-kann ! 

Karmela. – Mont a ra mat ?  ......................................................................................................................................

Kokogig. – Kokogig. 

Karmela. – Emaon o tont eus  ...................................................................................................................................

Kokogig. – N’eo ket gwir, alato ! Eus a geid-all ?

Karmela. – Pegen  ........................................................................................................................................................

Kokogig. – Ha te, pegen  .............................................................................................................................................

https://www.reseau-canope.fr/tes/aaa/dl/ar_yarig_a_felle_dezhi_gwelet_ar_mor/skeudennou/testenn_doull_s3_a3ha4.pdf

