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Ar bleiz zo deuet en-dro ! 
LABOUR-Lenn

CP • Ce1

Kinnig a ra al labour-mañ un hent evit :
• lenn an destenn (evel-just) ;
• lenn ha kompren ar skeudennoù, ken pouezus en albomoù.

Lenn ha kompren ar skeudennoù
E pep prantad e vo heñchet un diviz diwar skeudennoù al levr. E fichennaoueg ar skolaer  
e vez kinniget goulennoù da voueta ar gaoz. Evel-just n’int nemet skwerioù. (Da bep skolaer 
da binvidikaat ar gaoz gant goulennoù all hervez respontoù ar vugale.)

Al labour-lenn a vez kinniget e meur a zoare :

• lenn a vouezh uhel gant ar skolaer, pep skoliad o heuliañ an destenn war e levr ;
• lenn a vouezh izel gant ar skolidi ;
• lenn a vouezh uhel gant ar skolidi.
Al lennadenn a vouezh uhel a rank bezañ pleustret warni a-raok bezañ restaolet dirak ar 
strollad-klas.
Al lenn a vouezh uhel a c’hello kemer doare un diviz-c’hoariva en ur zasparzhañ ar frazennoù 
hervez an tudennoù.

Al labour unan-hag-unan war ar fichenn a vez graet war-lerc’h al labour-lenn a-stroll. 
Kinniget e vez e fin ar prantad. Ar fichennoù-mañ a zo da vezañ luc’heilet.

Ar pal a zo : 
• anavezout buan gerioù pouezusañ an istor ;
• liammañ al lenn gant ar skrivañ.

Labour ar fichennaoueg-mañ a c’hell bezañ graet e-doug div sizhunvezh. Chom pelloc’h  
a dennfe digant ar vugale ar blijadur da lenn albomoù.

Al levr-mañ a vo liammet gant levrioù all bodet en ur rouedad tro-dro d’ar c’hontadennoù 
hengounel, da skwer : 

An tri femoc’h, Ar c’havr hag he mennoù gavr,  
Kabellig Ruz, ar fablenn Ar bleiz hag an dañvad. 

Lennet e vint a vouezh uhel gant ar skolaer. Hag al levrioù-mañ a vo lakaet war wel er c’hlas 
e-pad un nebeud sizhunvezhioù.



 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù
2. Lenn an destenn
3. Labour dre skrid 

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad 
Fichenn-labour 1

 mont en-dro

1.  diviz diwar-benn ar skeudennoù
a) Diviz diwar-benn ar golo

Goulennoù savet gant ar skolaer evit boueta ar gaoz : 
• Piv a zo o lenn ar gazetenn ?
• Perak e kav dit ez eo ur bleiz ? 
• Perak e kav dit ez eo ul lapin ?
• Petra a zo skrivet war ar gazetenn ?

b) Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 7

Goulennoù savet gant ar skolaer evit boueta ar gaoz : 
• Ha laouen eo al lapin ?
• Peseurt kazetenn emañ o lenn ?
• Penaos eo e di ?

c) Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 8-9

Goulennoù savet gant ar skolaer evit boueta ar gaoz : 
• E pelec’h emañ al lapin ? (Keñveriañ gant ar skeudenn p. 7.)
• Perak eo spontet al lapin ?
• Petra a vez klevet ouzh an nor ?

2. Lenn an destenn
A-raok kregiñ gant al labour-lenn e vefe mat skrivañ ouzh an daolenn ar gerioù a vo kavet 
an aliesañ en destenn : an Aotrou Lapin, ar bleiz zo deuet en-dro, an nor, ar gazetenn… pe 
pegañ anezho ouzh an daolenn.
Lennet e vo an titl hag ar bajenn 7 gant ar skolaer.
Lennet e vo ar bajenn 8 a vouezh izel gant ar skolidi.

3. Labour dre skrid (fichenn 1)

AbAdenn 1 Ar golo  +  ar pajennoù 7, 8-9
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1. Klask an titl mat ha liv anezhañ.

2. Adkav ar gerioù ha kelc’h anezho.

3. Lak ur groaz dirak ar respont mat. 

Piv a zo o lenn ar gazetenn ?

 An Aotrou Lapin a zo o lenn ar gazetenn.

 An Aotrou Bleiz a zo o lenn ar gazetenn.

Petra a raio an aotrou lapin ?

 Mont a raio da gousket.

 Mont a raio da welet ar bleiz.

 Mont a raio da brennañ an nor.

Petra a zo skrivet er gazetenn ?

 Ar bleiz a zo aet kuit.

 Ar bleiz a zo deuet en-dro.

 Al lapin a zo deuet en-dro.

4. Respont d’ar goulenn. 
Piv a zo deuet en-dro ?
..................................................................................................................................

Ar bleiz zo aet en-dro !

Ar bleiz zo deuet en ti !

Ar bleiz zo distroet en-dro !

Ar bleiz zo deuet en-dro !

lapin

sapin

ganin

rezin

lapin

lavarin

kantin

lapin

gazetenn

kazetenn

kasketenn

klaskerien

kavadenn

gazetenn

ganaouenn

gazetenn

aotrou

itron

aotre

aotrou

troioù

laou

aotrou

toulloù

ar bleiz

an neizh

an deiz

leizh

ar bleiz

ar bleiz 

an treid

breizh

prennañ

prenañ

brenañ

brennañ

prennañ

brennañ

bremañ

brasañ

aon

naon

aon

leon

aon

traoñ

troad

aonik

ma anv :  …………………………………………

FICHenn 1

5

Ar golo + ar pajennoù 7, 8-9
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u
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 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù
2. Lenn an destenn
3. Labour dre skrid 

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad
Fichenn-labour 2
Ar c’haier brouilhoñs

 mont en-dro

1. diviz diwar-benn ar skeudennoù p. 10-11
Goulennoù savet gant ar skolaer evit boueta ar gaoz :
• Penaos emañ al lapin ?
• Perak eo laouen e benn ?
• Pet pemoc’h a zo ?
• Oc’h ober petra emaint ?
• Penaos emañ an tri femoc’h ?
• E pelec’h emañ ti an Aotrou Lapin ?
• Piv a zo o sellet ouzh an tri femoc’h hag ouzh al lapin ?
• Sellit ouzh ar gazetenn pajenn 7 hag ouzh kazetenn ar pemoc’h, hag heñvel int ?

2. Lenn an destenn
a) Dizoleiñ an destenn skrivet ouzh an daolenn :

Digor buan ! 
An tri femoc’h bihan an hini eo. 
Spontet-bras omp. 
Ar bleiz zo deuet en-dro. 
« Deuit tre, ma mignoned,» 
eme an Aotrou Lapin, disammet.

A-bep-eil e teuio ar skolidi da islinennañ ar gerioù anavezet ganto. (Echuiñ gant ar re varre-
kañ, e-mod-se e c’hello an holl kemer perzh, zoken ar re wanañ.)

b) Klask gerioù en un destenn doullet.

Diverket e vo gant ar skolaer lod eus gerioù an destenn. Skrivañ a raio ar skolidi ar gerioù  
a vank war o c’haier.
Klokaet e vo an destenn ouzh an daolenn hervez respontoù ar vugale.

c) Lennet e vo ar bajenn 10 a vouezh izel gant ar skolidi.

3. Labour dre skrid (fichenn 2)

AbAdenn 2 Pajennoù 10-11

6

10 11
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1. Skriv ar gerioù el lec’h mat.

« Digor …………………… !

An tri femoc’h ………………………… an hini eo.

……………………-bras omp.

……………………… zo deuet en-dro. »  

« Deuit-tre, ma …………………… »,

eme an Aotrou ………………………, disammet.

2. Liv ar frazennoù a glot gant an istor.

Ar bleiz a oa o skeiñ ouzh an nor.

An tri femoc’h a oa o skeiñ ouzh an nor.

Daou bemoc’h a zo.

Tri femoc’h a zo.

Pemp pemoc’h a zo.

« Kit kuit », eme an Aotrou Lapin.

« Deuit-tre », eme an Aotrou Lapin.

3. Respont d’ar goulenn.

Penaos emañ an Aotrou Lapin ?

..................................................................................................................................

bihan buan

mignoned Ar bleiz

Spontet

Lapin

ma anv : …………………………………………

FICHenn 2 Pajennoù 10-11
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u



9

 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù
2. Lenn testenn al levr
3. Labour a-stroll : lenn testennoù
4. Labour dre skrid

 mont en-dro

1. diviz diwar-benn ar skeudennoù
a) Diviz diwar-benn ar skeudennoù p. 12, 13

Goulennoù savet gant ar skolaer evit boueta  
ar gaoz :
• Piv a oa o skeiñ ouzh an nor ?
• Penaos emañ al lapin ?
• Pelec’h emañ an tri femoc’h ?
• Penaos emaint ?
• Pet menn a zo ?
• Penaos int gwisket ?
• Sellit ouzh ar gazetenn, hag heñvel eo ouzh ar re all (p. 11, p. 7) ?

b) Diviz diwar-benn ar skeudennoù p. 14, 15

• Peseurt menned a zo o c’hoari gant ur c’hleze ?
• Peseurt menned a zo o sellet ouzh ar skinwel ?
• Peseurt menn a zo e-barzh un diretenn ?
• Peseurt menn a zo kuzhet a-dreñv ar gourvezvank ?

2. Lenn testenn al levr
Lennet e vo gant ar skolaer a vouezh uhel en ur ziforc’hañ an tudennoù.

3. Labour a-stroll : lenn testennoù
Reiñ ur skritellig etre 2 vugel. Daou rummad skritelloù a vo, unan glas hag unan ruz da skwer. 
Ar skritelloù glas a vo diskouezet da gentañ ouzh an daolenn.
Leuskel amzer gant ar skolidi da lenn o zammig frazenn. 
Ar strollad kentañ a zeu da stagañ e skritellig, da skwer : 

O lenn ar gazetenn
Ar skipailhoù ganto pep a skritellig ruz a glask peseurt skrid a ya gant an tamm kentañ eus 
ar frazenn. Meur a skipailh a c’hell dont a-bep-eil d’ober taolioù esa betek an daolenn.
Pa vo kavet ar skritellig a glot, amañ :

« emañ an Aotrou Lapin. » 
e vo laosket stag ouzh an daolenn hag e vo kendalc’het gant ar frazennoù all.

4. Labour dre skrid (fichenn 3)

AbAdenn 3 Pajennoù 12, 13, 14, 15

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad
Fichenn-labour 3
Frazennoù skrivet war skritelloùigoù hir  
(frazennoù ar boelladenn 2)
Mein-touch evit an daolenn

8

12 13

14 15
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1. Liv ar frazenn a glot gant an istor. (pajenn 13).

An Itron Gavr hag he seizh menn a zo o skeiñ ouzh an nor.

An tri femoc’h a zo o skeiñ ouzh an nor.

Daou venn a zo.

Eizh menn a zo.

Seizh menn a zo.

Gant hec’h eizh menn emañ an Itron Gavr.

Gant ar bleiz emañ an Itron Gavr.

Gant he seizh menn emañ an Itron Gavr.

2. Liamm div lodenn ar frazenn.

3. Adskriv ar frazenn gant ar gerioù.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

O lenn e gazetenn

« Deus tre ma mignonez »

An tri femoc’h bihan

« Ar bleiz zo distroet »

An Itron Gavr he deus

An Aotrou Lapin

a zo azezet.

a zo skrivet er gazetenn.

emañ an Aotrou Lapin.

eme an Aotrou Lapin  
d’an Itron Gavr.

seizh menn bihan.

en deus prennet an nor.

An tri war bihan azezet

zo femoc’h ar gourvezvank.

ma anv : …………………………………………

FICHenn 3 Pajennoù 12, 13, 14, 15
Ar bleiz zo deuet en-dro !
u

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad
Fichenn-labour 3
Frazennoù skrivet war skritelloùigoù hir  
(frazennoù ar boelladenn 2)
Mein-touch evit an daolenn
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 FrAmm An AbAdenn 
1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù
2. Lenn testennoù
3. Labour dre skrid

 mont en-dro

1. diviz diwar-benn ar skeudennoù
a) Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 16-17

• Sellit ouzh ar skeudenn pajenn 10-11 : petra a zo disheñvel ?
• Piv a oa o skeiñ ouzh an nor ?
• Petra a zo skrivet war ar gazetenn ?
• Peseurt gavrig ne vez gwelet nemet he fenn diouti ?

b) Diviz diwar-benn ar skeudennoù p. 18, 19
• Pelec’h emañ an oan bihan ?
• Peseurt menned a zo o c’hoari gant ur c’hleze ?
• Oc’h ober petra emañ al loened all ?

c) Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 20-21
• Piv a oa o skeiñ ouzh an nor ?
• Peseurt menn en deus e benn e toullig an nor ?
• Peseurt menn zo pignet e beg an nor ?

2. Lenn testennoù
a) Lennet e vo ar 6 pajennad gant ar skolaer a vouezh uhel en ur ziforc’hañ an tudennoù.
b) Dizoleiñ an destenn skrivet ouzh an daolenn :

Oanig Bihan a zo o tommañ e-tal an tan. 
« DAO ! DAO ! DAO ! » a vez klevet ouzh an nor. 
Ar bleiz an hini eo ar wezh-mañ. 
« Me eo, Pêrig. Disentet em eus ouzh ma zad-kozh. 
Mont a ran da chaseal ar bleiz. 
Pelec’h emañ ? Du-se emañ ? » 
« N’emañ ket du-mañ », a respont an Aotrou Lapin. 
« Deus tre bepred, Pêrig. »

A-bep-eil e teuio ar skolidi da islinennañ ar gerioù anavezet ganto. (Echuiñ gant ar re varre-
kañ, e-mod-se e c’hello an holl kemer perzh, zoken ar re wanañ.)

c) Klask gerioù en un destenn doullet
Diverket e vo gant ar skolaer lod eus gerioù an destenn. Skrivañ a raio ar skolidi ar gerioù  
a vank war o c’haier.  Klokaet e vez an destenn ouzh an daolenn hervez respontoù ar vugale.

3. Labour dre skrid (fichenn 4)

AbAdenn 4 Pajennoù 16-17, 18, 19, 20-21

 dAFAr dre skoLiAd
Ul levr evit pep skoliad
Fichenn-labour 4
Etiketennoù gerioù staget ouzh an daolenn : 
an nor, an tan, Deus, Aotrou, ma zad-kozh, 
chaseal, Ar bleiz.
Mein-touch evit an daolenn

10

16 17

18 19

20 21
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1. Skriv ar gerioù el lec’h mat.

Oanig Bihan a zo o tommañ e-tal ……………………

« DAO ! DAO ! DAO ! » a vez klevet ouzh ……………………

………………………… an hini eo ar wezh-mañ.

« Me eo, Pêrig. Disentet em eus ouzh ma ………………………

Mont a ran da …………………… ar bleiz.

Pelec’h emañ ? Du-se emañ ? »

« N’emañ ket du-mañ », a respont an ………………… Lapin.

« ……………… tre bepred, Pêrig. »

2. Liv ar frazennoù a glot gant an istor.

Pêrig a zo o skeiñ ouzh ar prenestr.

Pêrig a zo o skeiñ ouzh an nor.

Lenn ar gazetenn en deus c’hoant Pêrig d’ober.

Chaseal ar bleiz en deus c’hoant Pêrig d’ober.

Chaseal ar pemoc’h en deus c’hoant Pêrig d’ober.

Pêrig a zo o tommañ e-tal an tan.

Oanig Bihan a zo o tommañ e-tal an nor.

Oanig Bihan a zo o tommañ e-tal an tan.

3. Adskriv ar frazenn gant ar gerioù.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ma anv : …………………………………………

FICHenn 4

an nor an tan Deus Aotrou zad-kozh chaseal Ar bleiz

e dad-kozh. Pêrig en deus ouzh disentet

Pajennoù 16-17, 18, 19, 20-21
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u
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AbAdenn 5 Pajennoù 22, 23, 24-25

12

 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù
2. Lenn testennoù
3. Labour dre skrid

 mont en-dro

1. diviz diwar-benn ar skeudennoù
Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 24-25

• Piv a oa o skeiñ ouzh an nor ?
• Petra a zo e-barzh paner Kabellig Ruz ?
• Perak eo deuet Kabellig Ruz betek ti an Aotrou Lapin ?
• Pelec’h emañ ar vamm-gozh o chom ?
• Oc’h ober petra emañ-hi ?

2. Lenn testennoù
a) Lennet e vo gant ar skolidi a vouezh izel eus penn kentañ al levr betek ar bajenn 24.

b) Pleustriñ evit ul lennadenn a vouezh uhel : rannet e vo ar pennadoù evit bezañ lennet 
gant meur a skoliad :

}  an Aotrou Lapin
}  an tri femoc’h bihan
}  an Itron Gavr

Komzoù ar c’honter a c’hell bezañ graet gant ar skolaer evit ar wezh kentañ.
Tabutet e vo evit gouzout piv a lavaro petra, en ur zizoleiñ talvoudegezh ar c’hlochedigoù.

c) Klask gerioù en un destenn doullet.
Un destenn, toulloù enni, a zo bet skrivet ouzh an daolenn. Skrivañ a raio ar skolidi ar gerioù 
a vank war o c’haier. Klokaet e vo an destenn ouzh an daolenn hervez respontoù ar vugale. 
Sikouret e vo ar vugale gant ar gerioù-etiketennoù a vo war-wel ouzh an daolenn.

Oc’h ober ur foto emañ an Aotrou ……………… 
Daou venn bihan a zo o c’hoari gant ……………… 
Ar vamm c’havr a zo …………………… e-barzh ar gador-vrec’h. 
Un houad bihan a zo e-kichen ……………… 
An tri femoc’h a zo o ……………… 
Krampouezh hag ur podadig ……………… a zegas Kabellig …………… d’he 
……………… 
Ar Vamm-Gozh he deus ………………

Diverket e vo an daolenn, ur wezh leuniet an destenn.

3. Labour dre skrid (fichenn 5)

}  an Oanig Bihan
}  Pêrig
}  Kabellig Ruz

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad
Fichenn-labour 5
Etiketennoù gerioù staget ouzh an daolenn : 
amann, dilojet, c’hoarzhin, Mamm-Gozh,  
Lapin, ur c’hleze, Oanig Bihan, ruz, azezet.
Mein-touch evit an daolenn

24 25

22 23
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1. Skriv ar gerioù el lec’h mat.

Oc’h ober ur foto emañ an Aotrou …………………

Daou venn bihan a zo o c’hoari gant …………………

Ar vamm c’havr a zo ……………………… e-barzh ar gador-vrec’h.

Un houad bihan a zo e-kichen ………………………

An tri femoc’h a zo o ……………………………

Krampouezh hag ur podadig ……………………… a zegas Kabellig …………

d’he ………………………

Ar Vamm-Gozh he deus ……………………

2. Liv ar frazennoù a glot gant an istor (pajenn 24).

Amann hag ur wastell he deus degaset Kabellig Ruz.

Amann ha krampouezh he deus degaset Kabellig Ruz.

Krampouezh ha gwin he deus degaset Kabellig Ruz.

Kabellig Ruz he deus disentet ouzh he Mamm-Gozh.

Dilojet eo Mamm-Gozh Kabellig Ruz.

« Arabat dit chom da vale er skol » eme an Aotrou Lapin.

« Arabat dit chom da vale dindan ar glav » eme an Aotrou Lapin.

« Arabat dit chom da vale er c’hoad » eme an Aotrou Lapin.

amann dilojet c’hoarzhin Mamm-Gozh Lapin

ur c’hleze Oanig Bihan Ruz azezet

ma anv : …………………………………………

FICHenn 5 Pajennoù 22, 23, 24-25
Ar bleiz zo deuet en-dro !
u
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 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù
2. Lenn testennoù
3. Labour dre skrid

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad 
Frazennoù skrivet war skritelloùigoù hir (frazennoù ar boelladenn 6) 
Fichenn-labour 6
Mein-touch evit an daolenn

 mont en-dro

1. diviz diwar-benn ar skeudennoù
Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 26-27.
• Oc’h ober petra emañ an Aotrou Lapin ?
• Oc’h ober petra emañ Pêrig ?
• Oc’h ober petra emañ an dud ?

2. Lenn testennoù
a) Pep skoliad a lenn ar bajennad 26, a vouezh izel.

b) Labour-klask a-stroll :

Reiñ ur skritellig etre 2 vugel. Daou rummad skritelloù a vo, unan glas hag unan ruz da skwer. 
Ar skritelloù glas a vo diskouezet da gentañ ouzh an daolenn.
Leuskel amzer gant ar skolidi da lenn o zammig frazenn. 
Ar strollad kentañ a zeu da stagañ e skritellig, da skwer :

An holl a zo oc’h aozañ 
Ar skipailhoù ganto pep a skritellig ruz a glask peseurt skrid a ya gant an tamm kentañ eus 
ar frazenn.
Meur a skipailh a c’hell dont a-bep-eil d’ober taolioù esa betek an daolenn.
Pa vo kavet ar skritellig a glot, amañ :

ur pred lipous.
e vo laosket stag ouzh an daolenn hag e vo kendalc’het gant ar frazennoù all.

3. Labour dre skrid (fichenn 6)

AbAdenn 6 Pajennoù 26-27

14

26 27
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1. Liamm div lodenn ar frazenn.

2. Adskriv ar frazenn gant ar gerioù amañ dindan (skeudenn pajenn 26-27).

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Respont d’ar goulennoù (pajennoù 26-27).

Oc’h ober petra emañ Pêrig ?

..................................................................................................................................

Oc’h ober petra emañ Oanig Bihan ?

..................................................................................................................................

An holl a zo oc’h aozañ

Piv a zo o skeiñ 

Oc’h aozañ soubenn garotez

O kempenn an daol

O c’hoari gant o c’hleze

emañ an daou venn.

emañ an Itron Gavr  
hag ur pemoc’h.

ur pred lipous.

ouzh an nor ?

emañ an Aotrou Lapin.

O kempenn an daol an holl debriñ

evit emañ koan

ma anv : …………………………………………

FICHenn 6 Pajennoù 26-27
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u
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 FrAmm An AbAdenn 

1. C’hoari memor ouzh an daolenn
2. Diviz diwar-benn ur skeudenn
3. Lenn al levr betek ar bajenn 29
4. Labour dre skrid

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad 
Fichenn-labour 7
Mein-touch evit an daolenn
Daou rummad kartennoù-gerioù evit gellet c’hoari memor :
prest, pred / taol, daol / kastell, gwastell / noz, nor / saladenn, soubenn / galon, gador

 mont en-dro

1. C’hoari memor ouzh an daolenn
Staget e vo an daou rummad kartennoù ouzh an daolenn, war an tu gin. A-bep-eil e teuio 
ur skoliad da dreiñ div gartenn. Ma n’int ket heñvel e laosko anezho evel ma oant a-raok. 
Kavout div gartenn heñvel eo ar pal.

2. diviz diwar-benn ur skeudenn
Diviz diwar-benn ar skeudenn p. 28.
• Pet den a zo ouzh taol ?
• Pelec’h eo azezet Kabellig Ruz ?
• Piv a zo azezet a-gleiz d’an Itron Gavr ?
• Petra a zo da zebriñ ?

3. Lenn al levr betek ar bajenn 29
Pleustriñ war al lennadenn a vouezh uhel.

Rannet e vo ar pennadoù da lenn etre meur a skoliad :
}  an Aotrou Lapin
}  an tri femoc’h bihan
}  an Itron Gavr
}  an Oanig Bihan
}  Pêrig
}  Kabellig Ruz

Komzoù ar c’honter a c’hell bezañ lavaret gant meur a skoliad.
Tabutet e vo evit gouzout piv a lavaro petra, en ur bouezañ war talvoudegezh ar c’hloche-
digoù.
Lenn a vouezh uhel.

4. Labour dre skrid (fichenn 7)
A-raok kregiñ gant al labour hiniennel e vo displeget ar boelladenn 2 : muioc’h a c’herioù  
a zo eget a doulloù.

AbAdenn 7 Pajennoù 28, 29

16

28

29



17

1. Liv ar frazenn a glot gant an istor (pajennoù 28, 29).

Oc’h aozañ ur wastell garotez emañ an Aotrou Lapin.

Oc’h aozañ soubenn garotez emañ an Aotrou Lapin.

O tebriñ soubenn emañ Kabellig Ruz.

O tebriñ ur wastell emañ Kabellig Ruz.

O tebriñ saladenn emañ Kabellig Ruz.

Al lapin a zo azezet a-gleiz d’an Itron Gavr.

Kabellig Ruz a zo azezet a-gleiz d’an Itron Gavr. 

Pêrig a zo azezet a-gleiz d’an Itron Gavr.

2. Kloka pep frazenn gant unan eus ar gerioù dindan.

Oc’h aozañ ur ……………… mat emañ an holl.

Tro-dro d’an ……………… emañ an holl vignoned.

Un tamm …………………… a gemer Pêrig.

Oc’h aozañ ................................ garotez emañ an Aotrou Lapin.

O tougen ur …………………… emañ Oanig Bihan.

O sellet etrezek an ………… emañ an holl.

prest pred

noz saladenn

taol

galon

daol gwastell kastell

gador nor soubenn

ma anv : …………………………………………

FICHenn 7 Pajennoù 28, 29
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u
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 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz
2. Lenn
3. Labour dre skrid

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad 
Gerioù al levr war wel er c’hlas
Fichenn-labour 8
Mein-touch evit an daolenn

 mont en-dro

1. diviz diwar-benn skeudennoù ar bleiz 
War ar peder fajennad (p. 31, 33, 35, 37) :
• Pehini eo doare bezañ ar bleiz : Fier eo ? Laouen eo ? Spontet eo ? Abafet eo ? Gloazet eo ?
• Penaos emañ ar bleiz : War-sav emañ ? Gourvezet eo ? Azezet eo ?

2. Lenn
Lenn a vouezh izel ar pajennoù 31, 32, 34, 36.

3. Labour dre skrid : gerioù-kroaz
Klokaat ar gael gerioù-kroaz gant sikour gerioù tennet eus al levr ha bet lakaet war wel er 
c’hlas.

AbAdenn 8 Pajenn 30 betek ar fin

18

31 32 34 36

31 33 35 37
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1. Liv ar respont mat.

Piv a zo a-dreñv an nor ?

Ar bleiz a zo a-dreñv an nor.

Al lapin a zo a-dreñv an nor.

Petra a lavar al lapin d’ar bleiz ?

Naon du hon eus !

Aon bras hon eus !

N’hon eus ket aon rakout ken !

N’hon eus ket naon ken !

Petra a ra mignoned an Aotrou Lapin ?

C’hoari gant ar bleiz a reont.

Lammat war ar bleiz a reont.

Lammat war an Itron Gavr a reont.

2. Gerioù-kroaz.

 1- Deuet eo en-dro.
 2- Ruz eo.
 3- Da lenn eo evit ar c’heleier : ar …
 4- Seizh vihan he deus.
 5- Ar pred a zo ………………
 6- O tommañ e-tal an tan emañ.
 7- Tri emaint.
 8- E-barzh paner Kabellig Ruz.
 9- Seizh emaint.
10- Ur fuzuilh a zo gantañ.

ma anv : …………………………………………

FICHenn 8 Pajennoù 30 betek ar fin
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u
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AbAdenn 9 Pajennoù 7, 11, 13, 16, 20

 FrAmm An AbAdenn 

1. Diviz diwar-benn ar skeudennoù 
2. Lenn : klask keleier
3. Diviz : klask titloù all
4. Labour dre skrid

 dAFAr

Ul levr evit pep skoliad
Kazetennoù : Ouest-France, Le Télégramme, Le Trégor, Ya…
Kannadigoù :  E kumunioù zo e vez savet un doare kannadig (« bulletin municipal »), 

a-wezhioù o deus un titl e brezhoneg : Kannadig, Mouezh…, Keleier…
Kazetenn ar skol 
Skwerennoù eus Taboulin

 mont en-dro

1.  diviz diwar-benn ar skeudennoù
a) Diviz 1

• Petra eo ur gazetenn ?
• Pere a vez lennet gant ho tud er gêr ? (Diskouez ar c’hazetennoù.)
• Petra eo titl ar gazetenn-mañ ?
• Pelec’h e vez skrivet ar c’heleier ? (Ober an diforc’h etre an titl hag ar c’heleier.)
• Petra eo ur c’hannadig ?

b) Diviz 2

Klask titloù ar c’hazetennoù. Sellet ouzh ar pajennoù 7, 11, 13, 16, 20.
Displegañ gerioù zo : an distouver, Bouchig-barv, en araj.

2. Lenn : klask keleier
Sellet ouzh ar pajennoù 7, 11, 13, 16, 20.
Pep skoliad a glask titl pep kazetenn ha keleier pep hini.
Skrivañ a ra war e gaier brouilhoñs an titl hag ar c’heleier.
Labour a-stroll : ar skolidi a lavar ar pezh o deus kavet, skrivet e vez ar respontoù ouzh an 
daolenn gant ar skolaer.

3. diviz : klask titloù all
Peseurt titl a vefe posupl reiñ da gazetenn Kabellig Ruz, da gazetenn ar bleiz ?

4. Labour dre skrid (fi chenn 9)

20

7 11

13 16 20
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 1. Da biv eo pep kazetenn ? Liamm pep kazetenn ouzh he ferc’henn.

 2. Klask un anv da gazetenn Kabellig Ruz hag un anv all da gazetenn ar bleiz.

………………………………… …………………………………

An dañvad
en araj

Sot gant kig-dañvad !

Ar bleiz zo 
deuet en-dro !

’M eus ket aon
rak Pêrig !

M eus ket aon
rak Pêrig !

ma anv : …………………………………………

FICHenn 9 Pajennoù 7, 11, 13, 16, 20
Ar bleiz zo deuet en-dro !

u

al lapin

ar pemoc’h

an dañvad

ar c’havr

Pêr

Bouchig-barv

« Emaon 
o vont 
da welet 
    ma 
mignonez 
ar c’havr hag he 
ziegezh ken plijus »

Kannadig

ar c’harotez

Yac’h-pesk on 

Ar bleiz zo deuet
en-dro !

An distouver

Dont a ra 
ar bleiz 
er vro 
en-dro !



22 2322

Fablenn   

Ar bleiz hag an dañvad

Un dañvadig bihan oa oc’h evañ dour,
Dour-red ha sklaer evel ur melezour,
Pa zegouezhas warnañ ur pikol bleiz louet
O klask e voued
Ha du gant an naon :

« Petra ’rez aze te, lampon ? »
Eme ar bleiz gant ur vouezh c’harv.
« Piv en deus roet koñje dit-te, pezh divalav,
Da zont da louzañ va soubenn din-me ?
Me da lazho, sell ! Ne vezin ket pell ! »

« Aotrou, eme an dañvadig, arabat deoc’h fachañ ;
’Barzh an dour-red emaon amañ,
Ha peogwir c’hwi zo dek paz uheloc’h
Evit aze, moarvat an dour ne vo ket lousoc’h ! »

« Hen louzañ ’rez,
A lâran dit », eme ar bleiz didruez.
« Ha me ’m eus klevet ouzhpenn warlene
Te ’poa klasket koll va brud din-me ! »

« Penaos ? Peogwir ne oan ket ganet ?
Me n’on ket bloaz,
Me zo o tenañ va mamm c’hoazh !

« Da vreur eo ’ta neuze ? »

« ’M eus breur ebet ! »

« Mat ! Da gerent neuze ! Ur vandenn hailhoned,
Gant ar chas hag ar bastored,
Oc’h ober brezel din-me bemdez !
Me ’zesko dit, genoù glasvez ! »

Ha kerkent, hep hiroc’h abadenn,
E tap peg en e groc’hen.
Emañ strinket war al letonenn
Ha lonket hep pebr nag holen.

An neb zo mestr d’en em gannañ
N’eo ket diaes dezhañ
Kaout ar ger diwezhañ.

Hervez Paotr Treoure
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FICHenn-lAbour

1. Liv ar frazennoù a glot gant ar fablenn

An dañvadig bihan a oa oc’h evañ laezh.

An dañvadig bihan a oa oc’h evañ dour.

« Petra ’rez aze te, ma lallig », eme ar bleiz gant ur vouezh dous.

« Petra ’rez aze te, lampon », eme ar bleiz gant ur vouezh dous.

« Petra ’rez aze te, lampon », eme ar bleiz gant ur vouezh c’harv.

« Aotrou, arabat deoc’h fachañ ! »

« Aotrou, arabat deoc’h c’hoarzhin ! »

« C’hwi zo dek paz uheloc’h ! »

« C’hwi zo dek paz izeloc’h ! »

Lonket eo an dañvad gant pebr hag holen.

Lonket eo an dañvad gant pebr ha dienn.

Lonket eo an dañvad hep pebr nag holen.

2. Klokaat an destenn

Un dañvadig ……………… a oa oc’h evañ …………… pa zegouezhas warnañ

ur pikol ……………… louet, o klask e …………… ha du gant an ……………

3. Respont d’ar goulennoù

Perak e klemm ar bleiz war-lerc’h an dañvad ?

………………………………………………………………………………………………

E pelec’h emañ an dañvad ?

………………………………………………………………………………………………

Daoust hag an dañvad en deus louzet dour ar bleiz ?

………………………………………………………………………………………………

Penaos ec’h echu an istor ?

………………………………………………………………………………………………

Daoust ha gwir eo e ranker en em gannañ evit kaout ar ger diwezhañ ?

………………………………………………………………………………………………

4. Penaos emañ an daou loen ? Sav un daolenn war da gaier evit skrivañ listennad 
an anvioù-gwan a zispleg penaos emañ ar bleiz hag an dañvad.

diwar-benn fablenn Ar bleiz hag an dañvad.u
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Ur rouedad levrioù

tro-dro da

Ar bleiz zo deuet en-dro !

Istor Oanig Bihan n’eo 
ket gwall anavezet gant 
ar vugale. Setu perak 
ez eo dedennus dizoleiñ 
« buhez » an oan dre 
ar fablenn Ar bleiz hag 
an dañvad, tennet eus 
Jean de La Fontaine ha 

troet gant Paotr Treoure. 
Ul lodenn eus ar fablenn a c’hello bezañ 
desket dre an eñvor gant ar skolidi.

Evit gellout kompren mat istor Ar bleiz zo 
deuet en-dro ! e rank ar skolidi bezañ bet 

bouetaet gant ar c’hon-
tadennoù hengounel. 
Lennet int bet dezho 
moarvat er skol-vamm. 
Met mat eo dispakañ 
anezho er c’hlas. Lennet 
e vint en-dro a vouezh 
uhel gant ar skolaer evit 

reiñ blaz ar gontadenn dezho. Laosket 
e vo al levrioù war wel e korn al lenn er 
c’hlas, d’ar skolidi da c’hellout adlenn 
anezho o-unan. 

Pezh-c’hoari 
Ar bleiz zo deuet en-dro ! 

da bellgargañ : 
crdp.ac-rennes.fr/tes/site


