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Al labour-mañ a zo ul labour lenn evit c’hwec’h sizhunvezh 
(24 frantad labour 3/4 eur).

 Sizhunvezh 1 : ar golo hag ar pajennoù 4, 5.
 Sizhunvezh 2 : pajennoù 6, 7, 8, 9.
 Sizhunvezh 3 : pajennoù 10, 11, 12, 13, 14.
 Sizhunvezh 4 : pajennoù 15, 16, 17, 18, 19.
 Sizhunvezh 5 : pajennoù 20, 21, 22, 23.
 Sizhunvezh 6 : pajennoù 24, 25, 26.

 

Adniverennet hon eus pajennoù al levr :
An istor a grog gant ar skrid pajenn 5.

Roet e vo pep a levr, met diwallit, dizoloet e vo an istor tamm-
ha-tamm gant ar vugale. A-wezhioù e vo ret dezho ijinañ 

dibun an istor.

Evit mirout ouzh ar vugale da lenn pelloc’h, implijit ur golo 
lizher (270 x 360 mm) evit lakaat e-barzh an tamm eus an istor 

n’eo ket da vezañ lennet ganto.

Niverennet hon eus pajennoù ar fichennaouegoù gant : 
niverenn ar sizhunvezh ; niverenn an devezh ; 

niverenn ar bajenn-labour.

An diell-mañ n’eo ket un hentenn evit an deskiñ lenn er CP. 
N’eo nemet un doare da zizoleiñ un albom.



1- Anavezout gerioù nevez :

     kompren,

     kompren hag implijout dre gomz,

     lenn,  

     lenn ha skrivañ.

2- Bezañ gouest da rummañ gerioù :
 * ar c’horf,
 * al loened,
 * an trouz,
 * en em lec’hiañ.

3- Dizoleiñ reolennoù al liester :
 unander   liester -ed, -où,
 unander   liester -où     liester -eier.

4- Dizoleiñ displegadur an araogennoù :
 gant, evit, evel, war-lerc’h, da.

5- Mestroniañ frammoù-yezh :
 * uheloc’h-uhelañ, 
 * ebet,
 * o ... emañ  … a zo o …

6- Lennegezh :
 Klask levrioù all gant sorserezed enno.
 

Palioù yezh
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 ROLL AR GERIOù DESKET E-BARZH AL LEVR.

ANVIOÙ-KADARN ANVIOÙ-GWAN  VERBOÙ   GERIOÙ ALL
ur sorserez(ed)  hir    c’hoarzhin   ur wezh e oa
ur c’hazh   uhel    rouzmouzat  ha
ur c’hi   drouk    tostaat   pa
ur ran   blevek   mont    met
un aerouant  ruz    diskenn   evit
ul labous   laouen   treuziñ   evel
un euzhvil   pluek    debriñ   neuze
un tog   gleb    dibradañ   ebet 
ur valaenn   torret    klask    dreist
ar blev   bras    kavout   betek
muzelloù   spontus   kouezhañ   eno
un dorn   du    huchal   war he lerc’h
ur genoù   euzhus   lavarout   tro-dro
ur penn   mat-kenañ   lammat   e-barzh
ul lost   uheloc’h-uhelañ  gwiskañ   e pep lec’h
eskell    izeloc’h-izelañ  pignat   e-keit
ur sikour       hopal    hep
an avel       nijal    ar wezh-mañ
ur vazh-hud      kanañ   eñ, hi
ur gador       lipat    gantañ
un neizh       meskañ   ganti
ur gibell       chuchumuchuiñ  ennañ
an douar       eme    hennezh
an oabl       balbouzat   honnezh
ur skoulm           dezhañ
ur wezenn           dezhi
ur vleunienn   
un aval-pin   
ur vriñsenn   
un askorn   
ul lenn(-où)   
ur stêr(ioù)
ur poull
ur c’hoad(-eier)
ur park(-eier)
ul lann(-eier)
ur menez(-eier)
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1 - Diskouez ar golo d’ar vugale :
Diskouezet e vo ar golo d’ar vugale, a-stroll. Ne vo ket laosket al levr gant ar vugale 
diouzhtu.
A-stroll : sellout ouzh ar golo.

1.1.1 Sizhunvezh kentañ . Devezh kentañ . Pajenn gentañ ar golo.

Palioù :    Dizoleiñ golo al levr (an dresadenn en he fezh).
                 
 Bezañ gouest da implijout dre gomz an anvioù-kadarn implijet   
 e-barzh al levr-mañ :
 ar sorserez, ar c’hazh, ar vazh-hud, ar gaouenn, an aerouant,   
 an tog, ar pothouarn, al loar, ar skoulm, ar menezioù,  
 ar c’hoad, ar valaenn.            

 Anavezout framm golo un albom. 

Doare d’ober : 1 - Diskouez ar golo d’ar vugale, a-stroll.
                           2 - Labourat dre gomz, a-stroll.
                         3 - Lenn skridoù ar golo.
 4 - Displegañ dre gomz.
                         5 - Labourat dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :  - al levr,
 - tresadennoù brasaet ar bajenn 1.1. 3 levrig ar mestr,
 - fichenn ar poelladennoù.
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2 - Labourat dre gomz :
Petra a vez gwelet : ur skeudenn + skridoù.

- Ar skeudenn : Petra a vez gwelet war ar skeudenn ?
   Lakaat ar vugale da implijout ar stumm : “Un dra bennak a welan.” 
   Lakaat ouzh an daolenn tresadennoù brasaet ar bajenn 1.1. 3 levrig ar  
   mestr evit lakaat anezho da implijout ha da eñvoriñ an anvioù dre 
gomz.    Ober ur c’hoari « memori ».

- Ar skrid :   Da betra e servij ar skridoù ? Goulenn o soñj digant ar vugale.

3 - Lenn skridoù ar golo :
Re vras : lenn ar skridoù d’ar vugale.

CP : goulenn digant ar vugale lenn.

4 - Displegañ dre gomz :
Displegañ ar gerioù : ur valeadenn, ur valaenn.
Displegañ petra eo ur skrivagner, ur skeudenner, un ti-embann.

5 - Labourat dre skrid :
Adlakaat gerioù ar skridoù en o flas (war luc’heilenn ar golo).
Sevel un titl nevez d’al levr.

1.1.2
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1.1.3
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1 - Labourat dre gomz war ar gerioù nevez :

Sevel ur c’heriaoueg hollek (a-stroll) :
Skritellañ an tresadennoù hag ar gerioù ouzh an daolenn. Goulenn digant ar vugale 
 stagañ pep skeudenn gant ar ger a glot ganti (evit ar re vras : en ur ober evezhiadennoù 
war ar skrid, da skouer : sorserez a grog evel seizh). 

2 - Lenn an destenn a-stroll :
Skritellañ an destenn ouzh an daolenn.

1.2.1 Sizhunvezh kentañ. Eil devezh.
Pevare pajenn ar golo.

Palioù :     Tapout gerioù dre skrid :

  Re vras (anavezout anezho dre vras) :  
   ur sorserez, ur c’hazh, un tog, ur valaenn. 
 
 CP (gouzout lenn) ha CE1 (gouzout lenn ha skrivañ) : 
 ur sorserez, ur c’hazh, ur vazh-hud, ur gaouenn, un aerouant,   
 un tog, ur pod-houarn, al loar, ur skoulm, ur menez, ur c’hoad,  
  ur valaenn.

 Kompren mat eus piv ez eus kaoz pa vez implijet “gantañ”  
 pe “ganti”.

Doare d’ober : 1 - Labourat dre gomz war ar gerioù nevez.
 2 - Lenn an destenn a-stroll.
  3 - Displegañ dre gomz.
 4 - Adlenn ar pennad.
 5 - Labourat dre skrid.

Dafar :   - Ur skritell gant testenn glok penn-a-dreñv golo an albom, 
                 - tresadennoù : re vras evit ar c’hlasad ha re vihan evit pep bugel, 
                 - tikedennoù gant ar gerioù dibabet : re vras ha re vihan,
 - ar fichenn poelladennoù evit ar re CE1. 



Lakaat ar vugale da glask ar gerioù a anavezont.

Re vras : lenn an destenn d’ar vugale.

CP : lakaat ar vugale da zizoleiñ an destenn gant harp ar skeudenn hag ar gerioù anavezet. 
Lennet e vo an destenn gant ar skolaer war-lerc’h.

3 - Displegañ dre gomz :
Displegañ ar gerioù dianav d’ar vugale.

4 - Adlenn ar pennad :
Adlennet e vo an destenn gant ar skolaer.

5 - Poelladennoù :
Re vras : labour hiniennel : sevel geriaoueg an anvioù-kadarn gant an tresadennoù hag 
an tikedennoù bihan (ar sorserez, ar c’hazh, an tog, ar valaenn).
 
CP : labour hiniennel : sevel geriaoueg an anvioù-kadarn gant an tresadennoù hag an 
tikedennoù bihan.

CE1 : labour hiniennel : sevel geriaoueg an anvioù-kadarn gant an tresadennoù hag an 
tikedennoù bihan.
 
Leuniañ ar skrid toull-didoull + ur boelladenn diwar-benn an anaforenn gant (gantañ/
ganti) evit kompren mat eus piv ez eus kaoz. 
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1 - Adlenn pevare pajenn ar golo :
Re vras : lennet e vo gant ar mestr.

CP ha CE1 : lennet e vo gant ur bugel.

2 - Labourat dre gomz :
Adwelout ar gerioù bet gwelet ar wezh a-raok dre gomz ha dre skrid.
C’hoari a-stroll evit al live kentañ : lakaat ar gerioù da glotañ gant ar skeudennoù.

1.3.1 Sizhunvezh kentañ . Trede devezh . Pajenn 5.

 Palioù :   Re vras : kompren ur pennad ha lenn gerioù ’zo (anavezout
   anezho dre vras).

  CP ha CE1 : lenn ha kompren ur pennad.
 
  Tapout gerioù nevez ha troioù-lavar :
   - Anv-kadarn : an avel,
           - verboù : c’hoarzhin, rouzmouzat,
   - tro-lavar : ur wezh e oa.

       Anavezout talvoudegezh eñ ha hi. 

Doare d’ober : 1 - Adlenn penn a-dreñv ar golo.
   2 - Labourat dre gomz.
   3 - Lenn penn-kentañ an istor.
                           4 - Sevel ar c’heriaoueg a-stroll.
                           5 - Labourat dre skrid.

Dafar :     - Tresadennoù bras : an avel, c’hoarzhin, rouzmouzat,                           
  - tikedennoù gant ar gerioù dibabet, 
   - tresadennoù ha tikedennoù evit pep bugel,
   - fichennoù ar poelladennoù.  



3 - Lenn penn kentañ an istor :
Lennet e vo ar penn diwezhañ, dianavez ganto, gant ar mestr, ha displeget e vo tal-
voudegezh eñ ha hi.

4 - Sevel ar geriaouegoù hollek gant ar gerioù nevez-dibabet :

5 - Labourat dre skrid :
Re vras : Sevel geriaoueg pep hini gant ar gerioù nevez-dibabet.
Livañ an dresadenn a glot gant ar frazenn.

CP : Sevel geriaoueg pep hini gant ar gerioù nevez-dibabet.
Livañ an dresadenn a glot gant ar frazenn ha barrenniñ ar c’hinnig faos. 
 
CE1 : Livañ an dresadenn a glot gant ar frazenn ha barrenniñ ar c’hinnig faos.   
 
Skrivañ ar gerioù “ar sorserez” hag “ar c’hazh” e plas “eñ” ha “hi”.
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c’hoarzhin

rouzmouzat

an avel



Levrig ar mestr « Ar valeadenn war valaenn » 11

1 - Keñveriañ levrioù :
Re vras : Ober daou strollad. Reiñ war-dro ugent levr ha kelaouenn da bep strollad ha 
goulenn digant ar vugale rummañ anezho.
Neuze e vo goulennet digant an daou strollad keñveriañ ar pezh o deus graet : daoust 
hag-eñ o deus graet ar memes rummadoù ?

CP ha CE1 : El levraoueg. Labour a-strolladoù.
Klask ul levr eus pep rummad. Roet e vo ul listenn da bep strollad.

A-stroll : diskouez d’an holl al levrioù bet dibabet. Eskemm :
Daoust hag-eñ emañ a-du an holl ? Perak ?

1.4.1  Sizhunvezh kentañ . Pevare devezh . Pajenn : Ar golo.

Palioù : Anavezout ar rummadoù levrioù : ul levr-diell, un albom, ul levr    
 bannoù-treset, ur gelaouenn, ur geriadur…
                   
 Gouzout eo un albom ul levr skrivet evit ar vugale, un istor   
 kontet dezho dre skrid ha dre skeudennoù. 
                   
 Gouzout petra a vez kavet war golo un albom : an titl,  
 anv ar skrivagner, anv ar skeudenner, an ti-embann. 

Dafar :   - Levrioù a bep seurt,
   - ul listenn rummadoù levrioù (un albom, ul levr bannoù-treset,   
   ul levr-diell, ur gelaouenn, ur geriadur…), 
   - ar fichennoù poelladennoù.

Doare d’ober :  1 - Keñveriañ levrioù.
   2 - Keñveriañ goloioù an albomoù.
                           3 - Labourat dre skrid.



2 - Keñveriañ goloioù an albomoù :
Peseurt skridoù a vez kavet warno ? Da betra e servijont ?

3 - Labourat dre skrid :
A-stroll : Sevel fichenn daveiñ levr Ar valeadenn war Valaenn (gant an titl, anv ar skri-
vagner, ar skeudenner, an ti-embann).

Labour hiniennel :
CP : Sevel fichenn daveiñ un albom all a-strolladoù.

CE1 : Sevel fichenn daveiñ un albom all, daou-ha-daou.
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1- Adkontañ an istor (ur bugel e-unan) :
Adimplijout ar gerioù bet desket ar wezh diwezhañ.
Sevel frazennoù en ur implijout ar stummoù-yezh bet desket.

2- Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ (ar mestr) :
Sachañ evezh ar vugale ouzh an distagadur.

2.1.1 Eil sizhunvezh . Devezh kentañ . Pajenn 6.

Palioù :  Re vras : kompren ur pennad ha lenn gerioù ’zo (anavezout tri
  anezho en o fezh : kavout, diskenn, klask).

  CP ha CE1 : lenn ha kompren ur pennad.

 Ober anaoudegezh gant ar gerioù-mañ :
  - verboù : diskenn, eme, klask, kavout,
  - adverboù : d’an traoñ.

 Anavezout ar merkoù-poentaouiñ (pennlizherennoù, pikoù,   
 klochedigoù) e-barzh ur pennad.

 Stummañ divizoù gant “eme”.

Doare d’ober :  1 - Adkontañ an istor : ur bugel e-unan.
                            2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ : ar mestr.
                            3 - Labourat dre gomz evit deskiñ gerioù : a-stroll.
                           4 - Lenn ar pennad.
                           5 - Labourat dre skrid : labour hiniennel.

Dafar : - Ur skritell gant testenn ar bajenn 6,
 - fichenn ar poelladennoù,
 - tresadennoù al levr p. 4/6.



3 - Labourat dre gomz (a-stroll) :
Ober ul liamm etre div dresadenn (pajennoù 4 ha 6) :

Lakaat ar vugale da respont en ur implijout gerioù ’zo :
Pelec’h emañ ar sorserez ?                   War an douar emañ, aet eo d’an traoñ.
Petra a zo en em gavet ?                   Diskennet eo.
Petra emañ ar sorserez oc’h ober bremañ ?                  O klask he zog emañ.

Ret eo pouezañ dre gomz war ar stummoù :
  “Met tog ebet ne voe kavet.”
  “An tog gantañ en e c’henoù.”

4 - Lenn ar pennad en e bezh :
Re vras : ar mestr a lenn.
Kavet e vo teir gwezh ar pennad.   
(Ne vo nemet un nebeud cheñchamantoù).

CP : ar vugale a lenn ar pennad skrivet war  
an daolenn pe war ur skritell vras.

CE1 : Livañ ar merkoù-poentaouiñ e-barzh ar 
pennad (dibab ul liv disheñvel evit pep hini anezho). 
Displegañ perzh pep hini.

5 - Labourat dre skrid :
Pegañ ar skeudennoù hag an anvioù e-barzh geriaoueg ar verboù.
Sevel divizoù gant “eme” : evit ar Re vras, didroc’hañ ha pegañ an tikedennoù (fichenn 
2 . 1 . 1 ) . Goulennet vo 
digant ar CP-CE1 skri-
vañ.
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2.1.2

“D’an traoñ !” eme ar sorserez, 
hag e tiskennjont d’an douar.
Klasket e voe an tog, met tog 
ebet ne voe kavet.

Ma tifoupas ur c’hi diouzh ur 
vodenn, pikoloù pavioù dezhañ, 
an tog gantañ en e c’henoù.

diskenn

rouzmouzat c’hoarzhin kouezhañ

pignat klask kavout



Levrig ar mestr « Ar valeadenn war valaenn » 15

1 - Adkontañ an istor (ur bugel e-unan) :
Adimplijout ar gerioù bet desket ar wezh diwezhañ ;
Sevel frazennoù en ur implijout ar stummoù-yezh bet desket. 

2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ (ar mestr) :
Sachañ evezh ar vugale ouzh an distagadur.

3 - Labourat dre gomz (a-stroll) :
Implijout ar skeudennoù p. 7.

2.2.1 Eil sizhunvezh . Eil devezh . Pajenn 7.

Palioù :  Re vras : kompren ur pennad ha lenn gerioù ’zo (anavezout
   anezho dre vras).

   CP ha CE1 : lenn ha kompren ur pennad.
                 
   Deskiñ an troioù-lavar : “hag ez eus !”, “ken ez on”.

       Bezañ gouest da gompren mat ur pennad en ur lakaat linennoù  
  en urzh. 

Doare d’ober : 1 - Adkontañ an istor : ur bugel e-unan.
    2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ : ar mestr. 
    3 - Labourat dre gomz : a-stroll.
    4 - Lenn ar pennad.
    5 - Labourat dre skrid : labour hiniennel.

Dafar :   - Al levr : tresadennoù ar bajenn 7,
   - fichenn ar poelladennoù.



Lakaat ar vugale da respont d’ar goulennoù :
- Oc’h ober petra emañ ar sorserez ?      O 
wiskañ he zog gant aked emañ ar sorserez. 
- Piv a zo o c’houlenn un dra bennak ?         ar 
c’hi. 
- Petra emañ ar c’hi o c’houlenn ?
4 - Lenn ar pennad en e bezh :
Re vras : ar mestr a lenn.
Kavet e vo teir gwezh ar pennad.  
(Ne vot nemet un nebeud cheñchamantoù.)

CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennad bet skrivet war an daolenn pe war ur skritell 
vras.

5 - Labourat dre skrid :
Re vras : didroc’hañ tikedennoù ha pegañ anezho en urzh (gant ar skouer) evit adse-
vel ar pennad studiet.

CP : didroc’hañ tikedennoù ha pegañ anezho en urzh (skouer ebet war-wel) evit adsevel 
ar pennad studiet.

CE1 : adskrivañ ar pennad studiet.
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2.2.2

“Me zo ur c’hi birvidik ken ez on ;
ha plas zo war ho palaenn,
evit ur c’hi eveldon-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sorserez ;
ma pignas ar c’hi war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-hud,
hag int da zibradañ.
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1 - Adkontañ an istor (ur bugel e-unan) :
Adimplijout ar gerioù bet desket ar wezh diwezhañ ;
Sevel frazennoù en ur implijout ar stummoù-yezh bet desket.

2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ (ar mestr) :

2.3.1 Sizhunvezh kentañ . Trede devezh . Pajenn 9.

Palioù :  Re vras : kompren ur pennad ha lenn gerioù ’zo.

   CP ha CE1 : lenn ha kompren ur pennad.

  Dizoleiñ gerioù en em lec’hiañ : 

  Re vras : e-barzh, war, dindan.

  CP : e-barzh, war, dindan, dreist, betek, tro-dro, e-kichen.

Dafar :   - Al levr : tresadenn ar bajenn 8,
   - tresadennoù brasaet ar gerioù en em lec’hiañ,
   - fichenn ar poelladennoù.

Doare d’ober : 1 - Adkontañ an istor : ur bugel e-unan.
    2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ : ar mestr.
    3 - Labourat dre gomz : a-stroll.
    4 - Lenn ar pennad.         
    5 - Labourat dre skrid : labour hiniennel.
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Sachañ evezh ar vugale ouzh an distagadur.

3 - Labourat dre gomz (a-stroll) : taolenniñ ar skeudenn p. 8.
Respont d’ar goulennoù (implijout gerioù en em lec’hiañ) : 
Pelec’h emañ ar sorserez, ar c’hi, ar c’hazh ? Petra a zo nevez war ar skeudenn ?

Penaos eo an amzer ? Petra a c’hoarvez ? Peseurt loened a zo war ar skeudenn ?

   
 

CP ha CE1 : krouiñ roll stumm lies an anvioù 
war ur skritell vras :

4 - Lenn ar pennad en e bezh :
Re vras : ar mestr a lenn.

2.3.2

al liester :
 
Park         parkoù         parkeier
Koad        koadoù        koadeier

        dreist          betek           tro-dro               en traoñ  
       war             e-barzh          dindan               e-kichen
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CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennad skrivet war an daolenn pe war ur skritell vras.

5 - Labourat dre skrid :
- Pegañ an tresadennoù e-barzh geriaoueg al lec’hiañ. 
- Implijout gerioù al lec’hiañ evit leuniañ toulloù ar frazennoù.
Re vras : didroc’hañ an tikedennoù a zo war ar fichenn 2.3.1.

1 - Adkontañ an istor (ur bugel e-unan) :
Adimplijout ar gerioù bet desket ar wezh diwezhañ.
Sevel frazennoù en ur implijout ar stummoù-yezh bet desket. 

2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ (ar mestr) :
Sachañ evezh ar vugale ouzh an distagadur.

3 - Ober ul labour dre skrid : labour hiniennel :
urzhiañ an tresadennoù.
  
CP ha CE1 : produiñ ur pennad diwar-benn un dresadenn.

2.4.1 Eil sizhunvezh . Pevare devezh . Pajennoù 6, 7, 8, 9.

Palioù :   Re vras : adlakaat an tresadennoù hag an istor en urzh.

   CP : produiñ skridoù : bezañ gouest da adimplijout ar gerioù   
   bet desket hag ar frammoù-yezh bet dizoloet.

Doare d’ober : 1 - Adkontañ un istor : ur bugel e-unañ.
    2 - Adlenn an istor betek ar pennad da studiañ : ar mestr.
    3 - Ober ul labour dre skrid : labour hiniennel.

Dafar :   - Luc’heilennoù eus tresadennoù ar pajennoù studiet 
   (levr p. 6, 7, 8, 9),
   - fichenn ar poelladennoù.



1 - Labourat dre gomz, a-stroll : keñveriañ div skeudenn (p. 4, 5, 8). 
Lakaat ar vugale da zerc’hel soñj eus an istor.
- Adimplijout ar gerioù bet desket.
- Adimplijout ar stummoù-yezh bet desket : “eme”, “met … ebet”.

Ober martezeadennoù evit kavout ar pezh a c’hoarvezo da c’houde ar skeudenn p. 8.

- Petra emañ ar sorserez o vont d’ober ?
- Pelec’h e kouezh ar skoulm ? (e-barzh ar gwez, war ar menezioù, d’an traoñ…).
- Piv a glasko ar skoulm ?
- Piv e gavo ?

Diskouez an tresadennoù p. 10 evit gwiriañ ar martezeadennoù.
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3.1.1 Trede sizhunvezh . Devezh kentañ . Pajenn 10.

Palioù :  Ober martezeadennoù evit ijinañ ar pezh a c’hoarvezo war-lerc’h.

   Kavout an diforc’hioù etre daou bennad savet gant ur memes stumm.

   Deskiñ anvioù loened.

Doare d’ober :  
 1 - Keñveriañ div skeudenn (p. 4, 5, 8) : labour dre gomz, a-stroll.
   
 2 - Keñveriañ ar pennadoù skrid (p. 6, 10) : labour dre gomz, a-stroll.
   
 3 - Lenn ar pennadoù en o fezh.

 4 - Labour dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :   - Daou levr p. 4, 5 ha p. 8,

   - skritelloù bras gant ar pennadoù p. 6 ha10 (skouer p. 3.1.2),  

   - fichenn ar poelladennoù.
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2 - Labourat a-stroll, dre gomz :
Sellout pizh ouzh an daou bennad p. 6/10 ha keñveriañ ar gerioù ;
lakaat e liv ar gerioù o deus cheñchet.

3 - Lenn ar pennadoù en o fezh :
Re vras : ar mestr a lenn.

CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennadoù.
- Lenn ar gerioù disheñvel.
- Pouezañ war framm ar frazennoù.

4 - Labourat dre skrid (labour hiniennel) :
Tresañ.

CP ha CE1 : skrivañ ar pezh a vank gant sikour an tikedennoù.

3.1.2

“D’an traoñ !” eme ar sorserez, hag e 
tiskennjont d’an douar. 
Klasket e voe an tog, met tog ebet ne 
voe kavet.

Ma tifoupas ur c’hi diouzh ur vodenn, 
pikoloù pavioù dezhañ, an tog gantañ 
en e c’henoù.

“D’an traoñ !” eme ar sorserez, hag e 
tiskennjont d’an douar.
Klasket e voe ar skoulm, met skoulm 
ebet ne voe kavet.

Ma tifoupas, diouzh ur wezenn, ul 
labous glaswer, ur vouezh skiltrus 
dezhañ, ar skoulm gantañ en e bigos.

“D’an traoñ !” eme ar sorserez, hag e 
tiskennjont d’an douar.
Klasket e voe ar skoulm, met 
skoulm ebet ne voe kavet.

Ma tifoupas, diouzh ur wezenn, ul 
labous glaswer, ur vouezh skiltrus 
dezhañ, ar skoulm gantañ en e 
bigos.

“D’an traoñ !” eme ar sorserez, hag e 
tiskennjont d’an douar.
Klasket e voe an tog, met tog ebet 
ne voe kavet.

Ma tifoupas ur c’hi diouzh ur vodenn, 
pikoloù pavioù dezhañ, an tog 
 gantañ en e c’henoù.



1 - C’hoari gant skeudennoù sorserezed (labour dre gomz, a-stroll) :
Brasaat ha diskouez an tresadennoù da heul p. 3.2.2.
Lakaat ar vugale da implijout ar stumm “Oc’h ober … emañ ar sorserez.”
Ledanaat gant ur c’hoari-jestroù er c’hlas.

- O lakaat he zog emañ ar sorserez.
- O nijal emañ ar sorserez.
- O klask he zog emañ ar sorserez.
- O kousket emañ ar sorserez.
- O sellet ouzh al labous emañ ar sorserez.
- O kanañ emañ ar sorserez.
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3.2.1 Trede sizhunvezh . Eil devezh . Pajenn 11.

Palioù :  Palioù : Implijout ar stumm “Oc’h ober … emañ.”

           Kavout gerioù disheñvel e-barzh daou bennad.

Doare d’ober : 1 - C’hoari gant skeudennoù sorserezed : labour dre gomz, 
   a-stroll.
    2 - Keñveriañ ar pennadoù skrid (p. 7/11) : labour dre gomz, 
   a-stroll.
   3 - Lenn ar pennadoù en o fezh.
   4 - Labourat dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :   - Skritelloù bras gant skridoù ar pajennoù 7 hag 11,
   - skeudennoù ar sorserez.
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3.2.2



2 - Diskouez ha keñveriañ ar pennadoù p. 7/11 :
Sellout pizh ouzh an daou bennad p. 7/11 ha keñveriañ ar gerioù.
Lakaat e liv ar gerioù o deus cheñchet.
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3.2.3

E leusker seven a reas, hag e lavaras 
(e-keit m’edo ar sorserez ouzh e wiskañ 
gant aked) :
“Me zo ur c’hi birvidik ken ez on ; ha plas 
zo war ho palaenn, evit ur c’hi eveldon-
me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sorserez ; ma 
pignas ar c’hi war ar valaenn. 
Ul lopadennig gant ar vazh-hud, hag int 
da zibradañ.

E leusker seven a reas, ha stouiñ e benn.
Neuze e lavaras (e-keit m’edo ar sorserez 
o kempenn he blev) :
“Me zo ul labous glaswer ken ez on ; ha 
plas zo war ho palaenn, evit ul labous 
eveldon-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sorserez ; ma klu-
das al labous war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-hud, hag int 
da zibradañ.

E leusker seven a reas, ha stouiñ e benn.
Neuze e lavaras (e-keit m’edo ar sor-
serez o kempenn he blev) :
“Me zo ul labous glaswer ken ez on : ha 
plas zo war ho palaenn, evit ul labous 
eveldon-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sorserez ; ma klu-
das al labous war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-hud, hag int 
da zibradañ.

E leusker seven a reas, hag e lavaras
(e-keit m’edo ar sorserez ouzh e wiskañ 
gant aked) :
“Me zo ur c’hi birvidik ken ez on ; ha 
plas zo war ho palaenn, evit ur c’hi evel-
don-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sorserez ; ma 
pignas ar c’hi war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-hud, hag int 
da zibradañ.
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3 - Lenn ar pennadoù en o fezh :
Re vras : ar mestr a lenn. 

CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennadoù.
- Lenn ar gerioù disheñvel.
- Pouezañ war framm ar frazennoù : “eme”, “met … ebet”.

4 - Labourat dre skrid (labour hiniennel) :
Liammañ ar frazennoù hag ar skeudennoù.

CP ha CE1 : produiñ ur skrid : ober ur frazenn evit pep skeudenn gant ar stumm  
“Oc’h ober … emañ.” Ur frazenn pe ziv evit ar Re CP.

 

3.2.4



1 - Taolenniñ skeudennoù p. 4, 8, 12 : dizoleiñ ar maezioù : ar menezioù, ar c’heun, 
war ar maez (labour dre gomz, a-stroll).

Kavout al loened, ar plant hag an amzer evit pep skeudenn.
Renkañ anezho war ar skritelloù.
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3.3.1 Trede sizhunvezh . Trede devezh . Pajenn 13.

Palioù :   Sevel martezeadennoù.

   Taolenniñ ar maezioù : ar menezioù, ar c’heun, war ar maez.

   Resisaat anvioù al loened, ar plant.

   CP ha CE1 : anavezout reolennoù al liester.

Doare d’ober : 

1 - Taolenniñ skeudennoù p. 4, 8, 12 : labour dre gomz, a-stroll.
2 - Resisaat anvioù al loened, ar plant : labour dre gomz, a-stroll.
3 - Lenn ar pennad en e bezh.
4 - Leuniañ ar c’heriaoueg “liester”.
5 - Labourat dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :    - Skeudennoù p. 4, 8, 12.

Ar menezioù : 

Al loened
- ar vran

Ar plant
- gwez sapr

An amzer
- Erc’h a zo war penn ar 
menezioù.

War ar maez :

Al loened
- ar gaouenn
- ar c’hazh-koad (gwiñver)

Ar plant
- bern plouz (kolo)

An amzer
- Avel a zo.

Ar c’heun :

Al loened
- an dourgi
- ar pesk
- an dañvad
- ar gerc’heiz

Ar plant
- korz
- haleg babilon

An amzer
- Glav a ra, koumoul a zo.
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Ober enklaskoù el levraoueg evit ledanaat anvioù al loened, ar plant.

2 - Taolenniñ skeudennoù p. 4, 8, 12 : adkavout an istor.
Adlavar :
Petra a zo kouezhet dija ?
Petra a zo c’hoarvezet ?
Piv a zo war ar valaenn ?
Piv a c’hell pignat c’hoazh ?

Gwiriañ ar martezeadennoù gant ar bajenn 12, 13.
Ijinañ ar pezh a c’hell c’hoarvezout da c’houde.

3 - Lenn ar pennad en e bezh :
Re vras : ar mestr a lenn. 

CP : ar vugale a lenn ar pennadoù.

4 - Leuniañ ar c’heriaoueg “liester” (CP ha CE1) :

5 - Labourat dre skrid (labour hiniennel) :
Re vras : sevel ur frazenn gant tikedennoù (skitur staget, distaget).

CP : sevel frazennoù gant tikedennoù.

CE1 : produiñ ur skrid : sevel frazennoù.

3.3.2

al liester :
Park   parkoù  parkeier
Koad   koadoù        koadeier
Lenn    lennoù     
Stêr   stêrioù



1 - Adlenn an istor en e bezh.

2 - Keñveriañ pennadoù :
labour a-stroll (Re vras) 
labour hiniennel (CP ha CE1)

- Islinennañ ar gerioù hag ar stummoù-yezh heñvel-mik.
- Kelc’hiañ ar gerioù hag ar stummoù-yezh a zo disheñvel.
 

Levrig ar mestr « Ar valeadenn war valaenn »28

3.4.1 Trede sizhunvezh  . Pevare devezh . Pajenn 14.

Palioù :  Dizoleiñ ur pennad dre ar skridoù.
  
   Sevel martezeadennoù diwar-benn ar gerioù.

Doare d’ober : 1 - Keñveriañ pennadoù : labour a-stroll (Re vras).
                                                               labour hiniennel (CP ha CE1).
 2 - Sevel martezeadennoù diwar-benn ar gerioù.
 3 - Lenn ar pennad en e bezh.
 4 - Labourat dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :   - Skritelloù bras gant ar pennadoù da studiañ,
   - ar pennadoù da studiañ (follenn A4),
   - kreionoù liv,
   - fichenn poelladennoù.
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3.4.2

“D’an traoñ !” eme ar sorse-
rez, hag e tiskennjont d’an 
douar.
Klasket e voe an tog, met 
tog ebet ne voe kavet.

“D’an traoñ !” eme ar sorse-
rez, hag e tiskennjont d’an 
douar.
Klasket e voe ar skoulm, met 
skoulm ebet ne voe kavet.

“D’an traoñ !” eme ar sorse-
rez, hag e tiskennjont d’an 
douar.
Klasket e voe ar vazh, met 
bazh ebet ne voe kavet.

Ma tifoupas ur c’hi diouzh ur 
vodenn, Pikoloù pavioù 
dezhañ, an tog gantañ en e 
c’henoù.

E leusker seven a reas, hag 
e lavaras (e-keit m’edo ar 
sorserez ouzh e wiskañ 
gant aked) :
“Me zo ur c’hi birvidik ken ez 
on ha plas zo war ho palaenn, 
evit ur c’hi eveldon-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sor-
serez ; ma pignas ar c’hi 
war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-
hud, hag int da zibradañ.

Ma tifoupas, diouzh ur 
wezenn, ul labous glaswer, 
ur vouezh skiltrus dezhañ, ar 
skoulm gantañ en e bigos.

E leusker seven a reas, ha 
stouiñ e benn.
Neuze e lavaras (e-keit 
m’edo ar sorserez o kem-
penn he blev) :
“Me zo ul labous glaswer 
ken ez on ; ha plas zo war 
ho palaenn, evit ul labous 
eveldon-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sor-
serez ; ma kludas al labous 
war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-
hud, hag int da zibradañ.

Ma tifoupas a-greiz-holl 
diouzh ur poull ur ranig  
c’hleb, ar vazh-hud ganti 
en he dorn.

He leusker seven a reas, ha 
lavaret, en ur c’hrakal (e-keit 
m’edo ar sorserez o torchañ 
he bazh gant he c’hap) :
“Me zo ur ran brop ken ez 
on ; ha plas zo war ho 
palaenn, evit ur ran evel-
don-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sor-
serez ; ma lammas ar ran 
war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-
hud, hag int da zibradañ.

Nijal a rejont dreist parkeier 
ha koadeier.
Fistoulat e lost a rae ar c’hi 
tra ma tic’haste an avel.
Ar sorserez, krog en he zog, 
a c’hoarzhe leizh he genoù.
Skoulm he flezhenn avat
a yeas kuit gant an avel !

Nijal a rejont dreist lennoù 
ha stêrioù.
Kanañ laouen a rae al 
labous tra ma tic’haste an 
avel.
Treuziñ an oabl a rejont 
betek en tu all da zu-hont.
Ar sorserez a starde war he 
skoulm,
Met he bazh-hud ’ni a 
gouezhas.

Nijal a rejont dreist lanneier 
ha menezeier.
Lammikat a rae ar ran
Gant al levenez ha …

Pajenn bleustriñ evit ar skolidi
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3.4.3

“D’an traoñ !” eme ar sor-
serez, hag e tiskennjont 
d’an douar.
Klasket e voe an tog, met 
tog ebet ne voe kavet.

“D’an traoñ !” eme ar sor-
serez, hag e tiskennjont 
d’an douar.
Klasket e voe ar skoulm, 
met skoulm ebet ne voe 
kavet.

“D’an traoñ !” eme ar sor-
serez, hag e tiskennjont 
d’an douar.
Klasket e voe ar vazh, met 
bazh ebet ne voe kavet.

Ma tifoupas ur c’hi diouzh 
ur vodenn, Pikoloù pavioù 
dezhañ, an tog gantañ en e 
c’henoù.

E leusker seven a reas, hag 
e lavaras (e-keit m’edo ar 
sorserez ouzh e wiskañ 
gant aked) :
“Me zo ur c’hi birvidik ken ez 
on ha plas zo war ho 
palaenn, evit ur c’hi evel-
don-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sor-
serez ; ma pignas ar c’hi 
war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-
hud, hag int da zibradañ.

Ma tifoupas, diouzh ur 
wezenn, ul labous 
glaswer, ur vouezh skil-
trus dezhañ, ar skoulm 
gantañ en e bigos.

E leusker seven a reas, ha 
stouiñ e benn.
Neuze e lavaras (e-keit 
m’edo ar sorserez o kem-
penn he blev) :
“Me zo ul labous glaswer 
ken ez on ; ha plas zo war 
ho palaenn, evit ul labous 
eveldon-me ?”

“Hag ez eus !” eme ar sor-
serez ; ma kludas al labous 
war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar vazh-
hud, hag int da zibradañ.

Ma tifoupas a-greiz-holl
diouzh ur poull ur ranig 
c’hleb, ar vazh-hud ganti 
en he dorn.

He leusker seven a reas, 
ha lavaret, en ur c’hrakal
(e-keit m’edo ar sorserez o 
torchañ he bazh gant he 
c’hap) :
“Me zo ur ran brop ken ez 
on ; ha plas zo war ho 
palaenn, evit ur ran evel-
don-me ?”

“Hag ez eus ! “eme ar sor-
serez ; ma lammas ar ran 
war ar valaenn.
Ul lopadennig gant ar Vazh-
hud, hag int da zibradañ.

Nijal a rejont dreist parkeier 
ha koadeier.
Fistoulat e lost a rae ar 
c’hi tra ma tic’haste an avel.
Ar sorserez, krog en he 
zog, a c’hoarzhe leizh he 
genoù.
Skoulm he flezhenn avat a 
yeas kuit gant an avel !

Nijal a rejont dreist lennoù 
ha stêrioù.
Kanañ laouen a rae al 
labous tra ma tic’haste an 
avel.
Treuziñ an oabl a rejont  
betek en tu all da zu-hont.
Ar sorserez a starde war 
he skoulm,
Met he bazh-hud ’ni a 
gouezhas.

Nijal a rejont dreist lanneier 
ha menezeier.
Lammikat a rae ar ran Gant 
al levenez ha …

Pajenn ar mestr
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3 - Sevel martezeadennoù diwar-benn ar gerioù.

4 - Lenn ar pennad en e bezh :
Re vras : ar mestr a lenn. 

CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennadoù.

5 - Labourat dre skrid (labour hiniennel) :
Pegañ tikedennoù e-barzh geriaoueg en anvioù-kadarn.

  

+ poelladennoù :
Re vras : leuniañ toulloù ar pennadoù gant tikedennoù. (s.o. ar fichenn 3.4.1)

CP ha CE1 : skrivañ ar pezh a vank e-barzh an toulloù.

3.4.4

ur c’hi ul labous ur ran

ur gwiñver ur park



1 - Labourat dre-gomz a-stroll :
Diskouez skeudenn ar bajenn 15 d’ar vugale.
Goulenn diganto ijinañ ar pezh a c’hellfe c’hoarvezout : labour a-stroll, dre gomz, evit 
adimplijout ar gerioù bet desket en abadennoù a-raok.
Goulenn outo : “Piv ’zo war ar valaenn ?”, evit lakaat anezho da implijout ar stumm war.

2 - Labourat dre skrid :
Goulenn digant ar vugale ijinañ ha tresañ piv en deus kavet ar bravig kouezhet.

CP ha CE1 : produiñ skridoù : ijinañ ur pennad nevez : Petra a c’hoarvezfe ma gouezhfe 
ar bravig ? Kerkoulz eo implijout anvioù loened gourel, abalamour d’ar c’hemmadur  
“e c’henoù”.

3 - Labourat dre gomz :
Sellout ouzh skeudenn ar pajennoù 16 ha 17 (ar skeudenn vras nemetken).
Goulenn gant ar vugale ar pezh a c’hoarvez.
Deskiñ dre gomz ar gerioù kouezhañ, hanter, gant. 
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4.1.1 Pevare sizhunvezh . Devezh kentañ . 
Pajennoù 15, 16, 17 en nec’h.

Palioù :  Bezañ gouest da implijout ar gerioù gwelet en abadennoù  
    a-raok evit sevel frazennoù nevez.
                      
   Bezañ gouest da implijout an araogenn war. 
                      
   Anavezout ar gerioù : kouezhañ, hanter, gant. 

Doare d’ober :  1 - Labourat dre-gomz a-stroll.
                           2 - Labourat dre skrid.
                           3 - Labourat dre gomz.

Dafar :   - Levr pajennoù 15 ha 16, 17 en nec’h.
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1 - Labourat dre gomz :
Diskouez d’ar vugale skeudenn vihan ar bajenn 17 :
Petra he deus gwelet ar sorserez ?
Perak e laka he dorn dirak he daoulagad ?
Perak eo spontet ?

2 - Labourat dre skrid :
Ijinañ ha tresañ ar pezh he deus gwelet ar sorserez. Sellout ouzh ar fichennaoueg.

3 - Keñveriañ an tresadennoù, ar skrid hag ar skeudenn :
Daoust hag-eñ eo reizh ar pezh o deus ijinet ?

4 - Displegañ an araogenn “gant” dre gomz ha dre skrid : (CP ha CE1)
Labourat war an araogenn “gant”, displeget (gantañ, ganti ha ganto).

1- Labourat dre gomz :

4.2.1 Pevare sizhunvezh . Eil Devezh . Pajenn 17 en traoñ.

Palioù :  Gouzout lenn an destenn pajenn 17 en traoñ (CP ha CE1).
                 
                   Gouzout implijout ar stumm ganti (da skouer : Un tog a zo ganti.)

Doare d’ober :  1 - Labourat dre-gomz a-stroll : Ijinañ ar pezh a c’hoarvez gant  
  ar sorserez.
    2 - Labourat dre skrid.
    3 - Keñveriañ ar skrid gant ar skeudenn. 
    4 - Displegañ an araogenn gant dre gomz ha dre skrid. (CP ha CE1)

Dafar :  - Levr pajenn 17,
   - ar fichennoù poelladennoù.
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4.3.1 Pevare sizhunvezh . Trede Devezh . Pajennoù 18, 19.

Palioù :  Deskiñ ar gerioù o tennañ d’an aerouant :
   Ar fri, ar fronelloù, an dent, an teod forc’hellek, an divskouarn,   
   an daoulagad, ar c’herniel, ar skilfoù, an divaskell.

   Implijout ar stumm ……oc’h-……añ (Da skouer : uheloc’h-uhelañ).

Doare d’ober : 1 - Labourat dre gomz : taolenniñ an aerouant.
    2 - Sevel ar c’heriaoueg.
    3 - Labourat dre gomz war ar stumm uheloc’h-uhelañ…
    4 - Labourat dre skrid.

Dafar :  - Levr pajenn 18,  
   - fichennoù poelladennoù,
   - ur skritell evit ar c’heriaoueg.

Taolenniñ an aerouant.
Pajenn 18 : implijout tresadenn an euzhvil, gant toulloù en dresadenn, da leuniañ gant 
tammoù tresadennoù evel ur c’hoari miltamm (ar fronelloù, ar skilfoù, al lagad…). 
 
2 - Sevel ar c’heriaoueg a-stroll :
Implijet vo skeudenn an aerouant brasaet ha peget vo an tikedennoù en o flas.

3 - Labourat dre gomz war ar stumm uheloc’h-uhelañ :

4 - Labourat dre skrid :
Geriaoueg an euzhvil .
 Stumm ……oc’h-……añ.

1 - Labourat dre gomz :
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Lakaat e liv ar poentaouiñ, lakaat war-wel an divizioù.

2 - Labourat dre skrid :
Re vras ha CP : pegañ tikedennoù an diviz etre ar sorserez hag an aerouant en o flas. 

CE1 : adskrivañ an diviz etre ar sorserez hag an aerouant.

4.4.1 Pevare sizhunvezh . Pevare Devezh . Pajenn 19.

Palioù :  Kavout an divizoù e-barzh ar skrid.
          
                 Sevel skridoù e-barzh lagadennoù gant sikour ar pennad studiet.

Doare d’ober : 1 - Labourat dre gomz war ar poentaouiñ.
    2 - Labourat dre skrid.

Dafar :  - Ur skritell gant an destenn,
   - ar fichennoù poelladennoù.



1 - Lenn ar frazenn gentañ :
Re vras : ar mestr a lenn. 

CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennadoù.

Displegañ ar gerioù nevez.  

2 - Taolenniñ ar skeudenn (labour dre gomz, a-stroll) :
Lakaat ar vugale da gaozeal diwar-benn an euzhvil :
Piv eo ?
Penaos eo ?
Implijout ar stumm-yezh : “hennezh (honnezh) a zo” evit :

Levrig ar mestr « Ar valeadenn war valaenn »36

5.1.1 Pempvet sizhunvezh . Devezh kentañ . Pajenn 20.

Palioù :  Deskiñ ar gerioù-mañ :
   - anvioù-gwan : pluek, blevek, gludek, euzhus,
   - verboù an trouz : miniaoual, grakal, filipat, krozal.
  
   Implijout verboù an trouz gant ar stumm “oc’h ober ... emañ”.
   
   Implijout anvioù-gwan e-barzh ar stumm “hennezh (honnezh) a zo”.

Doare d’ober : 1 - Lenn ar frazenn gentañ.
    2 - Taolenniñ ar skeudenn : labour dre gomz, a-stroll.
    3 - Taolenniñ ar skeudenn : deskiñ verboù an trouz.
    4 - Lenn ar pennad p. 20 en e bezh.
    5 - Labourat dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :  - Skritelloù bras gant ar pennadoù da studiañ,
   - ar pennadoù da studiañ (follenn A4),
   - kreionoù liv.
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- al labous
- ar ran
- ar c’hazh
- ar c’hi

Implijout an anvioù-gwan ha sevel ur roll-gerioù :

3 - Taolenniñ ar skeudenn : deskiñ verboù an trouz :
Genoù al loened a zo digor : trouz a zo.
Implijout verboù an trouz gant ar stumm “Oc’h ober … emañ.”
Da skouer : “O krozal emañ.”
Ha sevel ur roll-gerioù.

4 - Lenn ar pennad p. 20 en e bezh :
An holl liveoù : ar mestr a lenn.
Diskouez an destenn skrivet war ur skritell vras.
Kavout ar gerioù dizoloet a-raok dre gomz.

5 - Labourat dre skrid (labour hiniennel) :
Re vras : Implijout ar stummoù : “Hennezh (honnezh) a zo + un anv-gwan”.

CP ha CE1 : ober frazennoù. Implijout ar stummoù :
• “Hennezh (honnezh) a zo + un anv-gwan”.
• “Hennezh (honnezh) a zo oc’h ober un dra bennak”.
 

1 - Implijout tresadennoù loened evit ledanaat geriaoueg anvioù al loened hag ar 

5.1.2

pluek
blevek
gludek
euzhus

miniaoual
grakal
filipat
krozal



verboù :
Implijout ar stumm-yezh : “Hennezh (honnezh) a zo” evit :

Implijout ar CD Trouz-didrouz evit selaou trouz an anevaled ha Frifurch p. 70.
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5.2.1 Pempvet sizhunvezh . Eil Devezh . Pajennoù 20, 21.

Palioù :  Deskiñ ar gerioù-mañ :
   - anvioù-kadarn : pemoc’h, buoc’h, marc’h, yar.
   - verboù an trouz loened all : blêjal, kanañ, oc’hal, gourrizial.
  
   Ijinañ un euzhvil.
   
   Krouiñ un euzhvil (arzoù-kaer).

Doare d’ober :  1 - Implijout tresadennoù ha fotoioù loened evit ledanaat ar
  c’heriaoueg : anvioù al loened hag ar verboù.
    2 - Ar mestr a adlenn ar pennad p. 20.
    3 - Islinennañ ar gerioù pe stummoù-yezh implijet evit an euzhvil.
    4 - Krouiñ un euzhvil (arzoù-kaer).
    5 - Labour hiniennel.

Dafar :  - Tresadennoù loened,
   - fotoioù loened. 
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2 - Ar mestr a adlenn ar pennad p. 20 :
Diskouez an destenn p. 20.

3 - Islinennañ ar gerioù implijet evit an euzhvil :
Labour dre gomz, a-stroll.

4 - Krouiñ un euzhvil (arzhoù-kaer) :
Troc’hañ fotoioù pe luc’heilennoù loened, pegañ an tammoù war ur follenn evit krouiñ 
un euzhvil.

5 - Labour hiniennel :
Re vras : dre gomz : taolenniñ an euzhvil ijinet.

CP ha CE1 : produiñ ur skrid.
Taolenniñ dre skrid an euzhvil ijinet (e traoñ ar fichenn 5.2.1).

 

5.2.1 (da heul)



1 - Taolenniñ an aerouant dre gomz, a-stroll :
Deskiñ gerioù diwar-benn ar spont.

Penaos e weler en deus aon ?
  Daoulagad dispourbellet en deus,
  ur genoù digor war 9 eur en deus,
  chomet eo a-sav, hep fiñval…
Perak en deus aon ? Sevel martezeadennoù. Savit frazennoù, ha lakait ar skolidi da 
adlavarout anezho war ho lerc’h.
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5.3.1 Pempvet sizhunvezh . Trede Devezh . Pajennoù 22, 23.

Palioù :  Lenn gerioù anavezet ganto.

   Ledanaat geriaoueg ar vugale diwar-benn ar spont : drouk, fulo-
ret,    spontet, mut, fumet, kreñv, ruz, semplet, dantek, daoulagad  
   dis pourbellet en deus, ar genoù digor war 9 eur en deus, chomet  
   eo a-sav, hep fiñval.
  
   Implijout anvioù-gwan.

Doare d’ober : 1 - Taolenniñ an aerouant p. 21.
    2 - Lenn ar pennad : ar mestr.
    3 - Adkavout gerioù anavezet e-barzh an eil pennad.
    4 - Labourat dre skrid (labour hiniennel).

Dafar :  - Skeudenn p. 21,
   - ur skritell vras an eil pennad skrivet warni. 
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2 - Ar mestr a lenn ar pennad kentañ :
Diskouez an tresadennoù p. 22, 23.

3 - Adkavout gerioù anavezet e-barzh an eil pennad :
Lenn ar pennad skrivet war ur skritell vras.

Lakaat anezho e liv.

Lenn a vouezh uhel :
Re vras : ar mestr a lenn.

CP ha CE1 : ar vugale a lenn ar pennadoù.

4 - Labourat dre gomz ha dre skrid (labour hiniennel) :
Re vras : ijinañ un istor bihan, implijout gerioù bet desket.
Ar mestr a skriv an istor bet ijinet (e traoñ ar fichenn 5.3.1).

CP + CE1 : Produiñ ur skrid.
Sevel frazennoù en ur implijout anvioù-gwan.
Evit sikour : drouk, fuloret, laouen, spontet, mut, fumet, kreñv, ruz, semplet, dantek.
Pe implijit ho keriaoueg deoc’h-c’hwi eta, ha skrivit ar gerioù-se ouzh an daolenn.
 

5.3.2



1 - Adlenn an istor betek ar bajenn 22 :
Re vras : ar mestr a lenn an istor.

CP ha CE1 : ar vugale a lenn (ar mestr a c’hell lenn ar pennadoù diaesañ).

2 - Labourat dre gomz a-stroll :
Brasaat tresadennoù an istor, lakaat anezho en urzh.
Goulenn digant ar vugale kontañ an istor d’ar re all. 

3 - Labourat dre skrid :
Labour hiniennel : lakaat an tresadennoù en urzh.
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Palioù :  Adlenn an istor en e bezh.

   Lakaat tresadennoù un urzh.
  
   Kontañ an istor d’ar re all.

   CE1 : kontañ an istor dre skrid.

Doare d’ober : 1 - Adlenn an istor betek ar bajenn 22.
    2 - Labourat dre gomz a-stroll.
    3 - Labourat dre skrid. 

Dafar :  - Tresadennoù brasaet,
   - fichenn ar poelladennoù. 

5.4.1 Pempvet sizhunvezh . Pevare Devezh . Pajenn 1     23.
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Doare d’ober : Re vras : Labourat dre gomz.
 Lakaat an anv skrivet da-geñver e skeudenn.

 CP :  Labourat dre gomz.
  Lenn ar pennad.
  Adskrivañ.

 CE1 : Labourat dre gomz.
  Lenn ar pennad.
  Adskrivañ gerioù.
  Ijinañ ha skrivañ frazennoù.

1 - Re vras, CP, CE1
- Sellout pizh ouzh tresadenn ar bajenn 24.
- Sevel roll danvez ar soubenn. Skrivañ an anvioù ouzh an daolenn.
- Implijout an tresadennoù brasaet.
- Fichenn 6.1.1 ; ar gerioù a vo lakaet e-barzh geriaoueg an anvioù-kadarn. 

2 - CP, CE1
- Perak e ra ar sorserez soubenn ?
- Perak ez eus un dra bennak gant pep loen ?
- Lennet e vo an destenn gant ar mestr a vouezh uhel.
- Adlavaret e vo pep frazenn gant ar vugale.
- Fichenn 6.1.2 : skrivañ er plas dereat ar pevar ger a vo bet skrivet gant ar mestr ouzh 
an daolenn.
(Sellout ouzh ar bajenn 44 da heul)

6.1 C’hwec’hvet sizhunvezh . Devezh kentañ . Pajennoù 24, 25. 

Palioù :  Deskiñ gerioù : ur vleunienn, un aval-pin...

   Deskiñ ar stumm : “a zo gant...”

   Distagañ frazennoù hiroc’h.

Dafar :              - Tresadennoù brasaet danvez ar soubenn, 
                         - fichennoù ar poelladennoù 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.
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3 - CE1
- Labourat dre gomz. 
Sevel frazennoù war patrom al levr : “Ma teuas… gant ar ran, … gant ar c’hazh…”
- Ijinañ neuze ha skrivañ rekipe ur soubenn all, gant traoù all. (fichenn 6.1.3)
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1 - Deskiñ ar bommoù-hud dre ’n eñvor : 

2 - Sevel bommoù-hud all : c’hoari gant ar gerioù hag an heñvelsoniadoù :
Sevel roll al livioù ha klask loened hag a echu gant ar memes soniadoù.
Tu a zo da reiñ d’ar vugale anvioù al livioù hag al loened, dezho da liammañ anezho 
 hervez ar glotenn ziwezhañ :

rous   labous      
gwenn  kaouenn      
gris   gwiz
glas   kazh
orañjez  kiez 
melen  logodenn
(Sellout ouzh ar bajenn 46 da heul)

6.2.1 C’hwec’hvet sizhunvezh . Eil Devezh . Pajennoù 24, 25. 

Palioù :  Klask heñvelsoniadoù.

   Deskiñ ar bommoù-hud dre ’n eñvor.

   Sevel bommoù-hud all : c’hoari gant ar gerioù. 

Doare d’ober : 1 - Anavezout anvioù nevez : kaouenn, gwiz, kiez.
 2 - Klask al liv a glot ganto.
 3 - Deskiñ ar bommoù-hud dre ’n eñvor.
 4 - Sevel bommoù-hud all : c’hoari gant ar gerioù hag an  
 heñvelsoniadoù.
     5 - Poelladennoù dre skrid.

Dafar :   - Tresadennoù al loened hag ar podoù-houarn brasaet,
   - fichenn ar poelladennoù. 



Pod rous, paotr rous, kozh labous.
Pod gwenn, paotr gwenn, kozh kaouenn.
Pod gris, paotr gris, kozh wiz.
Pod glas, paotr glas, kozh kazh.
Pod orañjez, paotr orañjez, kozh kiez.
Pod melen, paotr melen, kozh logodenn.

3 - Poelladennoù dre skrid :
Livañ ar podoù ha liammañ anezho gant al loen a glot ganto.
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1 - Taolenniñ ar skeudenn :
Perak e lavar ar sorserez bommoù-hud : d’ober soubenn pe traoù all ?
Perak ez eus tri fik ?
Lakaat ar vugale da ijinañ fin an istor dre gomz.

Dizoleiñ ar pajennoù 26-27.
Taolenniñ ar skeudenn.

Oc’h ober petra emaint ?
Oc’h evañ ur banne laezh emañ ar c’hazh.
Implijout dre gomz ar stumm “o … emañ”.

2 - Lenn ar pennad.

3 - Labourat dre skrid :
Implijout ar stumm “o … emañ”.

 

6.3.1 C’hwec’hvet sizhunvezh . Trede Devezh . Pajennoù 24, 25. 

Palioù :  Ijinañ dre gomz petra a zo o vont da c’hoarvezout.

   Implijout ar stumm “o ... emañ”.

Doare d’ober :  1 - Taolenniñ ar skeudenn.
 2 - Lenn ar pennad.
     3 - Labourat dre skrid.

Dafar :   - Levr p. 26,
   - fichenn ar poelladennoù. 
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6.4.1 C’hwec’hvet sizhunvezh . Pevare Devezh . Pajennoù 26, 
27.

Palioù :  Adlenn an istor penn-da-benn.

   Implijout anvioù-gwan savet war patrom “nevez-flamm”.

   Ober un dresadenn.

Doare d’ober :  1 - Adlenn an istor a-bezh (CP-CE1).
 2 - Labourat dre gomz a-stroll : ijinañ petra a c’hell talvezout  
 ar gerioù spisaet.
     3 - Ober un dresadenn evit pep ger spisaet.
    4 - Poelladennoù.

Dafar :     - Levr p. 26 ha 27,
   - fichenn ar poelladennoù. 

1 - Adlenn an istor a-bezh :
Re vras : ar mestr a lenn an istor.

CP ha CE1 : ar vugale a lenn (ar mestr a c’hell lenn ar pennadoù diaesañ).

2 - CP ha CE1 : labourat dre gomz a-stroll : ijinañ petra a c’hell talvezout ar gerioù 
spisaet :
p. 26 : UR VALAENN NEVEZ-FLAMM !

Klask talvoudegezh gerioù spisaet all hag implijout anezho dre gomz e-barzh frazennoù.

3 - Ober un dresadenn evit pep ger spisaet.

4 - Poelladennoù :
Liammañ ar gerioù evit sevel anvioù-gwan spisaet.

Du-pod   
Yac’h-pesk

Gwenn-erc’h  
Pinvidik-mor

Digor-frank   
Tomm-forn

Brav-naet   
Skuizh-marv
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