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Ar c’hoariva hag ar grennarded

Ar grennarded hag ar c’hoariva, ar c’hoariva hag ar grennarded, ’mit-hu ? 
An oad krenn ! Oad an dispac’h, an oad ma teu ar plac’hig vihan da blac’h 
yaouank, ar paotrig da waz… koulz lavaret. Un oad diaes evidomp-ni ? Ur 
boupenn, gant peseurt balafenn, peseurt loenig iskis e-barzh ?
Bez’ e c’hellfed ober margodennoù eus ar grennarded, bras eo galloud 
Yann-C’hoariva. Pegen aes eo lakaat anezho da vezañ soudarded reizh, fur 
ha sentus, prest atav da zistagañ brezhoneg fraezh ha sklaer…
Petra eo ar c’hoariva evito e gwirionez ? Mont war al leurenn dirak an dud, 
lorc’h enno, doare Star Academy, evit dibunañ forzh peseurt testenn, kontañ 
forzh peseurt istor ? Ne gav ket din.
C’hoari pezh evit ar grennarded zo en em anavezout gwelloc’h, int-i o-unan, 
labourat a-unan gant ar re all, anaout ha doñvaat ar bed en-dro dezho, 
krizder ha feulster ar bed… Klask diskoulmañ kudennoù ar bed en deiz a 
hiziv, klask ur wirionez bennak e-touez meur a wirionez all.
Ret eo leusker ganto ar frankiz da gemer intrudu : cheñch testenn ar pezh-
c’hoari ma fell dezho, klask war internet traoù da blijout dezho, lakaat ar gaoz 
diwar-benn an dud hep paperioù, diwar-benn ar garantez, tud gwallgaset er 
skolajoù ha me ’oar-me… plediñ gant kudennoù eus o oad hag eus ar bed 
a-vremañ ha n’int ket anavezet gant Yann-C’hoariva marteze.
Kemer riskl, brokañ ha klaoustreañ, en em lakaat holl asambles en arvar evit 
ijinañ un doare c’hoariva nevez evit an amzer-da-zont.
Deomp-ni eo da reiñ plijadur d’ar re yaouank da c’hoari. Evito o-unan, 
evit kaout dudi gant ar brezhoneg… hag evit dont da vezañ c’hoarierien 
er strolladoù c’hoariva brezhonek ken buan all. Diouer zo anezho. « Ez-
yaouank eo ober an den » a leverer. Ret eo kaout doujañs evit an den emañ 
ar c’hrennard o tont da vezañ. Ur skoazell vras eo ar c’hoariva !

Fanny Chauffin — kelennerez e skolaj Jakez-Riou Kemper

Sevel ur pezh-c’hoari en ur skolaj

En em renkañ a ra ar gelennerien er skolaj evit sevel un abadenn-c’hoariva 
gant ar skolajidi, ur c’hlasad pe meur a hini o kemer perzh. Divizout a reont 
goulenn digant c’hoarierien a vicher sikour anezho.
Ur vodadeg a aozont evit renkañ pep tra gant ar gelennerien hag ar 
c’hoarierien. Dibab a reer an danvez : ur pezh-c’hoari a zo anezhañ dija pe un 
droidigezh, ur gontadenn, un danevell, ur romant, ur ganaouenn kempennet 
e doare ur pezh-c’hoari, pe ur pezh ijinet ha skrivet gant ar re yaouank gant 
sikour ar gelennerien ha Yann-C’hoariva.
Dibab a reer peur labourat gant ar skolajidi : a-hed ar bloaz, war dri pe 
c’hwec’h miz pe war ur prantad berroc’h. Pet gwezh e teuio Yann-C’hoariva, 
e-pad pegeit, hag all. Peur ha da geñver peseurt degouezh e vezo displeget 
ar pezh-c’hoari dirak an dud. N’eo ket pal al labour c’hoariva sevel ur 
pezh-c’hoari da c’hoari dirak an dud, eme tud ar « sevenadur uhel ».  Da’m 
mennozh eo talvoudus diskouez ar pezh a vez bet desket, plijadurus eo evit 
ar re yaouank hag enkrezus ivez, hag evit o c’herent ha mignoned. Ha ster ar 
c’hoariva eo, kontañ un istor bennak dirak tud o sellet hag o selaou.
Pa vez prest pep tra e teu Yann-C’hoariva dirak ar skolajidi d’ober 
anaoudegezh ganto ha da zisplegañ dezho penaos e vo kaset al labour da 
benn. Ma vez skrivet ar pezh gant ar skolajidi e ro Yann-C’hoariva kuzulioù 
evit ma vefe aes da leurenniañ, plijus an istor ha sklaer, pinvidik personelezh 
an tudennoù. Ur gwir labour skrivañ e rank bezañ, a-hend-all e vezo dister 
e-keñver ar pezhioù klasel ha ne zegaso ket kalz a ouiziegezh d’ar re yaouank.
Kroget eo al labour gant ar skolajidi. Klasket ez eus bet ur sal evit pleustriñ, 
bras a-walc’h, na re yen na re domm enni, gant nebeut a drouz. Ar pezh-
c’hoari zo bet lennet a-raok er skol, studiet don zoken a-wezhoù. Ar perzhioù 
a c’hell bezañ bet ingalet etre ar skolajidi. Lod a gav gwelloc’h e vefe graet 
asambles gant Yann-C’hoariva. Ret eo reiñ tro da bep hini da c’hoari ha n’eo 
ket reiñ ar perzhioù brasañ d’ar « begoù bras ». Ar c’hoariva a rank sikour 
ar re o deus ar muiañ a boan oc’h en em zispakañ. Ur vad spontus a raio 
dezho ma vez doujet outo.
Peurliesañ e krog Yann-C’hoariva d’ober poelladennoù gant ar skolajidi evit 
lakaat anezho en o aez e-touez ar re all. Ul labour a-stroll eo ar c’hoariva, 
a-unan, n’eo ket afer an-unan, evit deskiñ doareoù ar c’hoariva e pep keñver. 
Mat eo e vefe graet poelladennoù da bep pennad-c’hoariva keit ha ma pado 
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al labour er skolaj. Alies e vezer techet da ziskregiñ diouto kuit da « goll 
amzer » pe evit mont buanoc’h war ar pezh-c’hoari. Da Yann-C’hoariva eo 
derc’hel dezho betek ar fin. Mat eo kaout poelladennoù hag a glot gant ar 
pezh-c’hoari ; mat eo kaout re all ivez evit ma vezo ledan an deskadurezh a 
zastumo ar re yaouank diwar-benn ar c’hoariva.
Da bep prantad c’hoariva e vez pleustret war ar pezh-c’hoari a zo da zeskiñ. 
Ret eo d’ar re yaouank bezañ sioul, lakaat evezh, ha chom da sellet ouzh ar 
bleustradeg zoken pa ne vezont ket o c’hoari o-unan. Kalz a vez desket en ur 
sellet ouzh ar re all hag evito eo ur merk a zoujañs : « Ul labour a-stroll eo ar 
c’hoariva. » Mat eo da Yann-C’hoariva reiñ tro d’ar re yaouank da lavaret o 
soñj diwar-benn ar c’hoari hag al leurenniñ. Lakaat a ra o ijin da labourat ha 
muioc’h a se a blijadur o devez pa c’hellont kemer perzh ouzhpenn c’hoari 
o ferzh nemetken.
Etre ar prantadoù-c’hoariva gant ar Yann-C’hoariva e rank al labour bezañ 
kendalc’het. Pleustriñ war al leurenn en ur zerc’hel kont eus ar pezh bet 
desket digant Yann-C’hoariva, arabat disteraat al labour a zo bet graet 
: pleustriñ evel-se zo mat ma’z eo barrek a-walc’h ar c’helenner d’ober 
war-dro. A-hend-all e vo labouret war an destenn, an distagadur, ar 
santadurioù… Ha pourchas an traoù all a vezo ezhomm evit c’hoari : ar 
gwiskamantoù, an traouachoù, ar c’hinkladurioù… Gant Yann-C’hoariva e 
vezo anv diwar-benn ar sonerezh, an trouzioù, ar gouloù da sklêrijennañ ar 
c’hoari, hag all. 
A-nebeudoù ez a al labour war-raok. Prestik e vezo c’hoariet dirak an dud. 
A-raok sevel war al leurenn, da geñver ur bleustradeg diwezhañ, e c’heller 
goulenn o soñj digant ar re yaouank : penaos eo bet tremenet al labour 
c’hoariva ? Diwezhatoc’h, war-lerc’h an abadenn, e c’hell bezañ graet ar 
« pennad prederiañ »-se  ivez.

G. Kervella — ar Vro Bagan

Un nebeud kuzulioù fur a-raok kregiñ

Ar sal c’hoariva

• Kaout ur sal na re vras na re vihan.
• Daou lec’h disheñvel enni :
 – al lec’h-c’hoari;
 – al lec’h evit arvestiñ.
• Kaout un tammig muioc’h a sklêrijenn war al lec’h-c’hoari eget war al 
lec’h-arvestiñ.
• Na re greñv na re wan ar sklêrijenn.
• Na re domm na re yen er sal, na re drouzus.
• Dleet eo da leur al lec’h-c’hoari bezañ plijus (koad pe pallenn) evit gellout 
c’hoari diarc’hen a-wezhioù.
• Lakaat dilhad ha boteier aes evit c’hoari.
• Da Yann-C’hoariva, rener ar c’hoari, eo lakaat darempredoù mat etre tud 
ar strollad.

Ar c’horf, ar vouezh, ar spered

Ur benveg eo ar c’horf evit an den. Ur benveg dreist, ar benveg galloudusañ 
a zo. Gant ar c’horf e c’heller displegañ pep tra.
En hor bro, peurliesañ, e komzer muioc’h gant ar vouezh eget gant ar c’horf. 
Ar c’horf ne ra nemet jestroù ha fiñvadennoù boutin a-walc’h.
Ar vugale yaouank a implij o c’horf en un doare naturel, ur c’hoari eo evito. 
Deuet da grennard e vez nec’het an den gant e gorf, dalc’het, paket e gwask 
koulz lavaret.
E savenadurioù ’zo ez eo ar c’hontrol-bev.
Dre ar c’hoariva e teu an den da anaout gwelloc’h e gorf, da vezañ aesoc’h 
e-touez e zilhad. Krediñ a ra implijout e gorf, ijinañ ha krouiñ traoù gantañ.
Labourat war ar vouezh zo talvoudus-bras ivez evit mont pelloc’h ha 
donoc’h. Ha war ar spered a ren pep tra.
Dre bleustriñ war e gorf, e vouezh hag e spered e teu an den da zizoleiñ 
pinvidigezhioù a zo ennañ hep gouzout dezhañ zoken. Prest eo da rannañ 
anezho gant ar re all ha da sevel traoù asambles ganto.

Yann-C’hoariva
Yann-C’hoariva a reer eus an den a ra war-dro ar strollad, ur c’hoarier a vicher 
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An ijin hag ar faltazi
Pep den a garfe lavaret ha c’hoari ar pezh a zo don en e galon. An holl ne 
gredont ket en ober.
Ar c’hoariva a ro tro da bephini da ijinañ, da faltaziañ, gant e gorf, e spered 
hag e vouezh.
Ar c’hoarier n’eo ket ur vargodenn anezhañ : deskiñ un destenn dindan 
eñvor, en displegañ dirak an arvesterien, dindan urzhioù start al leurennier. 
Kabestret e vefe betek re.
Digabestr e rank bezañ ar c’hoarier. Lakaomp anezhañ da sevel istorioù, da 
grouiñ tudennoù diouzh e benn e-unan.
E meur a boelladenn e vez laosket faltazi ar c’hoarierien da nijal. Un dachenn 
diharz eo ar c’hoariva. Bez’ e c’hell un den mont pellañ ma c’hell enni.
Goude bezañ bet e breskenn war bark ledan an ijin hag ar faltazi e ranko 
reizhañ e imor ha renkañ ar c’hoari dirak an arvesterien.

Ul labour a-stroll
Alies e vezo klevet ha lennet ar gerioù-mañ : « Ul labour a-stroll eo ar 
c’hoariva ! » Re wir eo ! Ret eo sankañ ar gerioù-se e penn ar c’hoarierien.
Techet e vez an den da glask e blijadur ha da c’hoari evitañ e-unan dirak an 
dud. A-unan e ranker labourat war al lec’h-c’hoari ha n’eo ket an-unan. Alies 
e vez kemeret skwer ur skipailh mell-droad pe forzh peseurt sport a-stroll 
evit displegañ petra eo labourat a-unan.
Ret eo en em anaout mat an eil re ar re all, bezañ hardizh gant ar re all, kaout 
joa outo… ha doujañs dreist pep tra.
E meur a boelladenn e vez pouezet war ar spered « Labour a-stroll »

anezhañ, pe ur c’helenner pe buhezour e karg eus ar c’hoariva. Dezhañ eo 
e vo reiñ fiziañs d’ar skolajidi, bezañ sklaer ha fraezh en e zisplegadennoù, 
bezañ laouen, brokus ha krouiñ ur spered a-stroll, a genskoazell.

Implij ar poelladennoù
Ar poelladennoù da heul a c’hell bezañ talvoudus evito o-unan, evit pleustriñ 
war ar c’horf, ar vouezh, an ijin, ar santadurioù, al labour a-stroll. Bez’ e 
c’heller o implijout ivez pa vezer o sevel ur pezh-c’hoari. Peurliesañ e kroger 
gant un nebeud poelladennoù a-raok labourat da vat war ar pezh-c’hoari. 
Mat eo ivez implijout poelladennoù a c’hell talvezout war-eeun evit ar pezh-
c’hoari.

Distignañ ar c’horf
A-raok kregiñ da c’hoari eo ret kemer amzer da zistignañ ar c’horf hag ar 
spered. Er vuhez pemdeziek e vez lakaet bec’h war an den, war e gorf koulz 
ha war e spered. Bevañ a ra an dud buan ha d’ar red, mall warno hep ehan.
Kemeromp amzer da sioulaat ar c’horf hag ar spered, selaou ar c’horf, en 
em soñjal seder ha divec’h…
Poelladennoù yoga a c’heller implijout evit distignañ ar c’horf.

Souplaat ar c’horf
Evit gellout implijout mat ar c’horf evit ar jestroù, ar fiñvadennoù, evit ar 
vouezh, evit bevañ santadurioù, krouiñ tudennoù, eo ret e vefe gwevn ar 
c’horf-se. Ret eo labourat war bep lodenn eus ar c’horf, pleustriñ mat war 
ar melloù, an izili, ar chouk, al livenn-gein…

Tennañ an alan
Pouezus-kenañ eo gouarn mat an alan. A-drugarez d’an alaniñ e c’heller 
implijout mat ar vouezh hag ar c’horf ivez. Evit distagañ ervat, hag e 
brezhoneg ouzhpenn, eo ret dialaniñ ha digeriñ mat ar genoù. Neuze 
e ranker tommañ ha gwevnaat ar pezh a servij da gomz (kof, bruched, 
korzenn, genoù, teod, muzelloù). Ret eo kreñvaat ar muzelloù ivez evit reiñ 
nerzh d’ar vouezh.
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1. Klik klak

Pa ya mat ar strollad asambles, pep hini d’e dro a lavar e anv-
bihan, div wezh en ur ober klik-klik en nec’h. 
Ober div wezh an dro.

Bremañ, pep hini a lavar ur wezh e anv hag anv unan bennak all 
eus ar strollad. Hennezh a gendalc’h war-lerc’h en ur lavaret e anv 
hag un anv all. Hag evel-se betek m’en do pep hini kemeret perzh 
div pe deir gwezh pe ouzhpenn.

Katell Tangi

Katell Katell

1 2 3 4…

Perak :  
− Ober anaoudegezh an eil re gant ar re all. 
− Deskiñ anvioù ar re all.
− Ober ur pennad tommañ.

Penaos : 
An holl a gemer perzh, 
en ur c’helc’h, 
troet o c’horf etrezek ar c’hreiz.

1. Plegañ an divesker ha skeiñ daou daol bihan gant palvioù an 
daou zorn war an divorzhed (klak-klak en traoñ). 

2. Sevel en e sav. 

3. Astenn an divrec’h en nec’h hag ober div stlakadenn gant ar 
biz-meud hag ar biz-bras. (Klevout div wezh klik-klik en nec’h.)

4. Plegañ an divesker en-dro.

Sevel ha plegañ a-bep-eil, en ur ober klak-klak en traoñ, klik-
klik en nec’h. 
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2. Dall pe vut

Perak :  
− Dizoleiñ al lec’h hag an dud, hep sikour an daoulagad.  
− Kaout fiziañs.

Penaos : 
Daou-ha-daou ; 
unan a serr e zaoulagad (an hini dall), 
egile o dalc’h digor (an heñcher).

an heñcheran hini dall

An heñcher a 
grog e dorn kleiz 
an hini dall gant e 
zorn kleiz.

Dorn dehoù war 
skoaz dehoù an 
hini dall evit bleinañ 
anezhañ.

An heñcher a grog e dorn kleiz an hini dall gant e zorn kleiz. Lakaat 
a ra e zorn dehoù war skoaz dehoù an hini dall evit e vleinañ dre al 
lec’h-c’hoari. Lakaat a ra dorn an hini dall da stekiñ ouzh an traoù 
hag ouzh an dud.

Evel-se, gant ar stok eus e groc’hen (dorn) nemetken, e teu da 
anaout an danvezioù (lien, koad, houarn, lêr, kroc’hen, blev, gloan, 
gwer, plastik…). Daoust ha tomm int, yen pe glouar, kalet, gwak, 
kuñv, flour… ? Peseurt stumm zo dezho ?

Bez’ e c’hell an den dall lavarout ar pezh a vez lakaet da zizoleiñ pe 
chom mut (dall ha mut !).
Goustad ez eer er penn kentañ, buanoc’h-buanañ goude-se.
Goude ur pennad e teu an hini dall da vezañ an heñcher, hag an 
heñcher an hini dall. 
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3. Ar c’hoari tos-tos

Perak :  
− Dizoleiñ al lec’h. 
− Reiñ fiziañs. 
− Bezañ resis er c’hoari.
− Lakaat evezh.

Penaos : 
Daou-ha-daou. 
Unan anezho zo dall (ar c’harr eo). 
Egile a vlein ar c’harr.

an heñcher
an hini dall

An holl a oar petra eo ar c’hoari tos-tos (kirri bihan o vont da 
dourtañ an eil ouzh egile).
Ul leurenn tos-tos eo deuet al lec’h-c’hoari da vezañ.
Ar blenier a ro urzhioù d’e garr (an hini dall) gant e zorn nemetken.

Arabat mont da stekiñ ouzh ar re all nag ouzh an traoù a zo er sal.
A-benn ur pennad e teu ar c’harrig da vezañ ar bleiner.

4 5

1. Evit mont war-raok : lakaat palv an dorn e-kreiz ar c’hein.
2. Evit treiñ a-zehoù : lakaat an dorn war ar skoaz zehoù
3. Evit treiñ a-gleiz : lakaat an dorn war ar skoaz kleiz.
4. Evit mont war-gil : sachañ gant an dorn war ar gouzoug.
5. Evit chom a-sav : tennañ an dorn kuit.

21 3 
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4. Ar c’hirri pellurzhiet

Memes tra hag ar c’hoari tos-tos.
Amañ avat ne vez ket roet an urzhioù gant an dorn.
Gant ar vouezh ne lavaran ket.
Sonioù (trouzioù) eo an urzhioù, kentoc’h eget gerioù.
Ret eo da bep koublad dibab ur son disheñvel diouzh  
ar c’houbladoù all. 

bêê

o

o

o

zii

zii

zii

Hag all… 

Perak :  
− Dizoleiñ al lec’h. 
− Reiñ fiziañs.
− Bezañ resis er c’hoari.
− Lakaat evezh.

Penaos : 
Daou-ha-daou.
Unan anezho zo dall (ar c’harr). 
Egile, ar blenier, a vlein ar c’harr. 
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5. Ar voger

Perak :  
− Anaout al lec’h. 
− Kaout fiziañs.
− Lakaat evezh.

Penaos : 
An holl paneve unan en un tu eus al 
lec’h-c’hoari.
Unan en tu all (pe er penn all).

An holl war-bouez unan, skoaz-ha-skoaz, en un tu eus al lec’h-
c’hoari. Mut int ha difiñv.
Egile a ya en tu all (10 metr diouzh ar « voger » a vefe mat).
Sellout a ra ouzh ar voger da welet pegeit ’zo da vale.

Serriñ a ra e zaoulagad ha kerzhout betek ar voger.
Ret eo dezhañ/dezhi chom a-sav an tostañ ar gwellañ outi.
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6. Ar gador

Perak :  
− Ober anaoudegezh gant al lec’h hep sikour an daoulagad.
− Kaout fiziañs. 
− Lakaat evezh.

Penaos : 
Pep hini d’e dro. 

Lakaat ur gador e-kreiz al lec’h-c’hoari (5 pe 6 metr da vihanañ 
diouzh ar strollad). 
Pep hini d’e dro a sell mat pelec’h emañ ar gador.

Serriñ a ra e zaoulagad ha mont da azezañ war ar gador hep chom 
da straniñ.
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7. Ar votez

Perak :  
− Ober anaoudegezh gant al lec’h hep sikour an daoulagad.
− Kaout fiziañs. 
− Lakaat evezh.

Penaos : 
Pep hini d’e dro. 

Lakaat ur votez e-kreiz al lec’h-c’hoari. 
Pep hini d’e dro a sell mat pelec’h emañ ar votez.
Serriñ a ra e zaoulagad ha mont da dapout krog er votez en ur dreuziñ al lec’h-
c’hoari.
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8. Ar melezour

Perak :  
− Sellout e daoulagad ar re all.
− Kaout fiziañs. 
− Lakaat evezh.

Penaos : 
Daou-ha-daou.

Daou-ha-daou tal-ouzh-tal. 
Unan anezho zo ur melezour.
Egile zo un den dirak ar melezour.
Sellout a reont eeun en o daoulagad.
An hini zo dirak ar melezour a ra jestroù gant e gorf… 
Ar « melezour » a ra tre ar memes tra, asambles gant an den dirak 
ar melezour.
Arabat mont re vuan anez ne c’hell ket ar melezour mont da heul.
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9. Piv out ?

Perak :  
− Ober anaoudegezh.
− Deskiñ anvioù ar re all.
− Sellet eeun.
− Komz kreñv ha distag. 
− Tennañ mat an alan.
− Chom difiñv, hep ober na jestroù nag ardoù.

Penaos : 
Pep hini d’e dro dirak ar re all 
troet etrezek enno.

Rozenn eo va anv.
16 vloaz on.

E Kemper emaon o chom.

Yann eo va anv.
17 vloaz on.

E Landudeg emaon o chom.

An holl war ul linenn en un tu eus al lec’h-c’hoari.
Pep hini d’e dro a ya en tu all.
Treiñ ar c’horf etrezek ar re all.
Tennañ mat an alan ha lavaret :
An anv
An oad
Ar chomlec’h

Da skwer :
« Yann eo va anv.
10 vloaz on.
E Landudeg emaon o chom. »

P’en devez echu da vat e teu en-dro davet ar re all.
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4. Meur a suner-gwad zo o pourmen war al lec’h-c’hoari. 

5. Pa vo paket ur suner-gwad d’e dro e laosko un huanadenn 
greñv evit diskouez n’eo ket ken suner-gwad, betek ma vo 
paket en-dro avat…

Evel-se e teu pep hini da vezañ suner-gwad ha den ordinal a bep eil 
ha meur a wezh.

10. Ar suner-gwad

Perak :  
− Kaout fiziañs. 
− Labourat a-stroll. 
− En em lec’hiañ. 
− Implijout ar c’hleved, ar c’hwesha…

Penaos : 
An holl asambles.

1. An holl zo o vale war al lec’h-c’hoari, serr o daoulagad ganto. 
2. Yann-C’hoariva, ur suner-gwad anezhañ, a laka e zaouarn war 

divskoaz unan bennak evit diskouez emañ o sunañ e wad. An 
hini a zo bet paket a youc’h kreñv. Hemañ d’e dro a zeu da 
vezañ suner-gwad. 

3. Kerkent ez a da sunañ gwad unan bennak en ur gregiñ en e 
zivskoaz gant e zaouarn. 

AAAAAA

AAAAAA

AAAAAA
1 2

3

AA
A

A
A

A

4

5
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1. Bale a-hed hag a-dreuz

Perak :  
− En em dommañ. 
− Lakaat evezh. 
− En em lec’hiañ. 

 

Penaos : 
An holl asambles.

Emañ an holl war al lec’h-c’hoari. Ret eo chom warnañ.
Bale goustadik a-hed hag a-dreuz, en doare ma vezo ingalet mat an 
dud war al leur, na re stank na re rouez.
Evit-se eo ret lakaat evezh d’ar re all ha d’al lec’h.
« Chom a-sav ! », eme Yann-C’hoariva.
Kerkent e chom pep hini a-sav.
« Hag ingalet mat omp, ’mit-hu ? »
Pep hini a lavar petra ’zo mat ha petra n’eo ket.
« Deomp adarre ! », eme Yann-C’hoariva.
Tamm-ha-tamm e teu ar c’hoari da wellaat.

Bremañ e c’heller bale buanoc’h, redek zoken ; pe bale goustadik-
kenañ…
E-lec’h reiñ an urzhioù gant ar vouezh e c’hell Yann-C’hoariva lakaat 
un ton sonerezh bennak. Chom a-sav pa vez lazhet ar sonerezh, 
loc’h adarre da vale pa vez lakaet ar sonerezh en-dro. Kerzhout 
diouzh lusk ar sonerezh.

mat

fall
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2. Tommañ pep lodenn eus ar c’horf

Perak :  
− Tommañ ar melloù, souplaat anezho.
− Implijout mat ar c’horf evit ar jestroù.

Penaos : 
An holl asambles.
Digor an daoulagad.

1. Treiñ ar penn : 

a-gleize-kreiza-zehoù e-kreiz

2. Plegañ ar chouk : 

en traoñ e-kreiz en nec’h e-kreiz

3. Kosteziañ ar penn : 

a-gleize-kreiza-zehoù e-kreiz

4. Penn en a-raok, en a-dreñv (lakaat an daouarn a-zioc’h ar penn) : 

en a-raok e-kreiz en a-dreñv e-kreiz
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5. Treiñ eeun ar penn a-gostez : 

a-gleize-kreiza-zehoù e-kreiz

6. Ober un dro gant ar penn : cheñch tu bep tro (kuit da vezañ 
« mezv »). Derc’hel digor an daoulagad.

7. Tommañ an dremm en ur frotañ anezhi gant an daouarn.
Kalz kigennoù a ya d’ober an dremm, talvoudus int evit ar c’hoariva.

8. Tommañ ar gouzoug hag ar chouk. 

9. Tommañ ar c’harvanioù en ur frotañ anezho, en ur zigeriñ ha 
serriñ ar genoù, lakaat ar genoù a-dreuz pe mod all.

digor serr a-zehoù a-gleiz

10. Tommañ an teod en ur lakaat anezhañ da dreiñ er genoù, er-
maez eus ar genoù, ober trouz gantañ.

er-maez e-barzh treiñ
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An holl en ur c’helc’h, troet etrezek ar c’hreiz.
Emañ Yann-C’hoariva er c’helc’h ivez, pe e-kreiz.
Lakaat an daou droad mat war al leur, un tammig disparti an eil 
diouzh egile, start ha kempouez.

1. An divskoaz :

 

×8×8 ×8 ×8



a. b. c. d.

a. Sevel eeun an divrec’h, astenn anezho a bep eil. Eizh gwezh a 
bep tu.
b. Eeun an divrec’h en traoñ, sevel an diskoaz asambles, pe pep 
hini d’he zro. Eizh gwezh.
c. Lakaat an divskoaz en a-raok, asambles pe pep hini d’he zro. 
Eizh gwezh.
d. Lakaat an divskoaz en a-dreñv, asambles pe pep hini d’he zro. 
Eizh gwezh.
e. Lakaat ur skoaz en a-raok, eben en a-dreñv ha cheñch. Eizh 
gwezh.

×8

e.

2. An daouilin :

Lakaat un ilin war balv an 
dorn all, ha treiñ ar vrec’h a 
bep tu, pell diouzh ar c’horf. 
Eizh gwezh a bep tu.

3. An daou arzorn :

Kregiñ er vrec’h gant un 
dorn, ha treiñ an dorn all 
en-dro d’an arzorn. Eizh 
gwezh a bep tu.

4. Ar bizied :

Hejañ anezho asambles.
Kroaziañ anezho.
Plegañ hag astenn anezho 
a bep eil.

5. Ar c’hein :
Astenn ha plegañ a bep eil.

×8

×8
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6. An divlez :

Treiñ an divlez (ar 
revr) a bep tu, evel pa 
vefed o c’hoari gant ur 
c’helc’h « hula hoop ».

7. An daoulin :

Treiñ anezho gant sikour an daouarn.
Plegañ hag astenn anezho (o skiañ).

8. An daouufern :
Sevel war beg an troad, sevel war ar seul.

×8

Evel-se eo bet tommet ha lakaet gwevn pep lodenn eus ar c’horf.
Un digarez eo ivez da zeskiñ ar « gorfadurezh » e brezhoneg :

blev

tal

fri

muzelloùelgezh

divabrant
daoulagad
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divlez

peñsoù

chouk

kein

an dargreiz

divskoaz

daouilin

kofoù-gar

an daouufern

daoulin

divorzhed

arzorn

divrec’h

bruched

gouzoug

kof

dorn
bizied

daoudroad bizied treid

divskouarn
karvanioù
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3. Dihuniñ

Perak :  
− Ober un tamm tommañ.
− Lakaat gwevn er c’horf.
− Deskiñ ar « gorfadurezh » (pep lodenn eus ar c’horf).

Penaos : 
An holl a-unan, en ur c’helc’h.

Emaer o sevel diouzh ar gwele diouzh ar mintin.
Astenn an izili, bazailhat.
Frotañ ar c’horf gant an daouarn evel pa vefed o’n em walc’hiñ.
Gwalc’hiñ ar blev, ar chouk, an tal. Dibikouzañ an daoulagad, 
digeriñ an divskouarn gant an daou viz-yod.
Gwalc’hiñ an daouividig, an divjod , ar fri…
Ober trouz gant ar muzelloù, gant an teod…
Chaokat un tamm boued er genoù.
Ober ardoù gant ar genoù, c’hoari beg-kamm, beg « mersi ’m eus 
ket ezhomm ! »…
Frotañ ar gouzoug, an divskoaz, an divrec’h, an daouilin, an 
arzornioù, an daouarn, ar bizied…
Frotiñ ar vruched, ar c’hostennoù, ar c’hof, an talier, an divlez, ar 
c’hein (pegen diaes eo pakañ war-laez !), ar peñsoù, an divorzhed, 
an divesker, an daoulin, ar c’hofoù-gar, an daouufern, an treid…
Ha da echuiñ reiñ taolioù treid e-giz pa vefed o c’hoari polotenn 
gant ur c’hwezigell.
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4. Skeiñ ha lopañ

Perak :  
− Tommañ ar c’horf.
− Souplaat ar c’higennoù.
− Anaout ar gorfadurezh/pep lodenn eus ar c’horf.

Penaos : 
An holl a-unan, en ur c’helc’h.

Skeiñ dousik war ar c’horf gant ar mell-dorn.
War ar vrec’h kleiz da gentañ, ar vrec’h dehoù da c’houde, azalek ar 
skoaz betek ar bizied…
Lopañ war ar vruched da gentañ, war ar c’hof…
War an daou gostez, war ar feskennoù, an divlez…
War an divorzhed en tu diabarzh, ar c’hofoù-gar, an treid.
Skeiñ mat war seulioù an treid.
Sevel azalek tu diavaez an treid, betek an divlez, dre ar c’hofoù-gar, 
an divorzhed, ar peñsoù, traoñ ar c’hein…
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5. Ar c’hazh

Perak :  
− Astenn ar c’hein.
− Tennañ mat an alan.

Penaos : 
 A-unanoù.

Mont war ar c’hrabanoù, disparti an daou zorn, hag an daou c’hlin.
Rontaat ar c’hein en ur sachañ war an alan, plegañ ar chouk ha 
tostaat an elgezh ouzh ar vruched.
Tennañ an alan en ur chom e-mod-se.
Eeunañ ar c’hein hag ar chouk, sevel ar penn, en ur deurel an alan.
Tennañ an alan en ur chom e-mod-se.
Rontaat hag eeunaat a bep eil, e-giz ma ra ur c’hazh pa vez flouret.
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6. Skilfoù ar c’hazh

Perak :  
− Astenn ar c’hein.
− Tennañ mat an alan.

Penaos : 
A-unanoù.

Mont war ar c’hrabanoù, disparti an daou zorn hag an daou c’hlin, 
tost ar peñsoù ouzh seulioù an treid, hep stekiñ outo.
Eeun eo ar c’hein hag ar chouk, savet ar penn.
En ur deurel an alan, astenn an divrec’h en a-raok, ar pellañ ma 
c’heller, e-giz ma ra ur c’hazh o ruzañ e skilfoù war al leur.
Eeun-tenn e rank d’an divrec’h, ar chouk hag ar c’hein bezañ.
En em lakaat adarre war ar c’hrabanoù en ur sachañ war an alan.
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7. Bale

Perak :  
− Tommañ ar c’horf.
−  Lakaat ar pouez war an treid, « diazez ar c’horf hag ar 
c’hempouez ».

Penaos : 
An holl a-unan an eil war-lerc’h egile.

Bale a-hed hag a-dreuz al lec’h-c’hoari, an eil war-lerc’h egile.
Yann-C’hoariva a lavar petra ober.

− Bale sioul ha kompez en ur lakaat mat pep troad war al leur, ar 
seul da gentañ, ar sol war-lerc’h hag ar bizied-treid da echuiñ.

− Bale war seulioù an treid.

− Bale war begoù an treid

− Bale war tu diavaez an treid. 

− Bale war tu diabarzh an treid.

Goustadik ha buanik a bep eil.
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8. Bale ha cheñch doare

Perak :  
− Lakaat evezh.
− En em dommañ.

Penaos : 
An holl a-unan.

Bale a-hed hag a-dreuz al lec’h-c’hoari, buan a-walc’h, hep redek. 
Teuler evezh e vefe ingalet mat an dud war al leurenn ; arabat eo e 
vefent re stank e lec’hiennoù zo ha re rouez e lec’hiennoù all.

Yann-C’hoariva a lavar niverennoù a vouezh uhel. Da bep niverenn e 
ra an dud un dra bennak resis.
Niverenn 1 : Chom a-sav, difiñv-kaer.
Niverenn 2 : Ober ul lamm.
Niverenn 3 : Ruzañ ar revr war al leur.
Kerkent e valeont adarre.

Un doare all :
Da bep niverenn e vale an dud e doare ul loen bennak.
Niverenn 1 : Labous.
Niverenn 2 : Marmouz.
Niverenn 3 : Glesker.
Niverenn 4 : Krank-saoz.
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9. Bale heñchet diwar-bouez an dorn

Perak :  
− Ober un tamm tommañ.
− Mestroniañ ar jestroù.
− Lakaat evezh.

Penaos : 
Daou-ha-daou.

Daou-ha-daou, tal-ouzh-tal.
Unan anezho, an hini a gas ar c’hoari, a laka palv e 
zorn ugent santimetr dirak dremm egile.
Hemañ a vo ret dezhañ mont da heul an dorn-se dre 
ma fiñvo, en ur chom atav 20 santimetr dioutañ.
Arabat mont re vuan nag ober jestroù re ziaes da 
heuliañ.
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1. An Daltoned

Perak :  
− Lakaat evezh. 
− Bezañ prim.

Penaos : 
An holl asambles.

Emañ an holl o vale sioulik (pe buanik) a-hed hag a-dreuz al lec’h-
c’hoari.

 
Bale a-strew

« Dao ! », eme Yann-C’hoariva (pe ur strakadenn daouarn), kerkent 
ez a ar c’hoarierien d’en em renkañ, ar buanañ ma c’hellont, hervez 
o ment, an hini bihanañ da gentañ, an hini brasañ da echuiñ.

  
En em renkañ

Bale a reont evel-se bremañ, an hini kentañ o tibab an hent hag an 
doare : buan, goustad, redek, daoubleget, a-lammoù, hag all.

 
Bale en ur renk

« Bale a-strew adarre ! », eme Yann-C’hoariva.

Bale a-strew

Hag ur pennadig goude-se :
« Dao ! An hini brasañ er penn a-raok bremañ ! »
Hag all.
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2. Kanañ pouilh

Perak :  
− Labourat a-stroll.
− Kaout fiziañs.
− Ober gant ar yezh.

Penaos : 
An holl asambles.

Rannet eo ar strollad e daou skipailh, kement-ha-kement a dud 
enno. Tal-ouzh-tal en em lakont war div linenn, A ha B, pemp pe 
c’hwec’h metr an eil diouzh eben. Sellet a reont an eil re ouzh ar re 
all a-eeun, en o daoulagad.
Unan eus ar skipailh A a ya a-herr tost ouzh ar skipailh B. Goude 
bezañ sellet ouzh daoulagad pep hini eus ar skipailh-se e taol ur 
gunujenn outo, e « kan pouilh outo ». Ha dont en-dro war e giz.
Tro unan eus ar strollad B eo bremañ d’ober kemend-all. Ha pep 
hini d’e dro, a bep eil evel-se. Ha meur a wezh pep hini.
Ret eo da bep hini kemer perzh. Ma chom boud hini-pe-hini e c’hell 
unan eus ar strollad all kenderc’hel en e lec’h. Ret eo c’hoari buan 
a-walc’h.
Un doare all : kontañ ar poentoù da bep skipailh, ur gunujenn o 
talvezout ur poent.

El lec’h ma vez kavet « pouilhoù » evel-se : 
 – kenstrivadeg e Bro-Dreger (Dastum Bro-Dreger) 
 – pezhioù-c’hoari :
  Ar roue Ubu
  Bag an Ankoù gant ar Vro Bagan.
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3. Emgann ar c’hlezeier

Perak :  
− Labourat a-stroll. 
− Reiñ nerzh. 
− Lakaat evezh.

Penaos : 
An holl asambles, 
e div skipailh.

41

2

3 6

5

Rannet eo ar strollad etre daou, 
kement-ha-kement. Tal-ouzh-tal en 
em lakont. 5 pe 6 metr an eil diouzh 
egile. Marc’heien int, pep a gleze 
ganto sañset (ijinet).
Ur penn-marc’heg zo dirak pep 
skipailh.
C’hwec’h taol-kleze disheñvel a roint, 
pep skipailh d’e dro.
An eil skipailh a glask diarbenn an 
taolioù kleze evel-just.

1 : Un taol a-blaen e krec’h da glask 
troc’hañ ar pennoù. Ret eo puchañ.

2 : Un taol a-blaen en traoñ da glask 
troc’hañ an divesker. Ret eo lammat 
uhel.

3 : Un taol a-blom war an tu-dehoù. 
Ret eo lammat a-gleiz.

4 : Un taol a-blom war an tu-kleiz. 
Ret eo lammat a-zehoù.

5 : Un taol a-blom e-kreiz. 
An hanter eus ar skipailh enebet a 
lamm a-gleiz, eben a-zehoù.

6 : Un taol a-blaen war-raok, 
ar skipailh a-enep a ya war-dreñv.

Ret eo diskouez sklaer an taolioù-
kleze. Ret da bep skipailh lammat 
a-unan. Arabat skeiñ an taolioù re 
vuan.
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4. Dreist ar c’hleuz !

Perak :  
− Labourat a-stroll.
− Kaout lusk.
− Gouarn mat an alan.

Penaos : 
An holl asambles.

Emañ an holl en ur c’helc’h, pep hini troet war-zu ar c’hreiz.
Yann-C’hoariva : « Emaoc’h o redek sioulik war ar maez, a-raok ma 
oa bet adlodennet an douaroù ! »
Hag an holl da redek, en ur sachañ mat o alan.
Yann-C’hoariva : « Da “ tri ” e lammoc’h uhel en ur zistagañ kreñv 
ar ger « Ur c’hleuz », e-giz pa vefec’h o lammat dreist ar c’hleuz-se.
Setu ! Unan, daou, tri ! »
Hag an holl da lammat a-unan, « Ur c’hleuz ! »
Ha redek sioulik adarre, betek ur c’hleuz all.

Dibab ar ger a vez implijet er vro (kleuz, kleuñ, kae, garzh…)
Bez’ e c’heller lavaret ar ger « Ar c’hleuz » e meur a zoare, kement 
ha labourat war ar santadurioù :
laouen, glac’haret, drouk, aonik, spontet, pennfollet, ha kement zo.

Unan,
daou, tri !

Ur c’hleuz !
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Yann-C’hoariva : « Unan ! Daou ! Tri ! »
E-keit-se e sav ar c’hoarierien en o sav en 
ur dostaat ouzh o daoulagad o dorn gant 
an « dra » ennañ.
An holl : « Ul labous eo ! »

Yann-C’hoariva : « Unan ! Daou ! Tri ! »
E-keit-se e lamm ar c’hoarierien en ur deuler an 
« dra » er vann.
An holl : « Nij ma labousig ! »

Ha redek a-dreuz ar park adarre, da glask ul labous 
all pe un dra bennak all (un touseg, ur maen, ur bouloudenn-
zouar…).
Ret eo gouarn mat an alan, kuit da vezañ dizalanet.
Bez’ e c’heller ober ar c’hoari gant santadurioù disheñvel : laouen, 
glac’haret, drouk, aonik, spontet, pennfollet, ha kement zo.

5. O ! Sell ’ta !

Perak :  
− Labourat a-stroll. 
− Ober jestroù mat. 
− Distagañ mat.
− Labourat war ar santadurioù.

Penaos : 
An holl asambles.

Emañ an holl en ur c’helc’h, pep hini troet war-zu ar 
c’hreiz.
Yann-C’hoariva : « Emaoc’h o redek, sioulik, en ur 
park bras. »
Hag an holl ha redek en ur dennañ mat o alan.

Yann-C’hoariva : « Unan ! Daou ! Tri ! »
An holl a chom a-sav, hag en o sav, astennet 
o brec’h war-zu al leur en ur ziskouez un dra bennak 
gant o biz.
An holl : « O ! Sell ’ta ! »

Yann-C’hoariva : « Unan ! Daou ! Tri ! »
E-keit-se ez a ar c’hoarierien en o fuch ha 
kregiñ en dra-se, astennet o brec’h atav.
An holl : « Petra eo ? »

O ! Sell ’ta !

Ul labous eo !

Nij ma 
labousig !

1, 2 ,3 !

1, 2 ,3 !

1, 2 ,3 !

1, 2 ,3 !

Petra eo ?
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6. Terriñ ar voger

Perak :  
− Labourat a-stroll.  
− Distagañ mat.
− Gouarn mat an alan.

Penaos : 
An holl asambles.

Emañ an holl war ul linenn, en un tu eus al lec’h-c’hoari, troet war-
zu ar voger en tu all.
Yann-C’hoariva : « Un euzhvil skrijus zo o tont war ho lerc’h evit 
klask lonkañ ac’hanoc’h ez-vev. »
Evit gellout tec’hout kuit e vo ret deoc’h diskar ar voger a zo 
dirazoc’h. Hep stekiñ outi ! Gant nerzh ho korf, ho selloù, ho pale, 
ho mouezh, ho spered (ar youl da ziskar ar voger evit  chom bev !) 
ha dreist-holl ar strollad unanet ! Unan, daou, tri ! »
E-keit m’en deus Yann-C’hoariva kontet tri o deus ar c’hoarierien 
sachet kreñv war o alan.
Yann-C’hoariva : « Dao bremañ ! »
Bale a ra ar c’hoarierien, asambles, en ur sellet ouzh ar voger hag 
en ul lavaret « Aaaa »… Chom a reont a-sav dirak ar voger ha teuler 
trumm ha kreñv an alan a chom ganto : « A ! »
Ober meur a wezh betek ma vezo unanet mat ar strollad 
hanerzhusoc’h a-se. (Ken na vo pilet ar voger e gwirionez !)
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1. Kompren penaos e labour ar skevent.

Perak :  
− Mestroniañ an alan. 
− Kompren penaos e labour ar skevent.

Penaos : 
An holl a-unan, 
pep hini evitañ e-unan.

Emañ an holl en ur c’helc’h, pep hini troet war-zu ar c’hreiz.
Pep hini a laka e zaouarn, unan a bep tu war e gostezennoù e traoñ 
ar vruched.

1. Tennañ an alan goustadik 
dre ar fri (ma n’eo ket stanket) 
ha kargañ ar skevent.

2. Teurel an alan bremañ dre 
ar genoù, en ur waskañ war 
ar vruched gant an daouarn, 
goustadik ivez.

Yann-C’hoariva : « Penaos e teu ho korf da vezañ ?
Ar c’hoarierien : 

« - C’hwezañ a ra ar vruched pa vez tennet an alan, 
ar c’hostezennoù o pellaat an eil diouzh eben. »

- Dic’hwezañ a ra ar vruched pa vez taolet an alan 
kuit, ar c’hostezennoù o tostaat an eil ouzh eben. »
Ober meur a wezh.

Un doare all : 
Lavaret ar son « A » en ur deurel an alan. Derc’hel an hirañ ma 
c’heller.

teurel an alan kuittennañ an alan
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2. Ar c’houlaouenn-goar.

Perak :  
− Mestroniañ an alan.

 

Penaos : 
A-unanoù.

Emañ an holl en ur c’helc’h, pep hini troet war-zu ar c’hreiz.
Pep hini a ra neuz da zerc’hel ur c’houlaouenn-goar en e zorn, war-
bouez e vrec’h, dirak e c’henoù.
Tennañ a ra kreñv e alan ha c’hwezhañ gant e c’henoù evit lakaat 
a-blaen flamm ar voujienn hep lazhañ anezhi. 
Chom pell ha hir amzer da c’hwezhañ.
Ober meur a wezh ar c’hoari.

Un doare all : 
Lakaat palv an dorn dirak ar genoù, daoubleget ar vrec’h ha 
c’hwezhañ kreñv a-walc’h, evit santout hillig an alan ouzh an dorn. 
Chom an hirañ ar gwellañ gant pep c’hwezhadenn, goude bezañ 
tennet mat an alan.
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3. An neizh

Perak :  
− Mestroniañ an alan. 

 

Penaos : 
An holl asambles, pep hini diouzh e du.

Pep hini a ra e « neizh » en un tu bennak war-dro al lec’h-c’hoari.
En neizh-se nemetken e c’hell tennañ e alan.
P’en devez tennet kreñv e alan ez a da vale a-hed hag a-dreuz al 
lec’h-c’hoari en ur deurel ur son bennak.
Pa deu berr warnañ ez a en-dro d’e neizh da dennañ e alan adarre.
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4. Ar graffiti

Perak :  
− Mestroniañ an alan. 

 

Penaos : 
An holl asambles, pep hini diouzh e du.

Pep hini a ya dirak un tamm moger bennak.
Skrivañ a raio e anv warni.
E gorf a-bezh zo ur vombezenn-livaj, ar genoù eo ar beg ma teuio 
al livaj er-maez dioutañ.
Tennañ a ra kreñv e alan ha c’hwezhañ evit skrivañ e anv.
Da bep c’hwezhadenn (tennad-alan) e skriv ul lizherenn vras, war-
dro ur metr uhelder.
Arabat c’hoari re vuan kuit d’ar penn da vezevelliñ.
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5. Moger ar son

Perak :  
− Mestroniañ an alan. 
− Kaout fiziañs.

 

Penaos : 
An holl asambles.

An holl war-bouez unan zo stok-ha-stok war ul linenn en un tu eus 
al lec’h-c’hoari. Ur « voger » eo.
An hini a zo chomet er-maez eus al linenn a ya en tu all d’al lec’h-
c’hoari, un dek metr bennak diouzh ar « voger-dud » mar bez tu.
Serr e zaoulagad gantañ e krog da vale etrezek ar voger. Kerkent e 
laosk tud ar voger ur son bennak.

IiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiii

Seul dostoc’h ar baleer seul greñvoc’h ar son.
Pa vezo ar son en he c’hreñvañ e ouezo ar baleer-dall chom a-sav, 
kuit da vont da stekiñ ouzh ar voger.
Bale buan a-walc’h.
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6. C’hoarzhin ha leñvañ

Perak :  
− Labourat gant al lienenn-gig (diafragm).

 

Penaos : 
An holl asambles.

Etre ar c’hof hag ar vruched emañ al lienenn-gig (an diafragm). 
Talvoudus-kenañ eo evit tennañ an alan.
Etre daou skipailh, A ha B, eo bet rannet ar strollad.
Pep a skaon zo gant an daou skipailh-se.
Yann-C’hoariva : « Ar skipailhad A, en o sav, a c’hoarzh, tra ma leñv 
ar skipailhad B, en o azez. »
Ober a reont ar c’hoari.

Yann-Choariva, a-benn ur pennadig : « Ar skipailhad A, en o azez, a 
leñv tra ma c’hoarzh ar strollad B, en o sav. »
Meur a wezh a bep eil e-giz-se.
Bezañ 4 pe 5 e pep skipailh zo mat. Ma vez muioc’h a dud, ar re a 
zo ouzhpenn a chom da c’hortoz o zro da c’hoari.
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7. Ar profoù

Perak :  
− Reiñ mouezh.
− Alaniñ.
− Kavout sonioù ha trouzioù nevez. 

 

Penaos : 
An holl asambles.

An holl war en c’helc’h, pep hini troet war-zu ar c’hreiz. Unan a 
grog gant ur son bennak. Kinnig a ra ar son-se d’e amezeg gant ur 
jestr bennak da heul. Hemañ a rank ober dres ar memes son hag 
ar memes jestr.

Neuze e tro etrezek e amezeg all hag e teu gantañ ur son hag ur 
jestr nevez.
Pep hini d’e dro evel-se, o klask sonioù dic’hortoz.
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8. Al lizherenneg

Perak :  
− Mestroniañ an alan.
− Labourat a-stroll. 
− Distagañ mat. 

 

Penaos : 
An holl asambles.

A

B

…

CH

C’H

D

E

F

Daou skipailh, A ha B, kement-ha-kement a dud enno.
Unan a bep tu d’al lec’h-c’hoari, troet an eil ouzh egile.
Pep hini a sell eeun e daoulagad an hini a zo a-dal dezhañ.
Ar skipailh A a grog ganti. Teuler a ra ar son « A », kreñv hag hir.
Ar skipailh B war-lerc’h : B.
Ar skipailh A : CH
Ar skipailh B : C’H
Hag evel-se betek al lizherenn ziwezhañ.
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9. Kelc’h ar son

Perak :  
− Alaniñ.
− Derc’hel ar vouezh war un notenn bennak.
− Labourat a-stroll.

 

Penaos : 
An holl asambles.

Aaaaaaaa…

aaaaaaaa.

aaaaaaaa.

Aaaaaaaa…

Aaaaaaaa…

An holl en ur c’helc’h, troet pep hini war-zu ar c’hreiz.
Unan a grog gant ar son « A » war un notenn resis.
A vouezh izel e krog ha kreñvoc’h-kreñvañ goude-se.
Pa vez e vouezh en he c’hreñvañ e taol ar son a vouezh izeloc’h-
izelañ betek tevel.
Pa vez an « A » en e greñvañ e krog an amezeg gant e « A » dezhañ 
a vouezh izel ha kreñvaat goude-se…
Ha pep hini d’e dro evel-se.
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10. Mont a ra mat ?

Perak :  
− Tennañ an alan. 
− Distagañ mat. 
− Komz krenvoc’h-kreñvañ. 
− C’hoari asambles. 

 

Penaos : 
 Daou-ha-daou. 

Mont a ra mat ?

Mont a ra mat ?

Ya. Mont a ra mat !

Ya. Mont a ra mat !

En ur sal hir, daou tal-ouzh-tal. Ar re all zo o sellet.
Un hini kentañ a vouskomz : 
« Mont a ra mat ? »
Egile a respont en ur vouskomz ivez : 
« Ya. Mont a ra mat ! »
Ober a reont ur c’hammed war-dreñv ha lavaret ar memestra un 
tammig kreñvoc’h.
Ha kreñvoc’h-kreñvañ dre ma pellaont an eil diouzh egile.
Ma ne c’hellont ket mont gwall bell abalamour m’eo re vihan ar sal 
e chomont a-sav. Kenderc’hel a reont da gomz kreñvoc’h-kreñvañ 
memestra. Yann-C’hoariva a c’hell sikour, ha lavaret : 50 m, 100 m, 
200 m…
Ret eo lakaat mat an treid war al leur, komz hep fiñval goude bezañ 
tennet mat an alan. Ret eo d’an daou c’hoarier komz ken kreñv 
all o-daou bep tro. Komz kreñv hep youc’hal, kuit da skuizhañ ar 
vouezh. Sellet an eil e daoulagad egile. Chom hep lakaat tamm 
santadur ebet er c’homzoù. Derc’hel d’ar memes komzoù penn-da-
benn ar c’hoari.
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11. C’hwezañ-dic’hwezañ

Perak :  
− Tennañ an alan.
− Liammañ ar jestroù gant an alan.

 

Penaos : 
Daou-ha-daou. 

Daou asambles. Unan anezho zo ur verc’hodenn leun a c’hwezh. 
Egile a denn kuit ar bont, en un tu bennak diwar gorf ar verc’hodenn 
(ar glin, ar skoaz, ar penn…).
Dic’hwezañ a ra ar verc’hodenn en ur deurel an anal, diwar ar bont, 
hag astenn goustadik war al leur, tamm c’hwez ebet ken enni.

Egile a laka c’hwez enni, en ur waskañ war ur vangounell gant e 
droad. A-nebeudoù e sav an hini astennet en ur dennañ e alan, un 
tammig muioc’h da bep c’hwezadenn.
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12. Ar gwenan

Perak :  
− Tennañ an alan.
− Liammañ ar jestroù gant an alan.

 

Penaos : 
Daou-ha-daou. 

BZZZZ

BZZZZ BZZZZ

BZZZZ

BZZZZ

BZZZZ

Ar strollad a-bezh (ar gwenan) war-bouez unan (ar rouanez), zo en 
un tu eus al leurenn, war ul linenn. Leuskel a reont ar son BZZZZ, 
evel ma ra ar gwenan, en un doare ingal.
Ar rouanez zo dirazo. Gant he biz-yod e ro urzhioù dezho. A-unan 
e sent ar gwenan outi.
Seul uheloc’h ar biz, seul greñvoc’h ar BZZZZ…
Seul izeloc’h ar biz, seul wanoc’h ar BZZZZ…
Pa dro he biz a-gleiz pe a-zehoù, en araok pa en a-dreñv, ez a ar 
strollad gwenan d’e heul (da heul ar biz).

Arabat ober re vuan, na diskempenn ar jestroù, evit m’o defe amzer 
ar gwenan da vont da heul ar jestroù.
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13. Distagadur

Distagan en un tennad-alan pep linennad sonioù : 

Ba Be Bi Bo Bu
Cha Che Chi Cho Chu
C’ha C’he C’hi C’ho C’hu
C’hra C’hre C’hri C’hro C’hru 
Da De Di Do Du   
Fa Fe Fi Fo Fu 
Ga Ge Gi Go Gu
Ha He Hi Ho Hu
Ja Je Ji Jo Ju 
Ka Ke Ki Ko Ku
La Le Li Lo Lu   

Ma Me Mi Mo Mu 
Na Ne Ni No Nu   
Pa Pe Pi Po Pu 
Ra Re Ri Ro Ru   
Sa Se Si So Su 
Ta Te Ti To Tu   
Va Ve Vi Vo Vu 
Wa We Wi Wo Wu
Ya Ye Yi Yo Yu   
Za Ze Zi Zo Zu

 
Distagañ anezho kreñv ha goustad da gentañ.
Buan ha kreñv goude-se, distag-mat an eil re diouzh ar re all.
An holl asambles da gentañ.
Pep hini d’e dro goude-se.

Perak :  
− Tennañ mat an alan.
− Distagañ mat.

 

Penaos : 
An holl asambles.
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14. An distagadur

Ober ar boelladenn meur a wezh an holl asambles.
Pep hini d’e dro goude-se.
Evit distagañ mat ar sonioù brezhonek eo mat. Klask gerioù gant ar 
sonioù-se enno.

Perak :  
− Tennañ mat an alan.
− Distagañ mat.

 

Penaos : 
An holl asambles.

An holl war ur c’helc’h, pep hini troet war-zu ar c’hreiz.
Pep hini a laka e zaou zorn war e gof.
Tennañ a ra goustadik e alan, c’hwezhañ a ra e gof.
Teurel a ra buan an alan en ur voustrañ kreñv war e gof gant e 
zaouarn.
Bremañ e laosko ur son bep tro ma taolo e alan.
Mi da gentañ, skiltrus. ’Giz ma’z afe er-maez dre gern ar penn (mir).
Me serr goude ; o sevel tost a-blom (mezh).
Me digor goude ; o sevel tost a-blaen (menn).
Ma goude ; o vont a-blaen er-maez (mall).
Mo digor goude ; o tiskenn tost a-blaen (moc’h).
Mo serr goude ; o tiskenn tost a-blom (mor).
Mou da echuiñ ; o tiskenn a-blom-kaer (mouk).

Leuskel aridennadoù sonioù heñvel da gentañ : mi mi mi mi mi… 
mé mé mé mé mé mé… hag all.
Aridennadoù an holl sonioù da c’houde : mi mé mè ma mó mò 
mou…

Miii




VI. KREGIÑ GANT AR C’HOARI

52

VI. KREGIÑ GANT AR C’HOARI

1. Al leurenn

Emañ an dud en un tu eus al lec’h-c’hoari.
Pep hini d’e dro a yelo d’ober ur c’hoari bennak war al leur-c’hoari-
se ha mont kuit dre an tu all.

1. Treuziñ eeun al lec’h-c’hoari :
− goustadik evel un tremeniad o pourmen.
− buan evit mont d’ar skol pa vez dale ; 
− gant diegi evit mont da di an tenner-dent ; 
− ur soudard o vale d’ar paz ; 
− laouen o vont d’ar poull-neuñvial…

Perak :  
− Dizoleiñ al lec’h-c’hoari. 
− Krediñ c’hoari an-unan dirak ar re all. 
− Ijinañ.

 

Penaos : 
An-unan, pep hini d’e dro.

2. Mont a-hed hag a-dreuz, leuniañ al lec’h-c’hoari penn-da-benn :
− skubañ al leur ; 
− ur c’hi o c’hwesha ; 
− ur poliser o klask roudoù ur muntrer.

3. Mont d’ober un dra bennak ha mont kuit :
− sellet ouzh un dra bennak er sal ; 
− sellet ouzh an eurier ; 
− dastum un dra bennak diwar al leur.

Yann-C’hoariva a ro an urzhioù.
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2. Al leurenn

Perak :  
− Dizoleiñ al lec’h-c’hoari.
− Gouzout en em lec’hiañ war al leurenn.
− Soñjal en arvesterien.

 

Penaos : 
An holl a-unan.

Tu-jardin
a-dreñv

Kreiz
a-dreñv

Tu-kourt
a-dreñv

Tu-jardin
kreiz

Kreiz
(pe Kreizig-kreiz)

Tu-kourt
kreiz

Tu-jardin
a-raok

Kreiz
a-raok

Tu-kourt
a-raok

Kement lec’h eus al leurenn en deus un anv. E galleg da skwer ez 
eo « côté-jardin » en tu kleiz pa seller ouzh al leurenn 
dre zirak, « côté-cour » en tu all.
Lakaomp e vez tu-jardin ha tu-kourt e brezhoneg.
Bale a ra an dud a-strew war al leurenn.
Yann-C’hoariva : Mont en tu-jardin araok ! Buan 
ez eont holl en tu-se. Bale adarre.
Yann-C’hoariva : « Mont en tu-kourt a-dreñv ! » 
Hag an holl di.
Yann-C’hoariva : « Mont e-kreiz ! » hag all…

An eil war-lerc’h egile ober tro al lec’h-
c’hoari, en ur heuliañ a-dost ar « ribloù » ha 
merkañ mat ar c’hernioù, en ur sellet dirak.

Ober ar memes hent, en ur dreiñ ar penn 
ha sellet ouzh an arvesterien (lakaat ur 
renkennad kadorioù) pa vezer e tu a-dreñv 
hag e tu a-raok al lec’h-c’hoari.

Treuziñ al leurenn a-dreuz etre an daou 
gorn pellañ.
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A-benn ur pennad ez a unan bennak all e penn ar renkennad hag 
ijinañ un istor all.
Ret eo bevañ an istor gant aon pe enkrez.

3. Ar bourmenadenn

Perak :  
− Labourat a-stroll.
− Ijinañ.

 

Penaos : 
An holl a-unan.

Emañ an holl en ur renkennad, an eil war-lerc’h egile.
An hini kentañ a sav un istor en e benn, hep lavaret d’ar re all. 
Mut eo.
Da skwer : « Emaomp o vale en ur c’hoad bras. Dañjerus-kenañ 
eo. Amañ ez eus un toull bras, ret eo deomp lammat dreistañ ; 
amañ bremañ ur stêr ledan ha don, ret eo treizhañ ar stêr-se war 
kef ur wezenn strizh ha riklus ; amañ ez eus ur riboul enk, ret mont 
drezañ a-ruz-kof hag all… »
Ober ar c’hoari en ur vont war-raok, ar re all a rank ober ar memes 
tra tre-ha-tre.

Emaomp o vale 
en ur c’hoad bras. 
Dañjerus-kenañ eo.

Amañ ez eus 
un toull bras, 
ret eo deomp 

lammat dreistañ ;

 Amañ bremañ 
ur stêr ledan ha don, 

ret eo treizañ, 
ar stêr-se war 

ur c’hef-gwezenn
strizh ha rinklus…
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4. An daolenn

Perak :  
− Labourat a-stroll.
− Implijout mat al lec’h-c’hoari.
− Krouiñ tudennoù gant santadurioù.

 
Penaos : 
An holl a-unan.

Yann-C’hoariva : « Emaomp en ur liorzh, pep den zo anezhañ ur 
vleunienn pe ur penn-legumaj bennak. »
Pep hini a zeu d’e dro d’en em lakaat en ul lec’h bennak eus al lec’h-
c’hoari ha drevezañ bleunienn pe penn-legumaj.
Ret eo bezañ ingalet mat war al lec’h-c’hoari.
Yann-C’hoariva : « Baleit bremañ a-hed hag a-dreuz er stumm 
m’emaoc’h en ur ober trouzioù… »
Bez’ e c’hell bezañ ur zoo gant loened gouez, un ti hent-houarn gant 
beajourien, micherourien oc’h ober harz-labour hag all…
Yann-C’hoariva : « C’hoarierien mell-droad oc’h-c’hwi, o vont 
da dennañ poltred ar skipailh. A-raok an abadenn. War-lerc’h an 
abadenn goude bezañ gounezet pe kollet. »
Pep hini a ya d’e dro dirak al luc’hskeudenner a-benn ma vo 
peurglok ar poltred.

Yann-C’hoariva : « Bez’ ez eus ac’hanoc’h bremañ tud un eured, 
klaskerien-vara o c’houlenn an aluzen dirak un iliz, hag all. »
Ret eo en em lec’hiañ mat war al lec’h-c’hoari hag an eil re  e-keñver 
ar re all.
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5. Bleunienn al laouenidigezh

Perak :  
− Bevañ ar santadurioù.

Penaos : 
Pep hini d’e dro dirak ar re all.

Un den zo o vale war al lec’h-c’hoari.
Glac’haret-bras eo. Skuizh eo aet gant ar vuhez.
Gwelet a ra ur vleunienn war al leur.
En desped dezhañ ez a d’he dastum. Sellet pizh outi.
C’hwesha anezhi pell ha hir amzer.

E-keit-se e teu e gorf hag e zremm da cheñch doare. Laouen-bras e 
teu da vezañ, leun a startijenn.
Pegen kaer eo ar vuhez adarre !
Aesoc’h eo ober gant ur vleunienn wir da c’hoari, met n’eo ket ret.
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6. Pallenn ar fakir

Perak :  
− Bevañ ar santadurioù.

Penaos : 
Pep hini d’e dro dirak ar re all.

Ur pallenn daou vetrad hirder dezhañ zo bet lakaet war al lec’h-
c’hoari.
Pallenn ar fakir ez eo.
Diarc’hen eo an dud.
Pep hini a rank bale war ar pallenn ha bevañ gant e gorf hag e 
vouezh ar pezh a ro ar pallenn-se dezhañ da santout.
Yann-C’hoariva : 
« Ur blakenn houarn tomm-berv eo ar pallenn-se.
-Un tamm skorn yen-sklas.
-Goloet-holl a dammoù gwer eo, pe a spilhoù lemm.
-Un teod hir hag a ra hillig spontus. »

Aiou
Aiou

Aiou
Aiou

Aiou

Aiou
Aiou



VI. KREGIÑ GANT AR C’HOARI

58

VI. KREGIÑ GANT AR C’HOARI

7. Karantez-kasoni

Daou zen war al lec’h-c’hoari. Mont ha dont a reont.
Yann-C’hoariva : « Karantez ! »
Dre o c’horf, hep stekiñ an eil ouzh egile, ha dre o c’homzoù e 
tiskouezont nag a garantez, pe joa da nebeutañ, o deus an eil ouzh 
egile.
Yann-C’hoariva : « Kasoni ! »
Kerkent, gant o c’horf distok hag o gwall gomzoù, e tiskouezont ar 
gasoni o deus an eil ouzh egile.

Perak :  
− Bevañ santadurioù. 
− Implijout ar yezh.

Penaos : 
Daou-ha-daou dirak ar re all.

Pegen kaer 
da stammenn !

Oulala ! Pegen 
flour da vouezh !

Karantez !

Yann-C’hoariva : « Karantez ! »
Ha cheñch doare adarre… Meur a wezh, a bep eil, en ur leusker 
amzer dezho da vevañ pep santadur.
Bez’ e c’heller cheñch buan ivez a-benn ur pennad.

Deus amañ, 
marc’h kaoc’h !

Kae kuit,
loen brein !

Kasoni !
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8. Emgann a-bell

Perak :  
− Jestraouiñ en un doare nerzhus ha resis. 
− Bevañ santadurioù.

Penaos : 
Daou-ha-daou dirak ar re all.

Daou c’hoarier, unan a bep tu d’al leurenn.
Unan anezho a ro a-bell ur pezh taol d’egile, en ul lec’h resis eus 
e gorf.
Egile a bak, a-bell, an taol-se en e gorf. Poan spontus en deus.
D’e dro bremañ e sko ur pezh taol all gant egile en ul lec’h bennak…
Ha meur a daol evel-se, a bep eil.

Ret eo lakaat kalz a nerzh er c’horf hag er vouezh pa blanter an 
taolioù koulz ha pa baker anezho.
Gant an dorn, ar penn, an troad… e c’heller skeiñ an taolioù.
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9. An emgav

Perak :  
− Krouiñ un dudenn. 
− Bevañ ur stad resis.

Penaos : 
Daou-ha-daou dirak ar re all.

Ul leur-gêr eo al lec’h-c’hoari.
Daou zen zo warni.
An hini kentañ zo yaouank-flamm, yac’h-pesk ha laouen-bras.
Egile zo kozh-douar, klañv-ki ha trist-glac’har.
Mont ha dont a reont hep tamm darempred ebet an eil gant egile.
Yann-C’hoariva a strak e zaou zorn. Mont a ra an daou zen
da stardañ an dorn an eil d’egile.

Yann-C’hoariva : « Chomit da stardañ ho taou zorn ’keit ha ma vin 
o kontañ betek 10. E-keit-se e teu an hini yaouank da vezañ kozh, 
klañv ha trist ; an hini kozh, yaouank, yac’h ha  laouen… »
Ha pep hini da vont diouzh e du gant e vuhez nevez.

1… 2…

9…10.
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10. Ro an torch din !

Perak :  
− Bevañ ur stad resis. 
− En diskouez gant ar c’horf hag ar vouezh.

Penaos : 
Pep hini d’e dro dirak ar re all.

Ro an 
torch din !

Emañ an holl en un tu eus al lec’h-c’hoari.
Yann-C’hoariva e-kreiz an holl, un torch gantañ en e zorn.
Yann-C’hoariva : « Un den drouk a zeu da c’houlenn an torch 
diganin. Ret eo dezhañ bezañ drouk e pep keñver : an doare d’en 
em zerc’hel, an doare da vale, an doare da sellet ouzhin ; chom a ra 
a-sav dirazon war-hed ur vrec’h ha lavaret, droug ennañ atav : “ Ro 
an torch din ! ” ha sachañ an torch gantañ. »
Pep hini a ya d’e dro e penn all al lec’h-c’hoari ha dont da c’houlenn 
an torch er stumm a zo bet lavaret dezhañ, drouk da gentañ. Ar re 
all a sell sioul outañ hag a lavar o soñj goude-se.
Yann-C’hoariva : « Bremañ e teu un den glac’haret da c’houlenn an 
torch ; pe unan lent, unan aonik, unan foll, unan otus, ur brabañser, 
ha me ’oar-me… »
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11. Ar mekanikoù  

Perak :  
− C’hoari a-stroll.
− Ijinañ.

Penaos : 
An holl asambles.

Unan a zeu war al lec’h-c’hoari. Ober a ra ur jestr en ur zispakañ 
ur son bennak. Un eil a zeu hag a ra ur jestr all hag ur son all, ha 
pep hini d’e dro evel-se. Pep hini a gendalc’h d’ober e jestr ha da 
zerc’hel e son betek ar fin.

Pep hini zo deuet da vezañ ur pezh eus ur mekanik bras bennak. 
An dud a c’hell chom er memes lec’h pe bale a-hed hag a-dreuz.
Buan pe goustad e tro ar mekanik. Ret eo da bep jestr klotañ gant 
ar re all.
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12. Ar poanioù

Perak :  
− Bevañ mat ar santadurioù.
− C’hoari a-stroll.

Penaos : 
An holl asambles.

Pep hini d’e dro a ya war al lec’h-c’hoari. Ur boan skrijus a grog 
trumm en un tu bennak eus e gorf. En diskouez a ra gant e gorf hag 
e vouezh. Arabat e vefe daou o kaout poan er memes lec’h.
Bale a reont a-hed hag a-dreuz ha sellet ouzh ar re a dremen en o 
c’hichen, evit kemer perzh en o foan.
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1. Ijinañ un istor berr diwar un dra bennak

Yann-C’hoariva a laka un nebeud traoù war un daol (ur maskl, ur 
vleunienn, ur voest, un tok, forzh petra).
Pep hini d’e dro, pe daou-ha-daou, a zeu da gemer unan eus an 
traoù-se hag a ijin un istor bennak en ur implijout an dra, hag en 
ur gomz diwarni.

Perak :  
− Ijinañ un istor berr diwar un dra fetis bennak. 
− Ijinañ ar c’homzoù a ya da heul.

Penaos : 
Pep hini d’e dro dirak ar re all pe 
daou-ha-daou dirak ar re all.
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2. C’hoari diwar sonerezh

Perak :  
− Ijinañ un tamm istor diwar ur pennad sonerezh. 
− Labour a-stroll.

Penaos : 
Strolladoù, etre 3 ha 6 den e pep hini 
anezho.

Yann-C’hoariva a laka ar c’hoarierien da selaou ur pennad sonerezh. 
Serr eo o daoulagad ganto. Da bep hini e teu skeudennoù war e 
spered. Kontañ a ra d’ar re all en e strollad petra en deus gwelet. 
Pep strollad a ijin un istor asambles diwar ar sonerezh-se.

Pep strollad a ziskouez e istor dirak ar re all gant ar sonerezh. 
C’hoariet ha komzet e vo an istor gant an holl c’hoarierien eus pep 
strollad.
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3. Petra eo an dra-mañ ’mit-hu ?

Perak :  
− Ijinañ gant ar spered hag ar c’horf. 

Penaos : 
An holl a gemer perzh asambles, en ur 
c’helc’h, en o sav pe en o azez, troet o 
c’horf etrezek ar c’hreiz.

Yann-C’hoariva a ro un dra bennak d’an hini kentañ, ur voest 
kartoñs, ur c’helc’h, sailh-lastez ar sal pe un dra bennak all… 
Ar skolajiad a ijin ez eo un dra bennak disheñvel, forzh petra e 
gwirionez, evel ma tro en e benn ; reiñ a ra d’ar re all da zivinout 
petra eo en ur c’hoari gantañ, hep rannañ ger ebet. Bez’ e c’hell 
bezañ ur vleunienn, ur frouezhenn, ur benveg sonerezh pe labour, 
forzh petra e gwirionez gant ma vo diskouezet splann.
Ar re all a lavar petra a gav dezho ez eo. Pa vez kavet ar respont 
gant unan bennak e ro an dra d’e amezeg. Ha pep hini d’e dro 
evel-se. Bez’ e c’heller ober meur a dro mar bez ijin a-walc’h gant 
ar c’hoarierien.
Ul labour war an ijin eo ha war ar c’hoari ivez : brav ha sklaer e rank 
bezañ ar jestraouiñ.
Bez’ e c’hellont ober trouzioù gant o genoù pe o c’horf evit mont 
da heul ar c’hoari.
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4. Ne deuoc’h ket e-barzh !

Perak :  
− Ijinañ komzoù. 
− Labourat war ar santadurioù.

Penaos : 
Daou-ha-daou, ar re all o sellout 
outo.

Yann-C’hoariva a laka e-kreiz al leur-c’hoari un nor pe un tamm 
pallenn hag a dalvez da zor. Un den zo en ti, egile er-maez en tu 
all d’an nor. Deuet eo da c’houlenn digor gant den an ti. Ret-mat 
eo dezhañ gellout mont e-barzh. Egile a nac’h groñs outañ reiñ 
degemer dezhañ.
Petra a c’hoarvezo ?
Ret eo da bep hini anezho kavout abegoù start evit klask kendrec’hiñ 
egile.
E gwirionez ne vo ket digoret an nor.
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5. Kontañ krakoù gant bitrakoù

Perak :  
− Ijinañ un istor, gant komzoù ha frazennoù. 

Div pe deir munutenn pep hini.

Penaos : 
Pep hini d’e dro dirak ar re all, unan 
all o kinnig bitrakoù dezhañ.

Ar c’honter kentañ a grog da gontañ un istor dirak ar re all ; dirazañ 
ez eus un toullad « bitrakoù » : un tamm paper, ur c’hreion, ur skerb, 
pezhioù arc’hant, alc’hwezioù, un tamm boued, ul levr… forzh 
petra e gwirionez. Bep an amzer e tiskouez Yann-C’hoariva unan 
eus ar bitrakoù-se d’ar c’honter. Hemañ a rank cheñch e istor en 
ur implijout ar bitrak-se, hep terriñ neudenn e istor penn-da-benn.
Pep hini d’e dro a ya da gontañ e istor, unan bennak all e-lec’h 
Yann-C’hoariva o kinnig ar bitrakoù bep tro.

Da ziwall : alies-mat ec’h implij ar c’honter er gerioù « kavet em 
eus » bep tro ma vez diskouezet dezhañ un dra bennak nevez. 
Difenn e vo implijout ar gerioù-se eta !

Yann-C’hoariva

ar c’honter
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6. Rond an ijin

Perak :  
− Ijinañ un istor asambles. 
− Ijinañ gerioù ha frazennoù.

Penaos : 
An holl en ur c’helc’h, troet an eil re ouzh 
ar re all. Ur bolotenn ganto.

Yann-C’hoariva a ro ar bolotenn da unan bennak. 
Hennezh a grog da gontañ un istor. Teuler a ra ar 
bolotenn da unan bennak all ha hemañ a gendalc’h 
gant an istor. Ha pep hini d’e dro evel-se ha meur a 
wezh ken a vo echu an istor.
Teuler ar bolotenn pa vez echu kaozeal nemetken. 
Arabat da zen komz pa ne vez ket ar bolotenn gantañ.
Bez’ e c’heller mont en urzh, reiñ ar bolotenn d’an 
amezeg ; pe mont en dizurzh, teuler ar bolotenn da 
forzh piv.
An hini a gomz a ra frazennoù klok, pe hanter 
frazennoù nemetken.

Warc’hoazh ez aio 
al logodenn…
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7. Daou o kontañ

Perak :  
− Ijinañ un istor, gant komzoù ha frazennoù. 

Div vunutenn evit pep koublad.

Penaos : 
Daou c’hoarier dirak ar re all.

Unan eus ar « c’houblad » a grog da gontañ un istor ijinet gantañ.
Egile a sil tamm-ha-tamm degouezhioù nevez en istor-se, 
mennozhioù kontrol.
Ar penn-konter a rank kenderc’hel da gontañ e istor en ur implijout 
ar pezh a vez kinniget gant egile.
Arabat d’an eil konter kregiñ e frazennoù gant « ket » kuit da derriñ 
e lañs d’ar penn-konter. Emañ aze evit boueta an istor, n’eo ket evit 
e freuzañ.
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8. Ijinañ un istor : c’hoari ha komzoù

Perak :  
− Ijinañ un istor asambles. 
− Ijinañ gerioù ha frazennoù.

10 mn evit klask.
10 mn evit c’hoari.

Penaos : 
Pep strolladig a gemer un tamm 
paper, skrivet warnañ penn kentañ 
un istor. 
Pleustriñ a ra pep strolladig a-raok 
c’hoari dirak ar re all.

Reiñ a reer d’ar skolajidi da zibab etre meur a damm paper pleget. 
War bep hini anezho ez eus un istor skrivet, penn kentañ an istor ha 
pet c’hoarier eo ret kaout : 2 , 3, 4 pe ouzhpenn.
Pep strolladig a ya en ur c’horn pe en ur sal bennak da aozañ ar 
c’hoari. Ret e vezo dezho ijinañ ar peurrest, da lavaret eo an danvez 
hag an dibenn eus an istor evit ma vezo klok.
Ret e vezo dezho krouiñ an tudennoù a zo en istor, da lavaret eo 
reiñ ur c’horf hag ur spered dezho, santadurioù hag all. Krouiñ ivez 
ar c’homzoù, dre vras, rak ijinet e vezint da vat dirak ar sellerien.
Ret e vezo dezho dibab ur c’hinkladur, traoù a zo ezhomm evit 
c’hoari, gwiskamantoù marteze. Ret e vezo da bep den a zo e pep 
strollad kemer perzh da vat evit ijinañ. Arabat leuskel ar genaouioù 
bras da ren ar c’hoari.
A-benn dek munutenn e voder ar skolajidi ha pep strollad d’e dro 
a ya da c’hoari e arvest dirak ar re all. Lavaret a reer dezho adarre 
ez eo ret c’hoari evit ar re a zo o sellet, evit ma vezo gwelet ha 
klevet mat pep tra ha dre-se komprenet sklaer hag anat an istor. 
Goude pep abadennig e vez goulennet gant ar c’hoarierien ha gant  
ar sellerien lavaret o soñj.

A bep seurt istorioù all a c’heller ijinañ evel-just.
Un nebeud skwerioù :

Ar bignerez (3 pe 4 den)
En un ti uhel bennak ez eus ur strollad tud o c’hortoz ar bignerez 
evit sevel war-laez pe mont d’an traoñ. Loc’h a ra mat. A-benn ur 
frapad e chom a-sav, ne c’heller ket digeriñ an nor, n’eus pellgomz 
ebet ganto. Penaos e tro an traoù evit pep hini.

An arnodenn (3 den)
Diouzh ar pardaez, derc’hent un arnodenn-skol pouezus-kenañ, ur 
skoliad a c’houlenn digant e dud aotre da vont d’ur gouel gant e 
vignoned. Peseurt ardoù a raio evit klask lakaat e vamm hag e dad 
da blegañ. Ha plegañ dezhañ a raint ?

Ti ar medisin (2 zen)
Dont a ra un den da gaout ur medisin. Poan en deus en un tu 
bennak. Kavout a ra ar medisin ur c’hleñved grevus. N’en deus 
ket c’hoant d’ober aon d’e bratik ; ret eo lavaret ar wirionez dezhañ 
koulskoude. Penaos lavaret ?

Piv a baeo ? (3 den)
Daou zen paour, gwisket kempenn daoust da se, zo deuet da zebriñ 
en ul leti brudet ha cheuc’h. Deuet eo ar poent da baeañ. N’eus 
gwenneg ebet ganto. Penaos ober ?

Ar skoliad kaset kuit eur ar skol (2 zen)
Ur skolajiad(ez) zo bet kaset kuit eus ar skol e-kreiz an deiz evit un 
abeg grevus bennak. An tad pe ar vamm zo er gêr. Peseurt degemer 
a vo roet dezhañ (dezhi) ? Peseurt digarezioù a gavo da livañ. Ha 
kredet e vo, ’mit-hu ?

Ar c’heloù fall (2 zen)
Erruet un den e ti e gamalad(ez) da zegas dezhañ (dezhi) ur c’helou 
skrijus. Nevez-lazhet eo e bried pe he fried war an hent. Penaos 
lavaret ar c’heloù ?
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Skwerioù all

Al laer (2 pe 3 den)
Ul laer helavar a zeu da di ur c’houblad tud kozh pe un den kozh 
e-unan da glask gwerzhañ ker dezho ur suner-poultrenn ha ne’z a 
ket en-dro. Penaos e klask kendrec’hiñ an daou gozh, daoust hag 
ar re-mañ a gred anezhañ ?

An emgav (2 zen)
Daou garedig o deus lakaet emgav en ul liorzh-kêr. An hini kentañ  
zo bleunioù gantañ. An hini all zo dale gantañ pe ganti. Penaos e vo 
degemeret pa en em gavo ?





abadenn-c’hoariva : ur pezh-c’hoari dirak an dud.

alaniñ, analiñ : tennañ, sachañ an alan.

arvest : un abadenn c’hoariva, ur rann eus ar pezh-c’hoari 
(acte e galleg).

arvester : unan a sell ouzh an abadenn.

arvestiñ : sellet ouzh un abadenn.

a-stroll, a-unan : asambles.

an-unan : un den oc’h ober un dra bennak e-unan (stumm 
dibersonel).

c’hoari pezh : displegañ pe disklêriañ ur pezh-c’hoari.

c’hoarier, -ez : aktour, komedian, komediañcher.

c’hoarilec’h : al lec’h ma vez displeget ar pezhioù-c’hoari 
(er-maez pe e-diabarzh).

c’hoariva : lec’h ar c’hoari (c’hoari-van) e brezhoneg, 
kerneveg ha kembraeg a gaver en un nebeud anvioù-lec’h 
kozh (Goarivan e Plougerne, Goariva e Karaez…). Deuet eo 
c’hoariva da vezañ ar ger evit envel arz an teatr (ar c’hoariva 
brezhonek).

c’hoarivaour : un den a ra war-dro ar c’hoariva (skrivagner, 
leurenner pe c’hoarier).

disklêriañ : c’hoari ur pezh dirak an dud.

displegañ : c’hoari ur pezh dirak an dud.

distagadur : doare distagañ.

distagañ : poaniañ da gomz fraezh evit ma vefe klevet mat 
gant an arvesterien.

distignañ, distennañ : lakaat da vezañ distign, distenn. 
Reut da vezañ laosk. Ur c’horf pe un ezel reut da vezañ 
gwevn, soupl.

doare-c’hoariva : abaoe penn kentañ istor ar c’hoariva 
ez eus bet pleustret « doareoù-c’hoariva » disheñvel : 
reuzc’hoarioù, farsadennoù, misterioù, Commedia dell’arte, 
hag all.

faltazi : ar pezh a grou un den pa laosk frankiz gant e ijin.

goulaouenn : bann-gouloù.

gouloù, gouleier : evit sklêrijennañ ar pezh-c’hoari.

gwevn : ar c’hontrol eus reut, hag a bleg aes, hebleg. Ur 
c’hazh zo gwevn.

gwevnaat : lakaat da vezañ gwevn.

gwiskamant, gwiskamantoù : dilhadoù evit ar c’hoa-
rierien en ur pezh-c’hoari.

Geriadurig ar c’hoariva



gwiskañ : lakaat dilhad.

ijin, ijinañ : donezon unan bennak da grouiñ un istor 
bennak, pe divizoù pe c’hoarioù.

lec’h-arvestiñ : al lec’h ma vez an dud o sellet (arvestiñ).

leurenn (-c’hoari) : ul lec’h ma c’hoarier ur pezh en 
diabarzh pe diavaez, graet gant koad pe traoù all.

leurenner : an hini a laka ar pezh-c’hoari war al leurenn 
(renkañ ar c’hoari).

leurenniañ : renkañ ar c’hoari war al leurenn.

perzh : « Piv a c’hoario perzh Nevenoe ? », un dudenn en 
ur pezh-c’hoari. Ret eo diwall diouzh ar fazi-mañ : « Piv 
a c’hoario Nevenoe », c’hoari en deus ur ster all ! Ret eo 
lavaret : « Piv a c’hoario perzh Nevenoe ? » 

pezh-c’hoari : testenn gant divizoù a c’hoarier pe a 
lenner…

pleustradeg : ur pennad labour da zeskiñ ur pezh : 
« Pleustradeg zo ! »

pleustradenn, ur bleustradenn : ur pennad labour 
deskiñ, c’hoari.

pleustriñ : labourat war…

poelladenn-c’hoariva : ar pezh zo el levr-mañ.

poupenn : babig, krouadur, poupig.

prantad-c’hoariva : ur pennad eus an amzer skol ma reer 
ul labour c’hoariva.

sal-c’hoariva : ur savadur ma c’hoarier pezhioù ennañ.

santad, santadurioù : an droug, ar garantez, an 
dristidigezh zo santadurioù ; ar c’horf hag ar spered o vevañ 
ur santad bennak.

stad : doare da vezañ, an doare m’emañ an den.

strollad c’hoariva : tud bodet evit sevel ur pezh pe meur 
a bezh-c’hoari.

testenn : ar skrid eus ar pezh-c’hoari.

tudenn, tudennoù : un den e-barzh ur pezh-c’hoari.

Yann-C’hoariva : evel ma vez graet Yann-Gouer eus al 
labourer-douar e reer Yann-C’hoariva eus unan bennak a 
labour war-dro ar c’hoariva (aktour dreist-holl).

   Sellit ouzh Taboulin Ar C’hoariva.

   Da bellgargañ war lec’hienn TES.



Graet eo al levr-mañ evit ar skolaerien, evit ar gelennerien skolaj pe lise, met ivez evit ar re a fell dezho 
reiñ lañs da stalioù-c’hoariva er-maez eus ar skolioù.
Kavout a raint amañ binviji da gregiñ gant ur raktres teatr, c’hoarioù ha poelladennoù war ar c’horf, an 
alan, ar vouezh, an distagañ, al lusk, an ijin…
Evel ul levr-kegin eo. Er penn kentañ e vez heuliet pizh ar rekipeoù gant ar c’heginer, ha goude e teu da 
hardishaat ha da gemer frankiz evit aozañ meuzioù diouzh e c’hoantoù.
Amañ eo ar memes tra : ar pal eo kemer plijadur gant ar c’hoari hag ar brezhoneg.

      Bob Simon evit ar gevredigezh C’hoariva 
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