Ur programmadur rimadelloù er skol-vamm hag er c’hentañ derez

Peseurt
klas

Tem
Ar c’horf

Adalek
ar re vihan

Titl ar rimadelloù
1 Ur biz bihan o vont d’ar
skol

 Kontañ betek 5
 Deskiñ gerioù ar skol : « o vont d’ar skol »
 « Motricité fine» gant ar bizied

Ar c’horf

8 Ar biz-meud

 Anvioù ar bizied
 Labour-korf : « motricité fine »

Ar c’horf

11 Poum, poum ar penn
9 Piv ra unan ?

 Anvioù ar c’horf

Da lammat

16 Hei ! Hei ! Hei !
25 Ma milin

 Labour korf : « Motricité de locomotion et
d’équilibre »
 Liammañ gant Marc’hig Gwenn

12 Ar furlukin
13 Tonton Jañ Mari

 Implijout ar bizied evit kontañ.
 Deskiñ rimadell an niveroù.

Evit kontañ

17 Pemp labousig

Adalek
Re grenn
skol-vamm

Peseurt labour

Al loened

41 An aotrou kazh

 Jestraouiñ

Al loened

47 Biskoazh kemend all

 Muzik ar yezh
 Evit dispartiañ ar vugale er sport

Al loened

53 Mennedigoù

 C’hoarioù er sport

Ar c’horf

Re vras
skol-vamm

14 Fañch Muzelleg
34 Bras a-walc’h,
36 O mamm ! va mamm !

Ar familh

CP

39 An daol
41 Beg figus

 Liammañ gant anvioù-familh
 Klask anvioù-familh all

 Deskiñ lenn adalek testennoù rimadelloù
 Deskiñ dibunañ daou-ha-daou

Adalek ar CP

An arvor

43 An aod

 Deskiñ lenn gant rimadelloù
+ ijinañ testennoù war ar framm-se.

An arvor

43 Kerlouan

 « Questionner le monde »
+ liammañ gant Taboulin an aod

An avaloù

43 Ar wezenn

 « Questionner le monde : le monde du vivant » : Ar beo petra eo ?
 Buhez ur wezenn

An avaloù

43 An aval diwezhañ

 Deskiñ lenn gant rimadelloù : al lizherenn v

Kanaouennoù
da luskellag

70 71 72 73 74 Da luskellat

 Kanañ
+ liammañ gant kanaouennoù Kanañ a ri

Ar micherioù

50 Ar micherioù

 An amzer-da-zont
 Sevenadur : liamm gant an anvioù-familh
 Skrivañ testennoù : ijinañ testennoù war ar
memes patrom

Ar micherioù

49 An ostilhoù

 Ar c’hemmadurioù goude ma, da, e, he (ar gerioù
perc’hennañ)

40 Ma dilhad

Ar boued

25 Petra vo da zijuniñ
56 Ar predoù

 En em lec’hiañ en devezh (Questionner le
monde)
 Liammañ gant c’hoarioù ar boued (geriaouiñ)

Ar sizhun

52 Ar sizhun
54 D’al lun

 « Questionner le monde » : En em lec’hiañ en
amzer.

Skol-vamm
CP
Ar bloavezh

56 Nedeleg

 Deskiñ lenn gant rimadelloù
 Skrivañ testennoù : ijinañ pozioù all

Evit kontañ

14 Unan, daou

 Matematik : niveriñ betek 10

Adalek CE
CM

Al loened

38 Bisig ma c’hazh
39 Bisig

 Brezhoneg : deskiñ respont d’ar goulennoù

CP-CE1CE2

Ar bloavezh

56 Ar mizioù

Al laboused

43 An neizh

 Rimadell da chadennañ
+ Liammañ gant levr Ma jardin

Bloavezh mat

1 2 3 4 5
Bloavezh mat

Da
chadennañ

55 Ar podig pri
58 Perak eo du da c’henou ?

 Labour war ar rimoù
 Labour war : goulenn-respont
+ ijinañ pozioù all

CP + CE +
CM

Ar mareoù
-bloaz

10 An nevez-hañv

An amzer (ar
meteo)

28 Alo, itron Mao !

CP

Adalek ar CP

Adalek
re vras
skol-vamm

Adalek ar CP
CE CM

6

7

 Programm : « Questionner le monde »
 Skrivañ testennoù : ijinañ pozioù all evit ar
bloavezh.
 Programm : « Questionner le monde » En em
lec’hiañ en amzer.
 Sevel testennoù : ijinañ pozioù all.
 Barzhoniezh
 « Questionner le monde »
 Liammañ gant c’hoarioù niverel Ar mareoù-bloaz
 Programm : « Questionner le monde »

CE CM

CE CM

 Barzhoniezh

An amzer

10 Ar vag hag an ti

An amzer

33 Ar skorn
34 An erc’h

 Rimoù
 Brezhoneg : troioù lavar poblek

35 Bloavezh ar glav

Adalek CE

Adalek ar CE

Al laboused

45 Koukoug

Al loened

49 Gevier tout

Al loened

50 Va labous

CM
Al loened

54 Peskig arc’hant

Ar mor

63 Reverzhi

 Brezhoneg
+ liammañ gant kanaouennoù
 muzik ar yezh
 ha troioù-lavar poblek
 Frammoù yezh : « gwelet ‘m eus »
+ ijinañ testennoù all
+ liammañ gant kanaouennoù ar gevier
(Diskanoù)
 Brezhoneg : darvoudoù o chadenniñ (doare
kontadenn)
 Brezhoneg
+ Diviz war ar galloud
 Liammañ gant fablenn Ar dañvad hag ar bleiz
+ kanañ
 Questionner le monde
+ skiantoù : ar mare hag al loar
+ liammañ gant Taboulin An Aberioù
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