
Ur wezh e oa
Fichenn bedagogel gant Herve Kere

Setu un nebeud kinnigoù evit implij ar c’hontadennoù enrollet : pep hini en
deus kontet mod pe vod kontadennoù d’e vugale en e glas, setu n’emaon ket o
vont da reiñ deoc’h un hentenn da heuliañ penn-da-benn, met un nebeud
kinnigoù. Petra a zegas ar benveg-mañ embannet gant TES ha ne oa ket posupl
ober ingal e-barzh tout ar c’hlasoù betek-henn ?

• Klevet kontadennoù gant brezhonegerien ampart.
• Selaou kontadennoù kontet gant tud eus ur rannvro disheñvel eus hini ar vugale
pe hini ar skolaer(ez).

• Gwelet skeudennoù treset gant bugale skolioù all.
• Heuliañ ar c’hontadennoù war al levr graet evit ar skolioù.
• Staliañ war an urzhiataer testenn ar c’hontadennoù evit aozañ poelladennoù
gant Elmo brezhoneg.

Liammet eo ar c’hinnigoù pedagogel gant implij binvioù teknik a zo bremañ e-barzh pep klas pe dost : ur benveg
evit selaou pladennoù CD pe un urzhiataer gant ul lenner CD ; binvioù bihan gant minikassetennoù da vezañ
implijet gant ar vugale o-unan ; ar poellad « Elmo international brezhoneg » (AFL, 24 rue des Petites écuries,
75010 Paris) [Displeget eo penaos ober gantañ e-barzh al levrig a ya a-heul ar poellad. Aesoc’h eo labourat gant
tammoù bihan eus ur gontadenn hervez ar pezh ho peus c’hoant studiañ gant ho skolidi. Setu, digorit gant
Word-pad peWorks an destenn ho peus pellgarget, en ur zibab ar stumm testennTXT evit DOS. Gant ar benveg
« kopiañ-pegañ », grit un destenn nevez gant an tamm dibabet hag enrollit anezhi dindan un anv all krouet
ganeoc’h en ur zibab ar stumm testenn « TXT evit DOS ». Ar pennad-se a c’helloc’h ezkas e-barzh Elmo/bre en
ur implij « gestionnaire de fichiers » pe « Explorer » pe c’hoazh ar benveg « sevenniñ, treuzkas » e-barzh Elmo.]

Kinnigoù evit kregiñ gant ur gontadenn :
Deskiñ selaou a denn un tammig eus d’an deskiñ lenn. Da gentañ, mont e-barzh ar gontadenn e-giz m’emañ war
ar bladenn CD (a-bezh evit ar re vras pe a dammoù bihan) hep sellet eus testenn skrivet ebet. Lakaat ar skolidi
da deurel evezh eus an traoù a zeu en-dro meur a wezh e-kerzh ar gontadenn : sonioù, geriennoù, frazennoù, ton
ar vouezh o vont hag o tont, an troc’hoù.
Klask tennañ tout ar pezh a c’heller eus an istor gant an evezhiadennoù-se : an dudennoù, ar pennadoù disheñvel,
ar binvioù pe an traoù implijet, burzhudoù... (En em sikour gant skeudennoù al levr). Ober listennoù ha goulenn
digant ar vugale petra e c’hellfe bezañ an istor.

Ur wezh graet al labour-se, d’ar skolaer(ez) da lenn ar gontadenn (pe un tamm) er yezh ma ’z eo kustumet ar c’hlas
da glevet. Neuze e vo komprenet en un doare all ar gontadenn : gwelet petra zo cheñchet. Lakaat pep bugel da
adlavaret ur frazenn (pe un tamm) e yezh ar c’hlas. Goulenn digant ar vugale teurel evezh eus ar frazenn a zeu
diouzhtu war-lerc’h ur ger dibabet gant ar skolaer(ez). Lakaat anezhe da ober goulennoù etreze pe aozañ
goulennoù evite. Diwezhatoc’h, kendalc’h gant al labour adlavaret ar pennad klevet (en em sikour gant
kassetennoù bet kopiet diwar ar CD en ur lezel toulloù e-barzh). Goulenn digant ar vugale deskiñ ur pennad dre
eñvor, un diviz etre daou zen... Divizout diwar-benn an tresadennoù bet graet gant ar skolioù ha tresañ re all.
Evit ar vugale a oar lenn pe o teskiñ lenn, mont war Elmo hag aozañ poelladennoù - klask ur ger bet gwelet e-
barzh ul listenn (gerioù flash) - adskrivañ ur ger bet gwelet - leuniañ an toulloù. Bez’ ez eus re all ; da bep hini
da welet gant ar boelladenn a blij dezhañ. Moullañ poelladennoù e-giz : leuniañ an toulloù (gant sikour ul
listennad gerioù pe get), lakaat ar frazenn en urzh, adskrivañ ur pennad. Se a c’hell bezañ graet gant sikour ar
gontadenn enrollet : n’eo ket fall evit ober al liamm etre ar yezh dre gomz hag ar yezh skrivet. Klevet ar gontadenn
frazenn ha frazenn ha stankañ an toulloù e-barzh an destenn pe adlakaat ar frazenn en urzh. Ur wezh graet al
labour-se, e c’hello ar vugale lenn an destenn a-bezh e-barzh al levr ha deskiñ pennadoù hir a-walc’h da gontañ
da vugale all, da sevel ur pezh c’hoari pe un dra kleweled bennak...



Testennoù ar c’hontadennoù
Setu da heul ar pemp testenn da vezañ pellgarget evit labourat gant Elmo pe gant poelladoù skridtretiñ all.
Evit kargañ un destenn, klikit war he zitl. Goulennet e vo diganeoc’h dibab al lec’h ma vo karget war ho penveg.
Ur wezh dibabet ganeoc’h e kargo ar fichennaoueg. Neuze e c’hallot he lenn, gant Word da skwer, hag he zreiñ
e stumm TXT, mar karit hec’h implij gant ELMO.

1. An tri baotr yaouank

2. Partaj ar julod bras

3. Ar gouron

4. Porc’hell, porc’hell…

5. Kontadenn nedeleg

http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/tes/site/tast/urwezh/NEDELEG.txt
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/tes/site/tast/urwezh/PORCHELL.txt
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/tes/site/tast/urwezh/GOURON.txt
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/tes/site/tast/urwezh/PARTAJ.txt
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/tes/site/tast/urwezh/TRIBAOTR.txt

