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Ma endro niverel - 1

Un dabletezenn
Un urzhiataer

Un alc'hwez USB

Ur selaouer

Ul logodenn

ur skramm

ur c'hlavier
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Ma endro niverel - 2

Gra daou strollad  gant an tikedennoù : 

Strollad an traoù ha n'int ket staget ouzh an urzhiataer evit mont 
en-dro.

Strollad an traoù a rank bezañ staget ouzh an urzhiataer evit mont
en-dro.
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Gra daou strollad  gant an tikedennoù : 

Traoù-stag gant an urzhiataer 
hag a servij da gas titouroù d'an
urzhiataer.

Traoù-stag gant an urzhiataer 
hag a servij da lakaat titouroù 
da zont er-maez eus an 
urzhiataer.



 

Goulennata ar bed
  

Sterenn CAZUGUEL KERLEGUER
Ar restr-mañ a zo dindan an aotre-implijout Creative Commons BY-NC-SA http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ma endro niverel - 4

Peseurt arouez a welez war urzhiataer/tabletezenn ar skol ? 
Liamm.

Abiword : skrivañ un destenn.

Tennañ poltriji.

GnomeWeb : klask keleier war internet.

VLC : sellet ouzh ur video.

Gcompris : ober c'hoarioù.

BookCreator : sevel levrelioù.
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Peseurt arouez a welez war urzhiataer/tabletezenn ar skol ? 
Liamm.

Liamm pe skriv ar gerioù.

GnomeWeb : klask keleier war internet.

Gcompris : ober c'hoarioù.

Tennañ poltriji.

Abiword : skrivañ un destenn.

Ul logodenn

Un dabletezenn

Un urzhiataer

1

2


