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Golo al levr Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv : ti-embann Auzou

  

 

 Petra 'zo treset war ar golo?

Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 Abadenn 1 : golo al levr.

Skriv ar gerioù : ar skrivagner, an ti-embann, an titl, ar skeudenn.1
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 Abadenn 2 p. 2-7 

Peseurt liv eo ar bleiz ? Liv ar respont mat.

ruz du melenglas gwer

1

4

3

2 Hervez ar bleiz, penaos eo al liv du ?  

Soubañ a reas e bav en ur pod pentur gwer 
hag e vastrouilhas e gorf.

Soubañ a reas e benn en ur pod pentur 
gwer hag e vastrouilhas e gorf.

Soubañ a reas e bav en ur pod pentur ruz 
hag e vastrouilhas e gorf.

Hervez ar bleiz, eo-eñ heñvel ouzh ............... (kelc'h ar respont mat).

Liv ar respont mat.

Skeudennoù all : skeudennaoueg TES : https://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 Abadenn 4 p. 10-13 

Lak ar frazennoù en urzh hervez an istor ha skriv an niveroù.1

3

2 Perak ne blij ket al liv roz d'ar bleiz ? 

D'ar Merc'her en em silas ar bleiz e ti ar menajer.

Goude-se e c'holoas e gorf gant petalennoù bleunioù.

Pa voe roz-holl e sellas outañ e-unan en e velezour.

"Bremañ e tennan d'ur briñsez" a lavaras ar bleiz.

Lenn ha tres : 
"Goude-se e c'holoas e gorf gant petalennoù bleunioù".
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 Abadenn 5 p. 14-19 

Liamm an deizioù gant al liv.1

4

3

2

Skriv ur frazenn gant ar gerioù-mañ.

Penaos en deus graet evit glazañ ?

ur bannerad ar bleizD'are tebras Gwener orañjez.

ar garotezenn glas orañjez al louarn ar gibell

Liamm ar gerioù gant ar skeudennoù.

Yaou

Gwener orañjez

glas
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 Abadenn 6 p. 20-23

1

2

Ur wask 'zo gant ar bleiz. Perak ?

Lenn ha tres : 
«D'ar Sadorn e torimellas ar bleiz en ur poull fank».
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 Abadenn 7 p. 24-31

1

Soñjal a rae an holl vleizezed 
e oa brav ar bleiz.

"O ! Pegen kaer on ! "

A-benn ar fin ne felle ket dezhañ 
cheñch liv.

Mont a reas ar bleiz da bauneta.

O kousket e oa ar paun.

Liamm ar skeudennoù hag ar frazennoù etrezo.
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 

D'al Lun

D'ar Sadorn

D'ar Sul

D'ar Gwener

D'ar Yaou

D'ar Merc'her

D'ar Meurzh

Liamm al livioù gant deizioù ar sizhun.

gwer

roz

ruz

glas

liesliv

orañjez

brun
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Ar bleiz a felle dezhañ cheñch liv.
 

Skriv an niveroù da lakaat ar skeudennoù en urzh.


