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Ar frazenn.

Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

Adskriv ar frazennoù gant ar gerioù.

vloaz.

paotr eo UrYann.

seizha zo Nolwenn

Islinenn pep frazenn gant ul liv disheñvel.

Ur paotr eo Ifig hag ur plac'h eo Aziliz. O teskiñ lenn emaint er skol.

Emañ Ludovic er skol ganto. E klas ar re CE1 emaint.

frazenn ha                            linenn a zo e-barzh an destenn-se.

Korriganed a zo o kanañ.

Ur on plac'h.

Ur breur bihan am eus

Ur wech e oa ur vro teñval-tre.

bihan eo.

Mont a ra ar bleiz da chaseal.

Pet frazenn ha pet linenn a zo e-barzh an destenn-se ?
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Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.

frazenn ha                       linenn a zo e-barzh an destenn-se.

Ur wech e oa ur plac'h vihan hag a oa o chom gant he zud er c'hoad. Loeiza 
e oa he anv. Ur breur bras en doa, Tudi. Jentil e oant.

Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.

frazenn ha                       linenn a zo e-barzh an destenn-se.

Mont a ra Ewen d'ar skol bemdez. Plijout a ra dezhañ deskiñ
brezhoneg ha galleg er skol. Hag ar bloaz-mañ 'vo desket gantañ
saozneg ouzhpenn!

Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.

frazenn ha                       linenn a zo e-barzh an destenn-se.

Ur c'hi bihan eo Ludu. Naon en deus. Un tamm askorn zo bet roet
dezhañ da zebriñ.

Kont ar frazennoù hag al linennoù ;
kloka ar frazenn.

frazenn ha                       linenn a zo e-barzh an destenn-se.

Echu eo ar skol. Distroet eo Youenn d'ar gêr. Naon en deus.
Debriñ a ra bara gant chokolad da verenn-vihan.
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Islinenn ar frazenn difazi.

o flapañ emañ ar skolidi

O flapañ emañ ar skolidi.

O flapañ ar emañ skolidi.

o flapañ emañ ar skolidi.

O emañ ar skolidi flapañ.

Islinenn ar frazenn difazi.

Plijout din a ra tresañ.

Tresañ plijout a ra din.

Plijout a ra din tresañ.

Plijout a ra din tresañ

plijout a ra din tresañ.

Islinenn ar frazenn difazi.

Emañ Olier o sellet dre.

Emañ Olier dre ar prenestr

Emañ Olier o sellet dre ar prenestr.

Emañ Olier o sellet dre ar prenestr

emañ Olier o sellet dre ar prenestr

Islinenn ar frazenn difazi.

mont a ra Elouan d'ar skol.

Elouan d'ar skol.

d'ar skol mont a ra Elouan.

Mont a ra Elouan d'ar skol.

Mont a ra Elouan d'ar skol



 

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/

Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

Ninnog eo ma anv.

Ar c'hazh a zo o kousket

E-barzh al liorzh emañ Azenor

o lenn ul levr emañ Tudi.

O Kevin emañ labourat.

Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

o tañsal emañ Owen

Labourat a ran bemdez

O teskiñ brezhoneg emaon.

Drouk eo ar bleiz.

Ewen eo ma anv.

Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

Ret eo din mont da bourmen.

Trist eo ar vamm-gozh

Plijout a ra din c'hoari

Eo jentil paotr ar.

ne blij ket din debriñ legumaj.

Gra ur groaz dirak ar frazennoù difazi.

O kousket emañ ar c'hi

Beajiñ a ra kalz

mont a rin da welet ma zad-kozh.

Plijout a ra din mont d'ar skol.

Komz a ran brezhoneg ha galleg.


