
 
 

Kreizenn “an oaled” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Eus ar 14 betek an 20 a viz eost



 
Ar staj : Sirk 

 
 
Deskrivañ ar greizenn: 
 

• 57 gwele. 20 kambr gant 2,3 pe 4 flas 
(gant ur c'horn emwalc'hiñ)  

• Sal debriñ 80 plas enni  
• 1 sal emvod bras 120 plas  
• 5 sal labour gant bep a daolenn wenn  
• 1 sal-degemer a-zoare  
• 1 levraoueg  
• 1 sal dudi  
• Dafar kleweled  
• 1 liorzh vras gloz  
• 1 porzh bras  

 

 
 
 Lec’h :  
An oaled 
14 straed an ti kaer 
29870 Treglonoù 
plg : 02 98 04 07 04 
 
 
Deiziad : 
Eus ar sadorn 13  betek an  20 a viz eost 
 
Strollad bugale :  
Niver a berzhidi : 25 
Oad ar vugale : 8-11 bloaz 
 
Strollad buhezourien : 
 
 
Renerez ha isrener :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

heñchañ deskiñ 
 
Palioù desevel : 
1 °, Sikour ar vugale da vont da vezan emren o doujañs ouzh ar re all. 
2 ° Talvoudekaat implij ar brezhoneg. 
 
Palioù arbennik:  
Sikour ar vugale da vezañ en e vleud er greizenn, er c’houlz, ha da gemer perzh tamm ha tamm er vuhez ar 
greizenn. 
 
Moianoù : 
- Buhez bemdeziek : Emren e vo ar vugale  ( e-barzh an ti) 
- E-pad ar stalioù : pep hini a raio ar stal n’eus c’hoant, doujet e vo ouzh ar pezh e vez kinniget ganto 
- Doujañ ouzh ar reolennoù dibabet gant ar vugale hag ar skipailh pedagogel 
- kemer perzh evit kempenn ha renkañ al lec’h : 
Ar vugale, an dud vras ivez avat, a daolo evezh da gempenn o c’hambr, renkañ e aferioù personel ha kaout doujañs 
ouzh al lec’hioù a stroll. 
 
Palioù arbennik: 
Reiñ tro d’ar vugale ha  d’ar vuhezourien da gaout darempredoù a feson an eil gant egile evit ma vefe aesoc’h 
bevan a- stroll.   
 
Moianoù : 
- Al lezennoù : Evit ma vefe komprenet gant a vugale, al lezennoù e vo savet er penn kentañ ar staj ganto. 
- An dijunin : Graet e vo etre 8e ha 9e evezh dihun pep hini. 
- Ar predoù : Ur mare pouezus tre evit an holl, kement war dachenn an darempredoù ha war dachenn an 
eskemmoù, ar vuhezourien a zebro gant ar vugale.  
- ar stalioù :graet e vo ur rentañ kont dre gomz (5mn bemdez) evit gellet doujañ ar muian ar gwellañ ouzh 
c’hoantoù ar vugale. 
- Ar beilhadegoù :  Ur mare plijus evit an holl, doujet e vo lusk ar vugale ervez ar skuizhder  
- un emvod skipailh e vo dalc’het bemnoz goude kousk ar vugale.  
 
Palioù arbennik : 
Sikour ar vugale da gemer perzh ar muian posupl e vuhez ar stalioù. 
 
Moianoù : 
- Graet e vo ul listenn c’hoantoù er penn kentañ ar staj a-benn gouzout o c’hoantoù. 
- Divizoù bugale/buhezourien e-kerzh ar prantadoù dieub. 

 
Palioù arbennik: 
Talvoudekaat implij ar brezhoneg e-pad ar staj  
 
Moainoù: 
Komz a raio an animatourien ar muian posupl e brezhoneg, Graet e vo evit ma vefe c’hoant d’ar vugale implij ar 
brezhoneg ar muian posupl.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skipailh pedagogel  
 
Roll ar skipailh pedagogel 
 
Ar rener 
Kiriek eo ouzh ar greizenn, dezhañ da aozañ an devezhioù ha dezhañ ivez da genurzhiañ ar skipailh. 
Lakaat a ra ar raktres pedagogel e pleustr ha lakaat ar skipailh da zoujañ outañ.. 
Kemer a raio perzh en holl vare ar staj bewech ma vo posupl dezhañ. 
Kiriek eo eus an dafar  
Pouezus e vo evit sikour ar vuhezourien gant diaesterioù, stajiad pe get, en ur selaou outañ. Ur perzh stummañ en 
deus da gaout ivez. 
Dieub e vo evit an holl, ar vugale hag ar vuhezourien, hag aketus war pep tra a c’hoarvez e-barzh ar greizenn. 
 
Ar vuhezourien 
Kiriek int ouzh an oberiantizoù gant ar vugale, hag int a zo an dud pouezusañ war ar staj. 
A-du int gant ar raktres pedagogel. Ur perzh deskiñ ha skouer o deus war pep mare ar staj. 
Ober a reont un aergelc’h diogelaat ha fiziañs evit ar vugale.  
Merañ a raint  ar stalioù gant hag evit ar vugale 
Ur skouer  int evit holl vugel ar staj. 
 
Ne zaio en dro ar greizenn nemet ma z’eus  ur c’hempoell mat etre ar skipailh pedagogel.  
 
 



 
Ar mont en-dro 

 
Troc’het e vo ar strollad evit ober ar stalioù, diouzh ar mintin ha diouzh an abardaez… 
  
Kiriek e vo pep buhezour d’ur stal . Evit ar vuhez bemdeziek, Ober a raio pep buhezour eus kambreier’zo. Gantañ e 
vo lakaet e pleustr lezennoù yec’hedoniezh  
 
Buhez a-stroll 
 
Me a gav din eo mat  reiñ un nebeut reolennoù buhezek.  
 
- Doujañs ouzh an hentoù pedagogel. 
- Arabat butuniñ e bazh savadurioù e lec’h evez degemeret tud.  
Lec’hioù evit butuniñ e vo dibabet asambles. 
- Difennet eo butunin dirak ar vugale. 
- Doujañs ouzh an eur.  
- ‘N’eus forzh peseurt emzalc’h feulz (a gorf pe a breder) e vo difennet. 
-  An douare da gomz dirak ar vugale a vo dereat 
 
Ret e vo doujañs ouzh lezennoù ar vugale ivez.  
 
Devezh skouer 
Reiñ ar ra mareoù ar vuhez bemdeziek . 
Reiñ a ra merkoù d’ar Vugale 
Doujañs a raio ouzh lusk ar vugale hag ezhommoù anezho 
 
Aozadur un devezh  
Un emgav skipailh e vo dalc’het bemdez evit aozañ an antronoz ha (pe) diskoulmañ kudennoù ‘zo. 
An emgavioù se e vo dalc’het gant ar skipailh a-bezh  
Pep mare an devezh e c’hello bezañ enskrivet war un daolenn a vo er sal vuhezourien.( Animatour e karg an 
dijunin, d’ar sal degemer e pad an dijunin, an daou animatour (plac’h/paotr) e karg mare ar strinkadennoù, ha 
listenn ar vugale e vo ganeoc’h e pad ar stalioù) 
 



 
  

Devezh skouer  
 
08e00 à 09e00 Dijuniñ hervez dihun ar vugale 

 
09e00 à 09e30 Kempenn ar c’hambreier   
10e00 à 12e30 Stalioù sirk  

 
12e30 à 13e15 Merenn   
13e15 à 14e30 Mare sioul  

 
14e30  à 16e30 Stalioù sirk  

 
17e00 à 17e30 Merenn vihan   
17e30 à 18e00 Mare dieub   
18e00 à 19e30 Strinkadenn + mare sioul 

 
19e30 à 20 e30 Koan   
20e30 à 21e30 Beilhadeg   
22e00 Kousk  

 
 
 
 
 
Gallout a reomp cheñch an eurioù hervez ar meteo, pe hervez an traoù kinniget gant ar skipailh. 



 
Ar sirk 

 
An daou zevezh kentañ a servijo da briziañ c’hoantoù ar vugale. E-pad an devezhioù-se, E vo kinniget  an holl 

stalioù d’an holl vugale. Da c’houde, e c’hello ar vugale dibab ar stal a blijfe dezho donaat muioc’h. 
 
 
- Stal 1 : Kiwido 

- Stal 2 : Bannikaat 
- Stal 3 : Furlkin 
- Stal 4 : Akro 

 
 
 
Ar sirk 
Un oberiantiz plijus ha disheñvel tre eo ar sirk. Sikour a ra ar vugale d’en em anavezout ha d’anavezout a re all, an 
eskemmoù a zo aesaet mod se. 
 
Teknikoù ar sirk a zo un dra vat evit sikour ar vugale da vont war raok en ur grouiñ, fiñval, c’hoari, ha kenober . 
 
Pal n1 : Mont war araok e keñver e gouestoni 
 
Gouestoni korfel 
 
A trugarez d’ar sirk ez aio war raok ar vugale war : 
§ Kenurzhiañ ar jestroù 
§ Ar c’hempouez 
§ Anavezout e gorf 
§ Ar ouskder, an dorn mat, an nerzh 
 
Bezañ gouets da grouiñ 
 
Ar sirk a zo un oberiantiz vat evit grouiñ. Ret eo bezañ aktour un tammig evit gellet ober sirk mat.  
An ijin e vo lakaet e pleustr evit krouiñ asambles. 
 
 Hent pedagogel 
An hent pedagogel implijet a ya mat gant barregezhioù ha lusk an holl re hag an holl strollad 
 
 
Mare dizoloin  
 
Pal  Ar mare dizoloin a zo krouiñ un aergelc’h plijus evit krouiñ.  
Lakaat ar vugale da zibab ho stalioù en ur c’houzout petra e vo kinniget:  
- Klask displegañ istor ar sirk,  
- Klask an dafar,  
- Dizoloiñ bed ar sirk  en ur c’hoari met gant teknikoù memes tra  
 
Mare mont war raok 
 
Dibab a raio ar vugale o stal, a glask a rint donaat un teknik resis 
 
 
 Penaos ober : 

- Eskemm kalz e barzh ar strolladoù 
(ex : diviz gant ar vugale, rentañ kont reoliek gant ar vugale),  

 
- Krouiñ un abadenn 
(N’eo ket rediet evit ar vugale, met mat e vefe reiñ c’hoant dezho). 
  



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


