
 

 
Al liorzh hud 

Fichenn savet gant Silvenn Koant 

 
 
Evit piv ? 

Adalek ar CE1 en ur sal vras pe er maez 

Talvoudegezh ar c’hoari 

  Anavezout loened, frouezh, legumaj hag ar sifroù. 
  Bezañ aketus 

 Mont en-dro ar c’hoari  
 Ur c’helc’hiad a c’hoarierien azezet. 
 Dibabet e vez ul liorzhour e-touez anezho. Niverennet e vez an dud 
all adalek amezeg al liorzhour. miret ‘vo an niveroù betek fin ar c’hoari. 
 Kregiñ a ra al liorzhour en ur lavaret :  
  « bez ez eus pemp aval em liorzh » 
 Sevel a ra diouzhtu an niverenn pemp evit lavaret : 
  « Digarezit ! gwelout a ran seizh aval » 
 Ken-ha-ken e sav an niverenn seizh evit lavarout : 
  « Digarezit ! gwelout a ran nav aval » 
 Sevel a ra an niverenn nav 
  « Digarezit ! ne welan nemet tri aval » 
 
 Pa  lavarer un niverenn vrasoc’h e vo lavaret « digarezit ! gwelout 
a ran ... aval »  pe « n’eo ket gwir, gwelout a ran ... aval », hag evit 
un niverenn vihanoc’h « digarezit ! ne welan nemet ... aval » pe 
« n’eo ket gwir ! ne welan nemet ... aval » 
 Ma fazi ur c’hoarier e vo ret dezhañ kuitaat al liorzh hud (ar 
c’helc’h)., ha den ebet ne c’hello gervel e niverenn ken,  zoken al 
liorzhour. 
 Ma vez galvet gant al liorzhour un den hag a zo e diavaez al liorzh 
hud, e tistro an den-se er c’hoari evit kemer plas al liorzhour. Neuze e 
kuita al liorzhour en deus faziet ar c’helc’h. Ma fazi al liorzhour nevez e 
tistro al liorzhour kozh evit bezañ liorzhour e plas an hini all hag a guita ar 
c’helc’h en-dro. 
Seul gwech ma vez kaset ur c’hoarier er maez eus al liorzh hud e krog al 
liorzhour en-dro gant anv ul legumaj, ur frouezhenn pe ul loen nevez. 
 Gallout a ra ur c’hoarier respont « n’eo ket gwir ! n’eus hini ebet 
el liorzh. » Neuze e teu ar c’hoarier da vezañ liorzhour, ha kemer a ra al 
liorzhour niverenn ar c’hoarier. Ret eo d’al liorzhour nevez kregiñ en-dro 
gant anv ul legumaj, ur frouezhenn pe ul loen ha n’eo ket bet implijet 
c’hoazh. 
 Skarzhet eo al liorzhour ma tibab anv un dra bet implijet dija. Al 
liorzhour kozh a gemer e blas. 



 

Evezhiadennoù 
 _ Tu zo implij ur frazenn skouer all evit aesaat pe diaesaat ar c’hoari 
 _ tu zo chom hep aotreañ anvioù loened evit diaesaat ar c’hoari 
 _ ret eo diwall ouzh an anvioù dibabet en abeg d’ar c’hemmadurioù 
 _ a-raok kregiñ gant ar c’hoari eo ret kemer amzer evit ma vefe 
komprenet gant an holl 
nn. 


