
 

 
War pont Landerne 
Fichenn savet gant Silvenn Koant 

 
 
Evit piv ? 

  Adalek ar CE2 en ur sal vras pe er maez 
 
Talvoudegezh ar c’hoari    

- mestroniañ ar c’horf, Bezañ aketus 
- ar c’hoarioù-se zo d’ober goude ma vo studiet anvioù ar micheroù, ar 
sportoù hag all 
 
 Pal ar c’hoari   

Dizoleiñ ha lakaat da zizoleiñ un den, ur micherour dre ar jestrc’hoari 

Doare da c’hoari 
 Rannet e vez ar c’hoarierien e daou skipailh. Pep skipailh ‘zo 
regenned  en diavaez 2 linenn kenstur a ra ar pont  
 Rener ar c’hoari a dreuz ar pont en ur jestrc’hoari  un den brudet, ur 
micher (koadour, dentour, marc’heger, ...) ur sportour (neuier, c’hoarier 
mell-droad). 
 An hini a gav, a dreuz ar pont ivez en ur jestrc’hoari unan all 

Frazennoù goulennoù da ober 
 Petra eo ma micher ? - un dentour out ? - n’on ket - ur c’hoarier out 
? -ya, ur c’hoarier on 

Mont pelloc’h gant ar c’hoari  
Ar c’houpladoù-jestrc’hoarier Araok kregiñ gant ar c’hoari e skriv rener 

ar c’hoari ur rummad oberiadennoù. 

 War un tamm paper roet da bep c’hoarier e vez skrivet ur ger hag ur 
frazenn : da skouer : ur vell hag un den poan dent gantañ, un dentour 
hag ur c’hi staget gant e lerenn. 
  Ar ger kentañ eo ar respont d’ar jestrc’hoari ‘zo o vezañ 
  Ar frazenn da heul a lâr peseurt jestc’hoari a zo da ober 
  Jestrc’hoariet e vez an oberiadenn gentañ gant ar rener : 
c’hoarier mell-droad. 
  ar c’hoarier, ar vell gantañ a sav en ur lavarout : ur c’hoarier 
mell-droad out, ar vell pe ar volotenn a zo ganin hag e krog da jestrc’hoari 
ar frazenn a zo war e damm paper (an hini en deus poan dent) 
Frazennoù goulennoù da ober Petra on ? - un dentour out ?, an dent a 
zo ganin - ya, un dentour on 
 Petra on ? - ur c’hoarier tennis out ?, ar roued a zo ganin - n’on ket 
 


