
 

Toull ar revr 
Fichenn savet gant skipailh kasourien skolaj Kemper 

 

Dre vras  
C'hoariet vez gant 4 den. Roet e vo ur statud sokial da bep hini: Prezidant, Eil 

prezidant, Teñzorer, Toull ar revr. 
Ar prezidant zo ar mestr. Dibab a ra ar gador a fell dezhañ , ret eo c'hwital anezhañ. 
 Toull ar revr  zo ar sklav. 

Pal ar c’hoari 

Echuiñ evel prezidant. 

Urzh ar c’hartoù 

Joker,2,born,roue,damez,lakez,10,9,8,7,6,5,4,3. 

Mont en-dro 
E penn-kentañ ar c'hoari e vez pigoset pep ur gartenn. Roet e vez statud pep 

hini dre urzh talvoudegezhioù ar c'hartoù. 
Renket e vez an dud hervez o statud tro dro d'an daol.(Ar prezidant, an eil prezidant en 
e du kleiz, hag all...) 
Reiñ a ra ar prezidant ar c'hartoù en ur gregiñ gantañ. Neuze en deus ar prezidant ur 
gartenn ouzhpenn. 
Roet e vez gant ar prezidant e ziv  gartenn wanañ da doull ar revr ha d'ar c'hontrol e 
vez roet gant  toull ar revr e ziv gartenn greñvañ d'ar prezidant. 
An teñzorer a eskemm gant an eil prezidant e gartenn greñvañ a-enep da hini wanañ 
egile. 
Kroget e vez gant ar prezidant. Lakaat a ra ur gartenn pe veur a gartenn eus memes 
renk ( ur c'houblañ). 
War-lerc'h, o kregiñ gant an eil prezidant e vez lakaet gant pep hini pe: 
   
  - Ur c'houblañ heñvel, met gant kartoù kreñvoc'h (da skouer div zamez 
war daou vorn). 
  - Tremen e dro. 
 

Gounezet an dro gant ar c'hoarier en deus lakaet ar c'houblañ kreñvañ. Loc'hañ 
a ra an dro war-lerc'h. 

An hini n' en deus ket mui kartenn ebet gantañ da gentañ a zo trec'h ar wezh-
mañ. Ar wezh a zeu e vo eñ ar prezidant. An eil a vo an eil prezidant, hag all... 

Cheñch a ra a c'hoarierien plas e keñver o statud sokial nevez. 
Echu eo ar c'hoari pa vez divizet gant an dud. 
 
 
   
     

 




