
 
 

 
 

 
 

AnvAnvAnvAnv    /Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan    ????    

Pelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulz    ????    

Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?    

Pe vicher eo?Pe vicher eo?Pe vicher eo?Pe vicher eo?    

Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?    

Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?    

TraoùTraoùTraoùTraoù ne ra james ? ne ra james ? ne ra james ? ne ra james ?    

Binvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonet    ????    

DimezetDimezetDimezetDimezet    ? Bugale? Bugale? Bugale? Bugale    ????    
    

A partir de la photo de votre personnage et 
des pistes proposées, présentez le et décrivez 
ses habitudes     
 

 
 

AnvAnvAnvAnv    /Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan    ????    

Pelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulz    ????    

Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?    

Pe vicher eo?Pe vicher eo?Pe vicher eo?Pe vicher eo?    

Yezhoù komzetYezhoù komzetYezhoù komzetYezhoù komzet ? ? ? ?    

Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?    

Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?    

Binvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonet    ????    

DimezetDimezetDimezetDimezet    ? Bugale? Bugale? Bugale? Bugale    ????    
    

A partir de la photo de votre personnage et 
des pistes proposées, présentez le et décrivez 
ses habitudes     
 

 
 

AnvAnvAnvAnv    /Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan    ????    

Pelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulz    ????    

Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?Pelec’h emañ o chom?    

Pe vicherPe vicherPe vicherPe vicher eo? eo? eo? eo?    

Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?    

Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?    

Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?    

Binvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonet    ????    

DimezetDimezetDimezetDimezet    ? Bugale? Bugale? Bugale? Bugale    ????    
    

A partir de la photo de votre personnage et 
des pistes proposées, présentez le et décrivez 
ses habitudes     
 

 
  

AnvAnvAnvAnv    /Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan/Anv bihan    ????    

Pelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulzPelec’h eo ganet ha pegoulz    ????    

Pelec’h emañPelec’h emañPelec’h emañPelec’h emañ o chom? o chom? o chom? o chom?    

Pe vicher eo?Pe vicher eo?Pe vicher eo?Pe vicher eo?    

Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?Yezhoù komzet ?    

Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?Dudioù ?    

Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?Traoù ne ra james ?    

Binvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonetBinvioù sonet    ????    

DimezetDimezetDimezetDimezet    ? Bugale? Bugale? Bugale? Bugale    ????    
    

A partir de la photo de votre personnage et 
des pistes proposées, présentez le et décrivez 
ses habitudes     
 


