Priziadenn 2015
Live A1

Teuliad ar gelennerien

Anv hag anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad-labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus DAO,
trugarez eta da : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger-Goueloù.
Trugarez ivez d'ar strollad c'hoariva "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh,
Brudañ ha skignañ, Radio Kerne ha TES.
Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations
adhérentes à DAO, merci à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger-Goueloù.
Merci aussi à strollad c'hoariva "Biz Ar Glav", Radio Kreiz Breizh,
Brudañ ha skignañ, Radio Kerne, TES pour leur concours.
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Displegadenn evit ar gelennerien
Ar briziadenn-mañ a c’hell bezañ kinniget d’an dud o deus heuliet etre 45 hag 50 eurvezh kentelioù
brezhoneg, da lâret eo ur bloavezh kentelioù-noz.
Penaos kinnig anezhi ?
Sizhun 1 :
Goulenn gant pep deskard kavout er gêr, 2 pe 3 skeudenn pe poltred a vefe moaien dezho kinnig
d'ar strollad.
Sizhun 2 :
Displegañ d’an deskidi mont en-dro ar briziadenn
Reiñ pep a gartenn-bost (en teuliad-stag) ha goulenn gante leuniañ anezhi er gêr. Tu zo dezhe ober
gant ur geriadur. Ar gerioù lakaet war tu-gin ar gartenn zo bet lakaet evit reiñ skouerioù dezhe :
gallout a reont implijout anezhe pe get.
Dibab ur skeudenn e touez ar re kaset ganto ha goulenn ganto prientiñ un nebeud frazennoù dre
gomz evit displegañ petra pe piv eo, perak o deus dibabet ar skeudenn-se…
Sizhun 3 :
Dastum ar c’hartennoù-post
Reiñ pep a deul d’an deskidi. Displegañ dezhe e vo selaouet an enrolladenn meur a wech.
Displegañ dezhe ivez eo normal ma ne gomprenont ket pep tra. Amañ e vez priziet o barregezh
da dennañ titouroù diouzh an enrolladenn hepken.
Lakaat anezhe da selaou ur wech pe div hep troc’h. Goude, lakaat anezhe da selaou an enrolladenn
o troc’hañ anezhi evit m’o defe amzer da respont d’ar goulennoù. Tremen an enrolladenn evelse teir gwech d’an nebeutañ.
Goulenn gante ober an teir foelladenn all (15 pe 20 munut vo trawalc’h)
Dastum an teulioù
Sizhun 4 :
Goulenn gant pep hini d’e dro tremen gant e skeudenn ha kontañ petra eo (1 pe 2 vunut)
Sevel goulennoù simpl outañ (goulennoù savet gant an deskidi all pe/hag ar c’helenner) (1 pe 2
vunut)

Ur wech studiet an teuliadoù :
Tu a vo deoc’h kas deomp anvioù ar re tizhet al live ganto, hag e vo savet ur skrid-testeni evit pep
hini.
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Taolenn notenniñ
Dafar

Barregezh

Poentoù

Kartenn-bost

Skrivañ

10
Formulennoù saludiñ ha kimiadiñ

2

Sevel frazennoù a-bezh

2

Ereadurezh

4

Geriaoueg

2

Teul + enrolladenn

50

Goulennoù war
programm Taol
Kurun

Kompren dre
lenn

10

Fichenn :
koumanantiñ da
#brezhoneg

Lenn ha skrivañ

10

Fichenn deiz ha bloaz Kompren dre
Gurvan
lenn

10

Goulennoù diwar an
enrolladenn

Komprenn dre
selaou

20

Skeudenn displeget

Komz

30
Pouezh-mouezh

6

Ereadurezh

6

Geriaoueg

6

Kompren ar goulennoù

6

Respont d'ar goulennoù

6

Evit bezañ tapet al live A1 eo ret kaout d'an nebeutañ :

Dafar

Poentoù

Kartenn-bost

5

Teul + enrolladenn

25

Skeudenn displeget

15
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SELAOU
3 dudenn + ur vouezh off
Mouezh off :
D'ar sadorn 14 a viz Ebrel e Montroulez.
Emañ Annaig war parklec'h an ti-kêr o c'hortoz he mignonez Lena evit mont da Bariz d'ur
c'hoñsert gant Bob Dylan. Erruout a ra Lena a-benn ar fin gant he c'harr.
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Salud dit Lena, mat ar jeu ?
Ya, trugarez, ha ganit mont a ra mat ivez ? N'eo ket erruet Erwan c'hoazh ?
Erwan ? Piv eo ar paotr-se ?
Erwan Grall eus Ploueskad. Gwelet em eus anezhañ er mintin-mañ e kreiz-kêr hag
e oa o klask ur c'harr evit mont da Bariz ivez da welet e dud. Anavezout a ran
anezhañ un tamm
Penaos eo, brav eo ? Kont din 'ta !
28 vloaz eo ha bras a-walc'h eo, e vlev zo hir ha melen, mont a ra da redek war
bord ar mor ha seurfer eo ivez. Daou vreur hag ur c'hoar en deus. E c'hoar Mikaela
zo mignonez din abaoe pell. E zaou vreur zo oc'h ober studioù e Roazhon.
Met pelec'h eo chomet ?
Emaon o vont da bellgomz dezhañ : 06 65 27 98 43 (soniñ a ra ar pellgomzer meur
a wezh)
A … allo, Lena eo, prest out ? ….............. Mat, ken diouzhtu Erwan ...
Emañ o tont, ne vo ket pell ken.
(A)Naon am eus. Prenet em eus avaloù ha chokolad da zebriñ er c'harr
(L)N' ec'h eus prenet netra da evañ ?
(A)Geo, chug-frouezh am eus prenet, mat eo evel-se ?
(L)Ya, sell emañ o tont !
Demat dit paotr, mont a ra ? Setu amañ Annaig ur vignonez
(B) Demat dit. Me eo Erwan ha deuet on gant ar bus
(A) Me eo Annaig Gorjo eus Montroulez amañ. Emaon o chom en ur ranndi e-kichen
sal ar gouelioù
(B)Annaig Gorjo ... Merc'h Paol Gorjo a zo kelenner saozneg e lise Kerichen e Brest ?
(A)Ya me an hini eo. Gouzout a rez piv eo ?
(B)Ya, bet on er skol gantañ pa oan seitek vloaz. Ma c'helenner eo bet.
(L) Ale Tud yaouank, poent eo mont bremañ. Ne chomo ket Bob Dylan da c'hortoz
ac'hanomp. Ale pignit er c'harr ha dao !
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SELAOU
Vous venez d’entendre un enregistrement. Pouvez-vous répondre aux questions
suivantes ?
L'action se déroule à :
Lorient
X Morlaix

Landerneau

Le rendez-vous à été mit sur :
Le parking de la gare
X le parking de la mairie

On ne sait pas

le parking d'un super-marché
Le parking de la salle des fêtes

Les deux amies vont à Paris pour :
X un concert
voir des amis

en vacances

L'homme qui va voyager avec elles :
Nom :
Grall

travailler

Prénom : Erwan

/1
/1

/1

/2

Il habite à : Ploueskad

/1

Âge : 28 ans

/1

Il aime : (2 réponses)
marcher sur la plage
flâner
Il va à Paris pour :
X voir ses parents

/2
X surfer
X courir sur la plage
travailler

Sa famille : il a
2 sœurs et 2 frères
X 1 sœur et 2 frères

à un entretien d'embauche

on ne sait pas

/1
/1

2 sœurs et 1 frère
1soeur et 1 frère

Quel est son numéro de téléphone ? : 06 65 27 98 43

/2

Pour le voyage, ils ont acheté, à manger :
des biscuits et des crêpes
des bananes et des sandwiches
X des pommes et du chocolat
du pain et du fromage

/1

Pour le voyage, ils ont acheté, à boire :
de l'eau
du cola

/1

La passagère :
Nom :
Gorjo
Elle habite :
X Morlaix

X du jus de fruits

de la limonade

Prénom : Annaig
Landerneau

Au lycée de Kerichen, son père était :
Intendant
Directeur

Lannion
documentaliste

Le jeune homme à connu le père de la passagère à l'âge de :
15 ans
16 ans
X 17 ans

/2
on ne sait pas

/1
/1

X enseignant
18 ans

/1

/20
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LENN – LIRE (poelladenn p.7)

Deiz-ha-bloaz Gurvan
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Sellit mat ouzh ar skeudenn pajenn 6 ha choazit « gwir » pe « gaou » en daolenn amañdindan.
Regardez bien l'image page 6 et choisissez « vrai » ou « faux » dans le tableau ci-dessous.

Gwir
Un deiz-ha-bloaz eo

Gaou

Poentoù

x

C'hwec'h eur eo

x

Digor eo ar yenerez

x

Nav den zo er gegin

x

Eizh vloaz eo Gurvan hiziv

x

Bet en deus profoù

x

Tri c'hazh en deus

x

Bara zo war an daol

x

Boued zo war an tan

x

Bras eo ar wastell

x
Hollad poentoù
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LENN – LIRE

TAOL KURUN - Programm
Goude bezañ lennet programm ar gouel Taol
Kurun e Bro Kemperle, respontit d'ar goulennoù
pajenn 9. (Ur poent dre respont mat).
Après avoir lu le programme de Taol Kurun en
Pays de Quimperlé, répondez aux questions p.
9. (Un point par bonne réponse).
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LENN – LIRE
TAOL KURUN - Goulennoù
I- Klaskit gouzout pegoulz e vo dalc'het an abadennoù amañ dindan
Essayez de savoir quand auront lieu les animations suivantes :
Film

Théâtre

Repas

Samedi
17/01

Stage de
breton

Stage de
cuisine

Poentoù

x

Mercredi
21/01
Dimanche
25/01

Contes

x
x

Mercredi
28/01

x
x

Dimanche
8/02

II- Gwir pe Gaou / Vrai ou faux
Gwir

Poentoù

x
x

Le prix pour participer au café-pain-beurre est de 3 €.
La pièce de théâtre sera jouée par Strollad ar Vro Bagan
La conférence-débat d'ouverture traitera du rattachement
de la Loire Atlantique à la Bretagne

Gaou

x

III- Dibabit ar respont mat / Choississez la bonne réponse
•

□ 1 heure 1/2
•

Poentoù

Le stage de danse durera
□ 2 heures

X 3 heures

On pourra entendre des conteurs à
□ Quimperle

X Moelan/Mer

□ Querrien
Hollad poentoù /10
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LENN ha SKRIVAÑ – LIRE et ECRIRE
Leugnit ar fichenn koumanantiñ-mañ. Remplissez cette fiche d'abonnement.

/1

/1
/1
/1
/1

/1
/1

/1

/1

/1

Hollad

/10
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