Priziadenn 2019
Live A1

Teuliad ar g·C'helenner·ez
Live A1

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus
DAO, trugarez eta da : Ti Ar Vro Treger ha Goueloù ha Skol An Emsav.
Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants
d'associations adhérentes à DAO, merci donc à : Ti Ar Vro Treger – Gouelo et Skol An Emsav.

Priziadenn 2019
Live A1
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 ar c'hemennadennoù 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 enrolladennoù 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 evel-se 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). To zo
deoc'h dibab goulennoù ar roll amañ dindan. (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

20
Formulennoù saludiñ ha kimiadiñ

4

Sevel frazennoù a-bezh

4

Ereadurezh

8

Geriaoueg

4

Teul + enrolladenn

40

Goulennoù war
Kompren dre
programm mizvezh ar lenn
bzg

10

Lakaat e anv e tro
Menez Are

Lenn ha skrivañ

10

Goulennoù diwar an
enrolladenn

Komprenn dre
selaou

20

Skeudenn displeget

Komz

20
Pouez-mouezh

4

Ereadurezh

4

Geriaoueg

4

Kompren ar goulennoù

4

Respont d'ar goulennoù

4

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

Dafar

Poentoù

Kartenn-bost

10

Teul + enrolladenn

20

Skeudenn displeget

10
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A1 : Komz en un diviz
D'ar g-c'helenner-ez da zibab tri goulenn e-touez ar re-mañ (pe re all damheñvel diouzh ar
pezh a zo bet desket ganeoc'h) :
Peseurt anv ac'h eus?
E pelec'h emaout o chom?
E pelec'h out ganet?
Penaos emañ kont?
Eus pelec'h out?
Dimezet out?
Bugale ac'h eus?
Bugale vihan ac'h eus?
Pet eur eo?
Penaos eo an amzer?
Loened ac'h eus er gêr?
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Kompren dre selaou – Compréhension orale
Klevet hoc'h eus 6 kemennadenn. Kavit e pehini ez eus kaoz eus ...
Vous avez entendu 6 messages. Retrouvez dans quel message il est question de ...
2 boent dre respont reizh – 2 points par bonne réponse

1

2

Remerciements

3

4

5

6

x

Commande

x

Invitation

x

Naissance d'un enfant

x

Demande de nouvelles

x

Excuses pour absence

x

Hollad ar poentoù :

/12

Respontit d'ar goulennoù – répondez aux questions
1

Quel est le numéro de téléphone du travail de Klervi ?

/1

02 56 35 49 78
2

Comment s'appelle le bébé? Elena

/1

3

A quelle heure est né le bébé?

/1

6e00

9e00

18e00

19e00

on ne sait pas

4

Qui est malade? Yann

/1

5

Qui fête son anniversaire? Klervi

/1

6

Que commande la personne?

/1

pizza

galette des rois

7

Quelle est l'adresse de Jakez Ar Bras?

8

Quel repas ont apprécié les enfants?
Gâteau au chocolat

crêpes

couscous

sushi

12 plasenn an ti-kêr

/1
/1

frites

on ne sait pas

/8

Priziadenn 2019
Live A1

Lenn ha skrivañ

Abadenn

Lec'h

Deiz

Eur

Priz

Kwiz e brezhoneg

Tavarn ar porzh

Gwener 1/03

6 eur – 8 eur

Evit mann

Dorioù digor ar skol

Skol divyezhek

Sadorn 2/03

10 eur – kreisteiz

Evit mann

Staj jardin naturel

Ti feurm Kernevez Sadorn 2/03

10 eur – 5 eur

35,00 €

Film yaouankiz
"Mab ar Grouffalo"

Sinema

Merc'her 6/03 2 eur goude
kreisteiz

7,00 €

Pred : kig-ha-farz

Auberge du
menhir

Sadorn 9/03

14€ - bugale:
6€

C'hoariva
"Piv, penaos ha
petra?"

Sal ar gouelioù

Meurzh 12/03 3 eur goude
kreisteiz

5,00 €

Lennadenn evit ar re
vihan

Levraoueg

Merc'her
13/03

10 eur mintin

Evit mann

Sonadeg Rock Breizh

Tavarn ar porzh

Yaou 14/03

9 eur noz

Evit mann

Staj Kan-ha-diskan

MJC

Sadorn 16/03

9 eur – 5 eur

40,00 €

Staj dañs swing

Sal ar gouelioù

Sul 17/03

2 eur – 6 eur

15,00 €

7 eur noz
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I- Klaskit gouzout pegoulz e vo dalc'het an abadennoù amañ dindan
Essayez de savoir quand auront lieu les animations suivantes :
Repas

Film

- Vendredi 1 -

Jeu

Lecture Poentoù

x

- Samedi 2 -

/1
x

- Mercredi 6 - Samedi 9 -

Théâtre Jardinage

/1

x

/1

x

/1

- Mercredi 13

x

/1

II - Gwir pe Gaou / Vrai ou faux

Gwir

Gaou

Poentoù

La lecture est destinée aux enfants

x

/1

Les visites de l'école se feront le matin

x

/1

Le repas est végétarien

x

/1

III – Respont d'ar goulennoù / Répondre aux questions
Retrouvez 3 mots anglais dans le programme :
/1

Kwiz ; Film ; rock ; swing
Retrouvez 3 mots bretons qui sont utilisés dans la langue française :

/1

Menhir ; Kig-ha-farz ; kan-ha-diskan

POENTOÙ

/10
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Vous souhaitez participer à la randonnée annuelle « tro Menez Are »,
inscrivez vous via le bulletin ci-dessous.

Lakait hoc'h anv evit kemer perzh e Tro Menez Are 2019
Anv : /1

Anv-bihan : /1

Chomlec'h : /1
Kod-post : /1

Kêr : /1

Pellgomz stag : /1

Pellgomz hezoug/godel : /1

Postel : /1
Oad : /1
Sinadur : /1

Hollad ar poentoù :

/10

