
Steuñvenn labour evit sevel ur gevellenn bolis 

gant skolidi Kelc’hiad 3 

 
 

 

Dizoleiñ a ray ar skolidi : 

 

- Ne glot ket diouzh ret kronologiezh ar skrid ouzh kronologiezh al labour 

skridaozañ. 

- Alies e vo dav distreiñ war gil er skrid. 

- Dav vo, a-c’houdevezh, silañ poltredoù ha deskrivadurioù er skrid. 

- Dav vo teurel pled, a-hed ar prantad, ouzh kempoellegezh ar skrid. 

- Dav vo skrivañ un istor mestroniet tamm-ha-tamm gant an aozerion hep rein d’al 

lennerion da veizañ petra eo alc’houez ar gevellenn. 

 

 

A-raok kregiñ ganti : 

 

1)  Huziñ er rummad levrioù Polis dre aozañ ur Ralli Lenn azas. 

2) Ober gant ar fichennoù dielfennañ kinniget e-lec’h all war ar blog-mañ evit 

dielfennañ levrioù ar Ralli. 

3) Ober gant ar fichennoù dielfennañ usmeneget evit sevel ur steuñvenn d’ar 

gevellenn. 

4) Lakaat ar skolidi da zeskrivañ poltredoù tud (luc’hskeudennoù, livadennoù…) ha 

lec’hioù… (goulenn outo studiañ ar melladoù a denn d’ar gorfadurezh, d’ar bale, 

d’an dilhad… er geriadurioù). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ar steuñvenn amañ dindan zo kinniget dre brantadoù (da bep skolaer da welout 

pegeit amzer gouestlañ d’an kez labour. Evit ul labour war ar bloaz ez eo bet rannet 

ar steuñvenn dre 7 prantad, da azasaat diouzh ezhomm).  

 

 

Steuñvenn labour : 

 

Prantad 1 

 

Sevel ur fichenn deskrivañ evit pep penndudenn ar gevellenn : ar reuzied ; ar 

c’habluz ; ar gouselled ; an enklasker (dibab piv vo an enklasker (gallout a ra bezañ 

daou enklasker) ; piv vo an dezreveller !) 

 

Prantad 2 

 

Resisadurioù (gant skoazell ar fichenn “Steuñvenn ma romant polis”) : 

 

- Penaos ha perak en em anavez ar reuzied hag an torfedour ; 

- Petra eo dougad an torfed ; 

- Petra a vo an arverkoù (bezañ soñj lakaat unan e rann gentañ ar gevellenn), ha 

pelec’h ha gant piv e vefont kavet. 

 

Prantadoù 3, 4, 5 ha 6 

 

Skridaozadenn ar rannoù 1, 2, 3, 4  

 

(Labour dre strolladoù ; Pep strollad a lenn e gavadennoù d’ar re all ; eskemmoù ; 

dibaboù ; selaou pizh ha gwirheñvel eo ar skridoù pe kavadennoù : deskrivadurioù 

tudennoù ha lec’hioù ; ha kempoellek eo pep rann, ha kempoellek eo e ser penn 

kentañ ar gevellenn ? Bezañ soñj dalc’hmat lezel al lennerion en amzivin !) 

 

Pinvidikaat ar skridoù (dalc’hmat). 

 

Dibab talbennoù da bep rann (goude bezañ o skrivet). 

 

Kregiñ da skriverezañ ar skridoù dibabet. 

 

Prantad 7 

 

Sevel ar c’hlozadur (pe er prantad 6 ?) 

Sevel diverradenn ar pevare golo (reiñ c’hoant d’unan da lenn ar gevellenn) ; 

Sevel un talbenn d’ar gevellenn (fentus, spontus,… ?). 

Lenn hag adlenn al labour da welout pezh a c’hall bezañ gwellaet, ha n’eus ket ra pe 

dra digempoell… 

 

 

 



Argerzh ar prantadoù 
 

Prantad 1 :  Fichennoù pivelezh pep tudenn /  

Perzh pep tudenn (reuzied, kabluz, gouselled, enklasker, tamallad, 

test…) 

 

1. Pivelezh 

 

ANV : 

Anv-bihan : 

Reizh :   Oad : 

Lec’h ganedigezh : 

Chomlec’h : 

 

2. Poltred 

 

Ment : 

Pouez : 

Blev : 

Trolinenn : 

Perzh dezhi hec’h-unan : 

Gwikamantoù : 

 

3. Saviad kevredigezhel  

 

Micher : 

Live bevañ : 

 

4. Saviad tiegezhel  

 

Tud pe gourdadoù : 

Breudeur pe c’hoarezed : 

Bugaleaj : 

Gwaz pe gwreg : 

Bugale : 

 

5. Poltred bredel 

 

Boazioù : 

Techoù divoutin dezhi hec’h-unan : 

Doareoù labour : 

Temz-spered : 

 

6. Perzh er gevellenn :  

 

 



 

Prantad 2 

 

Resisadurioù (gant skoazell ar fichenn “Steuñvenn ma romant polis”) : 

 

- Penaos ha perak en em anavez ar reuzied hag an torfedour ; 

- Petra eo dougad an torfed ; 

- Petra a vo an arverkoù (bezañ soñj lakaat unan e rann gentañ ar gevellenn), ha 

pelec’h ha gant piv e vefont kavet. 

 

 

Prantadoù 3, 4, 5, 6 

 

(Kement tra zo kinniget amañ, lakaomp ne gavfe ket ho strolladoù mennozh ebet, pe 

evit gwiriañ kempoellegezh hoc’h istor, pe ha n’eus ket disoñjadenn ebet). 

 

Rann 1 : dizoloadenn an torfed. 

 

Kontit deroù an istor : unan bennak (piv ?) a dremen ent-reizh (perak ?) dre ul lec’h 

(pelec’h) d’ur poent bennak (pegoulz ?) 

 

A-greiz-holl e kav an dudenn-se un dra bennak dic’hortoz (petra ?). Ober a ra neuze 

un dra bennak (petra ?) ha kavout a ra neuze ur c’helan (hini piv ? petra zo gantañ ? 

pelec’h emañ ? E peseurt stumm emañ ?). Un ersav reizh he deus  (pehini ?) Petra a 

ra ? Petra a soñj ? Petra eo he zrivliadoù ?). Pa zeu ar sikourioù (an archerion ? un 

enklasker ? ur mignon ?), e kaver un nebeut traoù (pe re ?) [Diwall : amañ eo e 

ranker silañ an arverk pouezusañ !]. Gallout a ra an enklask kregiñ… 

 

Rann 2 : an enklask hag an tamall. 

 

Enklask a ra ar bolis (penaos ?) : atersiñ a ra mignoned (piv ?) ha tud anavezet 

(piv ?) gant ar reuzied. E-kerz an enklask  e teu ur gouselled war-wel (piv ? gant piv 

eo bet tamallet ? perak ? Diwar beseurt dougad ?). Aterset eo : gant piv ? pelec’h ? 

Diwall : deroù an atersadenn en doare ameeun ha tremen d’an doare eeun pa resisa 

ar poliser an tamalloù. Diwar beseurt arverkoù ha dougad ? Penaos en em zifenn ar 

gouselled ? [Diwall : arguzennoù pe digarez an tamallad n’int ket a-walc’h evit 

kendrec’hiñ ar poliser : kaset e vo an tamallad d’an toull-bac’h.] 

 

Rann 3 : ur roudenn nevez. 

 

Nozvezhiañ a ra an tamallad ha tremen a ra an noz da brederiañ war an tamalloù, 

an arverkoù, an dougad o deus eñ kaset d’an toull. Kavout a ra ur fazi e doare 

prederiañ ar poliser ha kinnig a ra dezhañ un digarez aes da wiriañ.  

 

 ha / pe : 

 



C’hoarvezout a ra un dra bennak a raio d’an enklasker (pe d’ar poliser) merzhout 

un arverk en kaso war an hent mat (peseurt arverk ? e peseurt degouezh eo bet 

kavet ? Piv vo tamallet bremañ ? Evit peseurt dougad ? Pelec’h emañ ? Petra a ra ?) 

Harpet eo ar c’habluz (met n’eo ket bet prouet c’hoazh e gablusted : n’eo ket bet 

implijet c’hoazh an arverk a oa bet silet er rann gentañ ganeoc’h ; na displeget an 

dougad…) 

 

Rann 4 : an diskuilhadennoù 

 

Kavout a ra an enklasker ar brouenn (pehini ?) ez eo kablus an tamallad emañ o 

paouez harpañ. Ret eo d’ar c’habluz anzav : perak en deus lazhet (dougad) ha 

penaos en deus sevenet e dorfed ? 

 

Rankout a ra ar brouenn bezañ kreñvaet gant an arverk bet kavet er rann gentañ. 

Abegoù an torfed (an dougad) a rank bezañ sklaer-tre. 

Dezrevell an torfed a rank bezañ berr, resis ha klotañ gant dizoloadenn an torfed er 

rann 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


