
FOLENN ENSKRIVAÑ da leuniañ aketus Na skrivit netra amañ

S1 Strld 1 2 3 4 5 Rmd : …….

S2 Strld 1 2 3 4 5 Rmd : …….

Anv-famillh...................................................Anv-bihan.......................................................

Ma teuit gant bugale : anv-bihan ha oad pep hini.................................................................

Chomlec'h ............................................................................................... .............................

Kod-post……………………........Kêr............................................ ................................
Niverenn bellgomz....................................Chomlec'h elektronek ........................@.....................................

Oad ................................. Labourat a ran (micher) ………..................................................

Bez e vin er c'hamp : Kousket a rin el lise 

Ar sizhun gentañ ( 11 – 17) Gouere An eil sizhun (18 – 24) Gouere  Ne gouskin ket el lise 

Vejetarian oc’h ? ... (N'eo ket sur e c'hallimp servijañ boued evit ar vejetarianed met klask en ober a raimp.)

Bez e vin en ur strollad kentelioù war ar brezhoneg diouzh ma live ar sizhun a-bezh 

PE bez e vin en ur rummad war un tem pe un danvez a-hed ar sizhun 

(Ar re a heulio kentelioù war un tem pe un danvez a rank resisaat pehini a zibabont)

Sizhun 1 (1 dibab hepken)
Distagadur-pouez-mouezh  C’hoariva  Bale, kaozeal ha distagañ 
Kazetenniñ  Sport ha c’hoarioù 
Sizhun 2 (1 dibab hepken)
Distagadur-pouez-mouezh  Treiñ  Istor ha Lennegezh 
Skrivañ filmoù... Brezhoneg er familhoù 1  Skolig al louarn  Kembraeg1 

Evezhiadenn : Kentelioù pedagogiezh evit an danvez kelennerien/skolaerien a vo ivez, distag diouzh ar c'hentelioù er
rummadoù pe er strolladoù. Evit gouzout muioc'h, sellit ouzh al lec'hienn pe skrivit deomp.

Penaos hoc'h eus desket / penaos emaoc’h o teskiñ brezhoneg :

Bet on e : Aozadur / Kelenner Pegoulz ? Pegeit ? Pe live ?

Kentelioù-noz

Dibennoù-sizhun

Stummadurioù hir / berr

Skolioù Diwan / divyezhek

War internet / dre lizher

Skol-veur

Doareoù all (familh, tud ar vro..)

1 Diouzh an doare ma troio an traoù gant ar C’hovid19 e c’hellfe ar rummadoù-se bezañ nullet.

Poltred

(ma fell deoc'h,
met sikour a ra
kalz dimp
memestra)

Kasit ar folenn-mañ: da KEAV 22 hent Mouliouen 29000 KEMPER

pe : keav@keav.bzh a-raok ar 15 a viz Mezheven 2021.

Pgz : 02 98 95 59 31



Ho live brezhoneg
A bouez eo deomp gouzout peseurt live zo ganeoc'h evit sevel ar strolladoù.
Ar re a vo er rummadoù war un danvez a rank respont ivez evit ma c'hallfemp o sikour d'ober an dibab mat.

Pegen barrek n'em gavit war ar brezhoneg ?

2 3 4 5

Kompren a ran

Komz a ran

Lenn a ran

Skrivañ a ran

Ha digarez ho peus bet d'en em briziañ dre un arnodenn ? Lise Skol-veur DBY

Live lise.............................................Live Skol-veur............................................ Live DBY...............

Abalamour da betra emaoc'h o teskiñ brezhoneg ?

Abegoù personel Ho studi Ho micher

Displegit an dra-se deomp e berr gomzoù :

Bet oc’h e KEAV dija  E peseurt bloavezh ? …………. E peseurt strollad e oac‘h ? ……………

Petra emaoc'h o c'hortoz gant staj KEAV ?

Penaos ho peus anavezet Skol-Hañv KEAV (Gallout a reer reiñ meur a respont, 1 da 4, diouzh an urzh ma'z oc'h bet kelaouet)

Dre ar bruderezh graet ganeomp Dre al levrig diwar-benn ar stajoù-hañv

Dre al lec'hienn  Gant unan bennak bet er staj

Dre un doare all (lavarit deomp pehini)

Prest oc'h da ginnig un dra bennak dirak bodad ar stajidi ? (abadenn kanañ, video ...) diwar-benn peseurt
danvez ?

Reiñ a ran aotre d'ar gevredigezh KEAV d'ober implij eus ar poltridi ha filmoù a vefe graet e-kerzh ar skol-hañv 2021
m’emaon warno ha da embann anezho war he lec'hienn web.
J'autorise l'association KEAV à utiliser les photographies et films réalisés au cours du stage d'été 2021 sur lesquels j'apparais et
de les diffuser sur son site web.

Deiziad Sinadur

Komprenet em eus ar pezh a zo bet skrivet war ar folenn-mañ hep sikour den ebet 
gant sikour 


