
 

Posupl e vez bepred kemm ar reolennoù : 

Evit aesaat ar c'hoari evit ar re yaouank, pe ar re n'int ket en o aes gant ar Brez-
honeg, e c'heller reiñ ar gwir teurel an diñs ur wech - pe zaou - hep implijout ur 
merkouer. 

_ _ _ 

 

Evit reiñ ho soñj war ar c'hoari, sevel goulennoù pe goulenn sikour, reiñ hoc'h 
ali, kit war bajenn Facebook Aplud, pe war lec'hienn www.aplud.bzh 

 

Fichenn evit ar gelennerien : www.aplud.bzh 

Ar reolenn e Galleg – La règle du jeu en français – www.aplud.bzh 

Ar reolenn e Saozneg – The rules of the game in English – www.aplud.bzh 

 

Ur c'hoari savet e Breizh hag e Brezhoneg penn-da-benn ! 

 
KLASK AR GER 

 
 

Ur c'hoari e Brezhoneg penn-da-benn,  
evit c'hoarierien azalek 7 vloaz 

 
Ma fell deoc'h gounit e vo ret deoc'h lakat hoc'h ijin da dalvezout, 

ha komz ar muiañ posupl, met difennet eo deoc'h implijout  
gerioù 'zo, koulskoude, nemet ma tivizfec'h prenañ anezho 
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KLASK AR GER 
 

Ur c'hoari evit an holl, azalek 7 vloaz 

Er voest :  250 kartenn daoudu 1 diñs 
 un eurier-traezh 
 30 pezh / merkouer 

Pal ar c'hoari :  
Klask pakañ ar muiañ a gartennoù posupl, en ur lakaat tud e skipailh da zivinout, ar 
buanañ posupl, ar ger lakaet e laez ar gartenn, skrivet e gwenn war zu, hep implijout 
ar gerioù all , skrivet war al livioù. 

Prientiñ ar c'hoari : 
Da gentañ : sevel div skipailh A - B, azezet en ur c'helc'h, unan eus pep skipailh a 
bep eil (A-B-A-B.... hag all). Roet e vo 10 merkouer (ar pezhioù liv treuzwelus) da 
bep skipailh. Ar re a chomo er voest a c’hello bezañ prenet gant ur gartenn (Gwelet 
pelloc’h) 

Deomp de'hi ! 
Eilpennet an eurier-traezh gant ar c'hoarier a-gleiz d'ar c'hoarier kentañ. Tapout a 
ra ar c'hoarier kentañ ur gartenn, ha klask a ra tud e skipailh da zivinout ar ger el 
laez, hep na vefe an droad gantañ implijout hini ebet all. 

Ma ne zeu ket a-benn, ha ma fell dezhañ implijout unan eus ar gerioù e liv war ar 
gartenn, evit ma vefe aesoc'h lakaat da zivinout ar ger el laez, e lak ur merkouer er 
voest. Tennañ a ra neuze gant an diñs, gant-se e c'hell implijout ar ger a-liv gant an 
diñs. 

Ur vunutenn hanter en do evit klask lakaat e skipailh da zivinout ar muiañ posupl a 
gartennoù. 

 

Da skouer, tapet eo ar gartenn 

  
Dibab a ra prenañ ur ger, lakaat a ra ur merkouer er voest, teurel an diñs, tennet 

al liv gwer. 

Gellout a ra implijout ar ger :  
 

Difennet eo :  
Implijout ar gerioù all, evel-just, pe gerioù deveret diouzh ar re-se. Evezhiet e vo 
gant ar c'hoarier en tu kleiz pe en tu dehou dezhañ. Ur c'hoarier all a vo e karg 
eus an eurier-traezh. 

Ur wech divinet ar ger e tap ar c'hoarier ur gartenn all, betek ma vo tremenet ar 
vunutenn hanter. 

Difennet eo ivez implijout : anvioù tud, anvioù merkoù, gerioù yezhoù all... 

Klasket e vo, ar muiañ posupl, implijout gerioù brezhoneg pa c'heller, e plas ge-
rioù o tont eus ar Galleg. 

Difennet eo ivez diskouez talvoudegezh ar ger, (ar fri, ar prenestr....) pe ober trou-
zioù. 

Er penn kentañ pep tro e c'heller menegiñ peseurt ger e ranker klask: 
(Un anv, un anv-gwan, ur verb, un adverb…) 

Kollet e vo ur merkouer bep taol ma implij ar c'hoarier ur ger difennet ! 

Posubl vo dezhañ prenañ en-dro 5 merkouer en ur reiñ unan eus e gartennoù 
gounezet. 


