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Sinema e brezhoneg
Ur programm

evit ar begoù lipous !
4 berr-metrad bevaat

C’hwezh vat
ar c’harotez
kinniget gant Arnaud Demuynck

DOSER EVIT AR SKOLAERIEN
Un teuliad aozet gant Daoulagad Breizh
Diwar teuliad “Gouel ar filmoù bevaat” e Nisa
Bet troet gant Gilles Pennec

C’hwezh vat ar c’harotez
Ur programm da lipat!
(Frañs – Belgia, 2014, 45 mun, film bevaat e liv)

Aozet eo bet ar programm-mañ evit ar re vihan tout. Ar c’harotez eo danvez pevar film berr
bevaat eus ar re saourusañ : kriz, e koñfitur, er gwastelloù pe er soubenn. Digarez un nebeut
kentelioù diazez evit bevañ er gevredigezh eo al legumaj.
Estreget anaout un tamm chadenn ar boued ha meizañ penaos e welomp ar boued, e kaver
ivez e-touez danvezioù preder ar programm : ar fed rannañ (An avalaouer a blije dezhañ rannañ), ar c’hengred (Ar garotezenn ramzel) pe c’hoazh ober anaoudegezh ha doujañ d’ar re all
(C’hwezh vat ar c’harotez).
Meur a zoare a c’hell ar gelennerien dibab evit komz eus ar filmoù : an istorioù kontet, ar
boued, ar c’hentelioù buhez pe c’hoazh perzhioù an tresoù zo dibar da bep film berr.
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1. AR SKRITELL
Diwar ar skritell :

Sinema e brezhoneg
Ur programm
evit ar begoù lipous !
4 berr-metrad bevaat

C’hwezh vat
ar c’harotez
kinniget gant Arnaud Demuynck

- Piv eo an tudennoù a weler war ar skritell ?
- Petra emaint oc’h ober ?
- E peseurt lodenn eus ar film e kaver an tamm-se ?
- Petra a c’heller gwelet er skritell a-hend-all, peseurt loened all zo c’hoazh ?
- Petra zo boutin d’an holl filmoù zo bet gwelet ?
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2. AN AVALAOUER A BLIJE DEZHAÑ RANNAÑ
Teknik ar paper troc’het : stummet eo an tudennoù evel margodennoù. Mont a reont
war-raok “skeudenn ha skeudenn”.

An istor : un aval a gav an avalaouer bihan er c’hoad. Ruilhañ a ra anezhi betek a-dreñv ur
roc’h evit debriñ anezhi trankil. P’emañ o vont da zantañ anezhi e c’houlenn ul lapin un tamm
digantañ, asantiñ a ra an avalaouer bihan daoust dezhañ bezañ chalet un tamm...

Rannañ : Er film e weler un avalaouer c’hoant gantañ debriñ lipouserezh e-unan en e gorn.
Meur a wezh koulskoude e vez rediet da rannañ gant loened all ken lontek hag eñ. N’eo ket
gwall laouen an avalaouer e penn kentañ, goude se e asant rannañ e aval ha chom war e
naon. Distaolet e vez diouzh e striv, an holl loened all goude bezañ debret o zamm diouzh an
aval a zeuio da rannañ o boued gant ar re all en ur piknik bras holl asambles.
Dibenn ar film a ziskouez e cheller kaout muioc’h a blijadur c’hoazh pa ranner. War un ton
plijus e vez komzet eus an dra-se ha lakaet e vez war wel talvoudegezhioù ar brokusted hag
ar c’hengred. Ar “bevañ asambles” a vez komzet diwar e benn ivez hag ar spered mignoniezh.
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3. AR GAROTEZENN RAMZEL
Ar film : Evel merc’hodennoù Rusia eo graet ar film “ar garotezenn ramzel” : an hini bihan zo
unan brasoc’h war e lerc’h zo unan brasoc’h c’hoazh war e lerc’h...
Diazezet eo war ur gontadenn hengounel rusian ; lipouserezh ha chikan, kengred ha spered
familh zo aze evit reiñ laouenidigezh d’ar film.

Rekipe ar c’houign hegarated (graet gant al lapin / kanaouenn ar film)
Er girin ‘meus lakaet bleud fin
Karotez flastret
ha vioù peurfresk.
Hervez kont ‘mañ tout pezh zo ezhomm ganin
Evit aozañ dezhañ ma c’houign hegarated.
Ur beradig kanell, un dakenn mel.
Ul lommig laezh evit skañvaat,
Un tamm poultr karantez a-raok lakaat er forn,
Dezhañ da dañva ma c’houign hegarated...
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4. Oberidigezhioù diwar ar 4 FILM BERR :
				
Piv a zebr petra?
Kaoz e vez kalz er pevar film berr-se eus debriñ ha dreist-holl eus tañva traoù mat. Un digarez
evit gwelet penaos e tebromp, ar pezh a gavomp mat pe ne gavomp ket mat pe ket kenkoulz.
Evit kompren ivez petra eo ur reol-voued pe chadenn ar boued.

Un nebeut krafoù a c’hell bezañ gwelet gant ar skolidi :
Diwar an daolenn da heul ha gant darvoudoù “c’hwezh vat ar c’harotez” :
- Peseurt loened en em gaver ganto ?
- Petra a blij dezho debriñ ?
- Petra ne blij ket dezho debriñ tamm ebet ?
- E-touez ar bouedoù zo en daolenn, pere oc’h kustum da zebriñ ?
- Estreget frouezh, legumaj ha kig, petra a zebrit a-hend-all ?
- Petra eo ar bouedoù a gavit ar gwellañ ?
- Gouzout a rit petra zo mat evit ar yec’hed, petra n’eo ket kenkoulz ?
- Petra a gaver er bouedoù zo mat evit ar yec’hed ?
- Ha petra a gaver er re n’int ket mat evit ar yec’hed ?
Pell a-walc’h eus ar gwirvoud e c’hellomp bezañ kaset gant an istorioù-se a-wezhioù:
- Soñjal a ra deoc’h eo gwir penn-da-benn ar pezh ho peus gwelet er filmoù berr-se ?
Daoust hag e vez evet soubenn gant ar c’hizhier ? N’int ket kigdebrerien kentoc’h ?
N’eus ket a frouezh sec’h e reol-voued al lapin, kraoñ-kelvez peurgetket. Er gwirvoud,
n’hallfe ket lapin C’hwezh vat ar C’harotez debriñ ar pladoù saourus bet aozet gant ar
gwiñver neuze, hep bezañ klañv pe hep lakaat e vuhez en arvar zoken !
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5. LIVADENNIÑ

gLAS sklaer

gwer sklaer

melen

gell teñval
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6. C’hoari ar milendall
Sikour pep lapin da adkavout e garotezennoù
Liv e gell al lapin a gavo ur garotezenn, e du an hini a gavo div, e gris an hini a gavo teir ha laosk e
gwenn an hini a gavo peder anezho.
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