
Programm-skouer
« An natur e-pad ar goañv »

Tem kinniget etre miz kerdu ha miz c'hwevrer

Ne faota ket krediñ tout ar pezh a lârer…  Bev-mat eo an natur e-kerzh ar goañv ! Ma vez lod o
c'hoañvaat e c'heller ivez profitañ evit teurel ur sell disheñvel war an endro : dre vrankoù noazh ar gwez, pegen mat
e weler al laboused ! Ha pebezh labour zo d'ober el liorzh ! Deomp da welet...

Ar programm kinniget amañ zo bet savet ganeomp evit reiñ d'ho klasad da welet perzhioù dic'hortoz an
natur : kuzhadelloù al loened, ar c'hoad gwelet evel energiezh... A-bep eil gant baleadennoù berr er-maez, dre an
hentoù-treuz pe er c'hoad, e vo kavet prantadoù arnodiñ en diabarzh, evit labourat en ur vousc'hoarzhin war 5 tem
liammet gant ar goañv. 

Palioù :
 bevañ ur prantad dreist-ordinal en natur gant ar c'hlasad→
 kompren penaos eo frammet ar c'harzhaoueg ha perak eo a-bouezh gwareziñ anezhi→
 → labourat en ur bourmen, sellet ha krouiñ war perzh ar yenijenn e rod ar c'houlzioù-amzer

Lun : digoradur – an
natur e-pad ar goañv

M  eurzh :
ar gwez

Me  rc'her : – an dour,
ar c’harzhaoueg

Yaou :
buhez al laboused

Gwener : al liorzh -
klozadur

En em gavout da
9e30

En em staliañ,
gweladenniñ ar

greizenn

Ar goañv e-barzh rod
ar c'houlzioù-amzer

Er c'hoad

Delioù padus, delioù
kouezhapl, buhez ar

gwez

Skeud ha rusk ar
gwez : sevel ur
« ruskaoueg »

An dour hag ar
meteier gleb 

Kelc’hiad buhez
loened ar poulloù-

dour

Neizhoù, pluñv,
broierezh

Bouetaat an evned, pe
get ? Sevel mañjoueroù

ha bouloù druzoni

Renkañ ar
c'hambreier

El liorzh : dibab ar
greun, hadañ. 

Lochoù repuiñ : evit
piv,

ha perak ?

Merenn Merenn Merenn Merenn Merenn

Baleadenn er
c'harzhaoueg

Buhez al loened e-
pad ar goañv :

roudoù, goañvaat,
repuiñ…

Fardañ glaou-koad

Labour an aozilh
(tañva)

Baleadenn er
c'harzhaoueg

Da betra a servij ar
c’hleuzioù ?

Anavezout an delioù,
sevel roudoù anezhe

Anavezout al
laboused : sell a-dost

gant jumelloù

Skejañ polotennoù
dislonkañ ar
c'haouenned 

Oberenn a-stroll :

Sevel ur vaketenn
d’ar c’harzhaoueg

C'hoari bilañs

Adverenn Adverenn Adverenn Adverenn Adverenn

Amzer vak Amzer vak Amzer vak Amzer vak

Loc'hañ
4e30

Koan Koan Koan Koan

Beilhadeg tro-dro
d’ar gouloù

Beilhadeg dieub
Beilhadeg

kontadennoù
e korn an oaled

Ar programm amañ a-us zo ur c'hinnig a c'heller kemm hervez ho c'hoantoù ha  oad ar vugale. Posubl eo ijinañ
anezhañ war 2, 3 pe 4 devezh. Deuit e darempred ganeomp evit sevel ho raktres asambles gant un animatour.


