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ADIBOUT’CHOU
WAR AR
VORGLEREG
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Gwraet eo Adibout’chou ewid bugale etre 2 ha 4 ble. Diazezet eo ar
sederom-mañ war ur bedagogiezh a-fesson. Gelloud a ra ar bugel bihan choari en ur
bouezañ war ur varenn-spass. War-lec’h-se e vez gouest ar bugel da glikiñ ged ar
logodenn hep kudenn erbed.
Ged ur yoc’h c’hoarioù e vez desket d’ar bugel meur a naoturioù pedagogel :
-

kavout e verkoù en amzer

-

labourad e vemoer gweled ha klewed.

-

Anavoud loened a vew war ar vorglereg.

-

Boud gouest d’anavoud stummoù, liwioù hag kementadoù.

-

Diforc’hiñ etre traoù hañval ha dishañval.

An dafar
Red eo deoc’h kaoud un urzhiater PC pe MAC.
PC

MAC

Windows 95/98 ME/XP
32 Mo a RAM
70 Mo dijabl war ar gantenn galed
Kartenn son Windows 16 bits.
Lenner sederom x 12

Power PC
32 Mo a RAM
70 Mo dijabl war ar gantenn galed
Lenner sederom x 12
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An tudennoù
Diw dudenn arall zo é c’hoari ged Adibout’chou.
Adibout’chou a zo kenderw bihan Adibou. An dudenn gentañ eo. Komz a ra ged

mouezh ur paotr bihan.

Sikour a ra Lilibelle ar bugel a c’hoari. Ur leon bihan eo. Esplegiñ a ra ar pezh a zo
d'ober e pep c’hoari.

"Rescouss" a zo ur marmous bihan. Sikour a ra iwez ar bugel bihan mes pa n’end
eus ket komprenet hepkén. Red eo dezhoñ klikiñ warnoñ ewid gouioud petra gober.
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An dressadenn

Ewid c’hoari ged ur bugel bihan e vez red boud sklaer. Gwraet e vez an
tressadennoù ged liwioù flamm. An tudennoù ‘zo plijus ha hegarad.
E-barzh ti Adibout’chou eh oc’h ged ar bajenn bennañ. Rekis eo da Adibout’chou
digor ar fenestr ewid moned er-maes. Arru a ra war ar vorglereg. Un dorn ged e vis
meud a ziskouez OK.
Red eo kemer un nor a-zehoù ewid kuitaad ar c’hoari.
Bep wezh e vez goulennet ged ar marmous : “ Gelloud a res kuitaad ar c’hoari?
Red eo klikiñ war Rescouss a ra “ ya” ged e benn. Chom a reoc’h er c’hoari ged
marmous a ra “ ket“.

Ha bremañ, c’hoariomp ged Adibout’chou àr ar vorglereg.

Da gentañ e vez red skriviñ e hanw en ur choasiñ ur loenig : pe ur c’hrokodilig, pe un
asennig, pe ur c’hazhig, pe ur yarig (ugent loen ’zo da choas). Goulennet e vez ivez
deiz ganedigezh ar bugel ewid souetiñ dehoñ e bennble.
Netra ‘zo bet disoñjet ewid roiñ plijadur da c’hoari. War ar vorglereg e
Adibout’chou en e di a nij.

arru
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1 E-barzh ti Adibout’chou
Kavet e vez e-barzh ur c’hanape, un daol ged kadoerioù, ur baner ged orañj… Toud
an traoù a zo « etreoberius ». An oll a fich. Ma ne oui ket ar bugel petra gober, ema
an orañj é nijal pe, ema Adibout’chou é cheñch lec’h pe, ema Adibout’chou é
lâred d’ar bugel : “kollet em eus ma moumoun. E-menn ema?” pe, ema é arru
Lillibelle ewid lâred « demad ».
E-barzh ar vouestad c’hoarioù e vez kenniget d’ar bugel pewar oberiantis :
–

ur miltamm

–

liwajoù

-

ul loto soneg

-

musik : meur a rimadelloù a vez kanet ged Adibout’chou.

Toud an oberiantisoù-se a c’hell boud moullet ged ar voulleres.

2 War ar vorglereg.
En ur zigoriñ ar fenestr e arru Adibout’chou war ar vorglereg. E pep oberiantis e vez
kavet meur a live diaes :
-

Live disolo ewid ar re vihañ rag ma c’hellont chom ase pelloc’h

-

Live 1, 2 ,3. Seul uhelloc’h e vez ar live seul vui e vez diaessoc’h ar
c’hoari .

-

Stalier labour vak. N’eus ket fin er c’hoari-se. Gelloud a ra ar bugel
kuitaad pa en deus c’hoant.

E pep live ha goude tri c’hoari e vez gourc’hemenet ar bugel ged Lilibelle. Goude-se
eh a ar bugel d’ar live kentañ.
Ewid kavoud an oberiantisoù e vez rekis d’ar bugel klikiñ war toud an traoù a vez
gwelet getoñ.

Pewar c’hoari a zo kenniget d’ar bugel.
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2.1. “L’intrus des neiges“
War ar vorglereg e vez rekis d’ar bugel klikiñ àr an daolenn. C'hoari an traoù
dishañval eo. Red eo d'ar bugel kavoud ar skeudenn direnker. Da gentañ eo ar
stalier-labour disoloadenn.
Live 1 : muioc'h a dudennoù ‘zo.
Live 2 : Boud eh eus diw skeudenn direnker ged ar memes tudennoù, mes ec’h ober
un dra dishañval.
Live 3 : Boud eh eus tri zressadenn ged ar memes traoù mes dishañval o mentoù.
Live 4 : Ewid ar c'hampion e vez kenniget ur stalier-labour vak. Ur stlajenn a dremen
ged c'hwec'h skeudenn. Ema ar skudennoù a-barzh boulloù.
Ur c'hoari spiadenn a-fesson eo. Ar bugel a c'hell kuitaad ar c'hoari pa en deus
c'hoant.

2.2. An arzh gwenn

E-kreis ar ster-mañ en deus c’hoant ur loen da dreusiñ.
Da gentañ e vez red klikiñ àr ar loen ewid ma dreuso ar ster : un arzh pe ur bleiz ....
Live 1 : red eo d'ar bugel sikour da dreusiñ an heni a zo dishañval d'ar re arall. Ur
yoc'h kelaouadurioù diwar vuhez ar loened a vez roet. Roet e vez ouzhpenn hanw ar
loenig.
Live 2 : rekis eo d'ar bugel adkavoud youc'h ar loan etre tri zrous.
Live 3 : red eo d'ar bugel selaou ar pezh a vez lâret hag àr-lerc'h adkavoud piw eo.
Da skwer : pessort loen en deus pewar faw, ur c'horf gris hag ur lost hir?
Bonus : an oll loened a vew àr ar vorglereg.
2.3. An avank

Boud eh eus un tipi (teltenn an indianed) ged un avank.
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Live 1 : red eo fichal an avank beteg an tipi glas pe orañj, pe beteg ar gêriadenn ged
daou pe dri tipi.
Live 2 : lâret e vez deskrivadur an tipi ewid ma vo degasset an avank beteg anehon.
Live 3 : memes c'hoari mes ar wezh-mañ e vez kuzhet un totem a-dreñv un tipi.
Stal-labour vak : red eo d'an avank adtapoud e dri zra en urzh an daolenn e-raog
moned kuit war zroad.

24 Huñvreoù iglou

Red eo d'ar bugel kavoud daou loen e-raog ma deuz ar skorn.
Stal-labour kentañ : hanwioù ar loened
Live 1 : red eo adkavoud daou loen e-mesk c'hwec'h iglou. Ouzhpenn e vez red d'ar
c'hoarier kaoud kelaouadurioù diwar vuhez ar loened .
Live 2 : adkavoud da biw eo skeud ar loan. Kenglotiñ ar skeud douzh ar loen.
Live 3 : red eo dastum ar vamm ged e vavig. Kenglotiñ ar vamm doc’h e vabig.
Bonus : ur c'hoari dastaol : e-kreis ar vorglereg e ya er-maes pesked a doulloù. Red
eo klikiñ war ar re silh pesked er-maes ag o zoulloù e-raog ma zeuont en-dro dour.
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Ne vern pegourz e c'hell ar bugel klikiñ war an nor a zo a-zehoù ar skramm. Toud
an oberioù ‘zo bew, c'hoarius. Ne vez ket ar bugel enoet ged ar c'hoari-se. Ma mab
en deus c'hoariet ged ar bladenn-se pa oa daou vle hanter. Ur yoc'h plijadur en doa
bet getoñ. Deut eo speredeg ged an oll loened a vew war ar vorglereg. Anavoud a ra
bremañ piw eo ar c'hougar, an avank, ar arzh gwenn, an erer ...
Ouzhpenn-se e vez deuet an arzh gwenn e loen karetañ.
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