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Sigurisht !

Tud kaer,, 
Eman ho yezhoù
un danvez pinvidik

www.dulala.fr        
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7000 
YEZH

60% a dud a gomza e 
meur a langajoù 

ER BED A-BEZH

GOUZOUT A OARIEC’H ?

Deskiñ 2 yezh
N’eus ket ‘met �aoù da c’h�nit e f�zh pese�t tu !

Gemer ha da lakaat war wel hon pinvidigezh 
sevenadurel ha yezhel
Vonet gant ar vadelezh, kendruez
Vezañ ijinius 
En em ober diouzh an traoù
Zeskiñ aesoc’h langajoù all

Bezañ divyezhek a lak ‘hanoc’h da : 

Kudenn ‘bet !
Ur gudenn zo da sevel ma bugel gant 
meur a langajoù ?

       Diskouet eo : ur bugel zo gouest da zeskiñ aes ur 
bern langaj hep kemer an eil evit egile
      Daou re er memes koulz, an eil war-lerc’h egile, 
tri pe ouzhpen un c’hoazh da zeskiñ…pep tra zo 
posupl !
      Evel d’an holl vugale e faota deomp leuskel 
anezhañ mont d’ar langaj d’e bouez.

Gant ma vije talvoudekaet  holl langajoù ar 
bugel ba’ ger kerkoulz hag er gevredigezh (hag 

e touesk an dud) !

Bugel dre bevar zo 
gant meur a langajoù 

tro dro dezhañ*

E BRO FRAÑs

600 
YEZH

      Langajoù o zud zo a-bouez evit ar vugale : ganto 
e vez dichalet anezho. Ganto e vez kaset istor ar 
familh dezho.
      Ganto e tesko komz ar bugel ivez 
      Ha seul vuioc’h e vez gouiet ha komzet langajoù 
ar familh gant ar vugale, seul aesoc’h e tesko 
yezhoù all goude !

Talvoudek eo ma langaj d’am bugel ?
Evel just ‘ta !
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KOMZ
deus ar yezhoù implijet e-barzh an ti ha ba’ kement lec’hioù zo

ESKEMM
Lârit gerioù, en em gontañ istoerioù ha rimadelloù, kanañ 

kanaouennoù en ho langajoù

KONTAÑ, KANAÑ, LENN, C’HOARI
E verna ket peseurt langaj a faot deoc’h

KOMZ, EN EM GAVOUT
gant tud all a gomz ar memes langaj

E-BARZH AR E-BARZH AL LEC’HIOÙ SKOL
(magourioù, skolioù, kreizennoù sokial,…)
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      Keit ma vo klevet/komprenet gant ho pugel eman 
degemeret mat e langajoù ba’ du-se.
      Dalc’hit mont gantañ en ho yezh, diskouezit 
dezhañ oc’h intereset gant langajoù komzet er skol 
ha gant ar bed-se zo nevez dezhañ. 
       Pa en do fiañs ennañ vo aesoc’h evitañ mont d’ar 
langajoù-mañ ha dont a rayo neuze divyezhek pe 
liesyezhek memes !

Ha b’ar skol, penaos’ vo ?

Au quotidien 

Rit ket bil !

Avec le soutien de l’

eo !


