
Me’gar 
Ur mousc'hoarzh evit tout ar vuhezdent

Ober pep tra
 evit derc’hel 

ma dent yac’h !

ma



Un draig
da c’houzout 
ouzhpenn

Pa’z an da gousket : brous-
tañ a ran ma dent ha ne 
zebran ha ne evan netra 
gant sukr e-barzh !

Servijañ a ra ma dent da zebriñ, da vousc’hoarzhin, da gomz.
Kemer a reont perzh e kresk ma bizaj.

Diskouez a ran ma dent 
d’an dentour ur 
wech ar bloaz

da c'houzoutMat

Reviñ a ra an dent pa vezont taget gant tren-
kennoù. Troet e vez ar sukr e trenkennoù gant ar 
mikrobed.

Goude tagadenn an trenkennoù, e teu an halv 
d’ober war-dro ar freuz. Met ezhomm en devez 
un tamm amzer...

Penaos ober evit derc’hel 
ma dent yac’h ?

Stourm a ran ouzh ar mikrobed

Diwall a ran diouzh ar sukr

Implijout a ran toaz-dent 
evit diloueziñ ma genoù ha 
kreñvaat ma dent

Ar pep dañjerusañ eo ar 
boued gant sukr hag a beg 
ouzh an dent. Chom a ra 
pelloc’h e-barzh ar genoù

Ne grignan
 ket etre 
ar predoù

Evañ a ran dour 
pa ’m bez sec’hed

Ne evan ket ur vuredad 
gant sukr a-raok mont 

da gousket

1 madig

Da bep hini e vroust-dent !

Cheñch a ran ma broust-dent pa 
zeu e vlev da vezañ spernet

Skarzhañ a ran ar mikrobed 
gant ma broust-dent 

goude ar predoù

1 werennad 
chug-frouezh

1 soda

1 varrennad 
chokolad

Bez' zo sukr e-barzh…



Reolennoù

Abaoe bloavezhioù e vez kinniget obererezhioù yec'hed publik el live broadel evit aozañ an dizarbenn 
a-fet yec’hed genoù ha dent ar vugale. E Penn-ar-Bed e skoazellomp hag e sikouromp ar raktres-se.

Kevelerien ar raktres :

aour

2 vunutenn

poubellenn !

wech/bloaz
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Troet gant ar gevredigezh Bod Kelenn

Gant en skoazell :


