
 

Moie léif Elteren a léif Kanner, 

  

Mir hoffen Iech geet et gutt an dir sidd all gesond a monter doheem. 

Mir mussen éierlech gestoen, dass mir Iech an den Alldag an der Maison Relais immens vermessen. 

Fir t’Zäit e bësse besser erëmzekréien hunn mir entscheed fir e puer Aktivitéiten an Challenge ze 

maache fir Iech an är Famillen. An engem aneren Dokument kennt dir nach weider interessant Iddie 

fannen! 

Dir kennt déi Aktivitéiten oder Challenge eleng oder mat ären Elteren oder Geschwëster maachen an 

är Erfarunge mat eis och gären deelen. 

Schéckt eis Fotoen oder Videoe vun ären Ideen a Resultater op relais.erpeldange@croix-rouge.lu.  

  

  

Vill Spaass an Erfolleg! 

Mir freeën eis op är Mailen an hoffen Iech all geschwënn rëm ze gesinn! 

 

 

 

 

 

 

 

Team Sauerschlass Ierpeldeng 

 

 

mailto:relais.erpeldange@croix-rouge.lu


Bastelaktivitéiten zum Thema Ouschteren oder Fréijoer ! 
 

Vermësst dir (och esou wéi mir) eise Bastelsall? 

Maacht et dann einfach sou wéi mir a loost och doheem, genau esou wéi am Bastelsall, ärer 

Fantasie fräie Laf. 

Aktivitéit 1:        Héi weisen mir Iech wéi mir eppes Klenges bastelen zum Thema Fréijoer! 
 

 

Folgend Schrëtter muss dir dofir maachen:    

 

  

 

  Aktivitéit 2:    Héi weisen mir Iech wéi mir ee richtegt an einfacht Konschtwierk gemaach hunn! 
 

Folgend Schrëtter muss dir dofir anhalen: 

 

 

  
  
 

Hutt dir och flott Ideen?  

 

Ma da lass, a maacht mat bei eisen Ouschter- oder Fréijoersaktivitéiten! 
 

Zum Schluss maachen mir ee grousse Collage vun all de Biller déi mir geschéckt kruten an 
hänken se an der Maison Relais op! 



Bakaktivitéit: Ouschternascht - Muffin 
 

Et ass geschwënn esou wäit! Ouschteren ass gläich do! 
Héi hu mir ee leckeren Dessert ausgesicht fir Iech an är Famill!  

Ingrediente fir 9 Portiounen 
 

Ingrediente fir d‘Crème 

1 Pack Bakpolver 50g Margarine 
240 ml Bottermëllech 200g Pudderzocker 

2 Eeër 2 Mëllech  

2 Iessläffel Kakao 1 Vanillszocker  
250 g Miel Fir Dekoratioun 

120g Pudderzocker 36 Schokobons oder Schokolaseeër 
100 ml Ueleg  

 

Virbereedung : 
 

1) Eeër an enger Schossel schaimeg schloen. Pudderzocker, Vanillszocker, Bottermëllech an 
Ueleg dobäi maachen. Alles zu enger cremeger Masse verréieren. 
 

2) Miel, Bakpolver a Kakao séier drënner vermëschen. Dann 12 kleng Formen aus Pabeier an 
d’Muffinformen leeën, mam Deeg fëllen an am Bakuewen bei 180°C (Ober-und Unterhitze) fir 
ongeféier 50 Minutte baken loossen. Dono aus dem Uewen huelen an ofkille loossen. 
 

3) Währenddeem d’Muffinen ofkille, bereet een d’Crème fir d’Näschter fir. Dofir muss d’Margarine 
schaimeg geschloe gi an duerno gëtt d’Mëllech, de Pudderzocker an de Vanillszocker 
ënnergemëscht. 
 

4) Soubal d’Muffinen ofgekillt sinn fëllt een d’Crème an een Sprëtzsaack an mecht een Nascht op 
d’Muffinen.  

5) Zum Schluss nach d’Schokobons an d’Näschter verdeelen a fäerdeg. Vill Spaass beim Baken. 

 

 

 

 

 

 

 

Gutt Virbereedung! Mir hoffen et schmaacht Iech gutt!   

 



Beweegungsaktivitéit! 
 

 

Mir hunn eng kleng Beweegungsaktivitéit fir Iech an är Famille! 

De “Stopp-Danz”! Déi meescht Kanner kennen deen, an hunn deen och 

schonn an der Maison Relais gespillt. 

 

Elo hutt dir Geleeënheet dat doheem mat ärer Famill ze spillen.  

Loosst är Lieblingslidder lafen an weist hinnen wat dir heiansdo mat eis an der 

Maison Relais spillt ! 

  

 

Vill Spaass! 

 

 

Schietaktivitéit  
 

 

Mir hunn eis eng flott Aktivitéit ausgesicht déi Iech bestëmmt wäert gefalen.  

Dir braucht dofir : 
 

- DinA4 oder DinA3 Blieder, Scotch, ee 
Bläistëft, Tuschfaarwen, 

 

- Spillsaachen (Déieren, Auto, Männercher, …) 
 

- an dat Allerwichtegst  Sonn !!!  
 

Schrëtt 1: Schrëtt 2: Schrëtt 3 / Leschten Schrëtt: 

Blieder uneneepechen Leet Iech bei d’Sonn. Dréint 
d’Spillsaachen Richtung Sonn, 
esou dass den Schiet vun ären 
Spillsaachen op ärt Blat fält. 

D’Konturen vum Schiet mam 
Bläistëft ofzeechnen, an d’Bild 
ganz ausmolen. 

 

Vill Spaass! 

 
Hutt dir och eppes Schéines opgezeechent an gemoolt? 

 
Schéckt eis är Konschtwierker iwwer teis Mailadress! 

 

 

 



Challengen fir fit a monter ze bleiwen! 
 

         
 

Challenge 1:           Mat engem Fussball jongléieren! 
 

Well de Fussball de Kanner bei eis immens um Häerz läit, hu mir fir Iech eng kleng Fussballchallenge 
opgestallt! 

Wéi oft bréngt dir et fäerdeg mat engem Fussball ze jongléieren? 

Dir kennt esou oft probéieren wei dir wëllt. 

Den Riki huet bei 50 opgehale, an dir ? 
Kennt dir dem Riki säin Rekord briechen?  

Mir waarden op är Äntwert ! 

Challenge 2:           Seel sprangen! 
 

 

Et ass wichteg fit ze bléiwen, awer genausou wichteg ass et dobäi Spaas ze hunn ! Fir am Alldag fit 

ze bléiwen sprengt den Dan gäre Seel an géif Iech gären erausfuerderen!  

Punkt 1: Packt dir et fir 1 Minutt um Stéck am Seel ze sprangen?  
 
Den Dan huet et gepackt! An dir ? 

 

Punkt 2: Wann dir et 1 Minute packt, da probéiert esou vill wéi 
méiglech dobäi ze sprangen!  
 
Dem Dan säin Rekord ass bis elo 104 Mol! An äre Rekord? 
 

Mir waarden op är Äntwert ! 

Challenge 3:           Bréck maachen! 
 

 
Déi nächst Challenge ass Bréck ze maachen.  
Heimat trainéiert dir är Bauchmuskelen, Aarmmuskelen an är Reckemuskulatur. 

 
 

Wéi laang bréngt dir et fäerdeg eng propper Brécke ze halen? 

Dem Riki säin perséinleche Rekord ass 2 Minutten 19 
Sekonnen! An äeren? 

Mir waarden op är Äntwert ! 

 

 

 



Challenge 4:           Legochallenge! 
 

 

Mir wëssen dass vill vun Iech gäre mam Lego spillen, an dofir hunn mir eis eng Legochallenge 

ausgeduecht! 

Dofir braucht dir :  

- 1 grouss Legosplack 
- Vill Legostécker  

 

 

Punkt 1: Spillt géint är Geschwëster oder Elteren! 

D’Ziel ass et, d’Legosplack esou schnell wéi méiglech mat Legostécker ze 

fëllen. Et duerf keen Legostéck ausserhalb vum Rand vun der Legosplack 

rauskucken. Den als éischte fäerdeg ass huet gewonnen.  

Den Dan huet géint seng Schwëster gewonnen! An dir ? 

Punkt 2: Stoppt d’Zéit a kuckt wéi schnell dir eng Legoplack mat Stécker 

gefëllt krit! 

Probéiert ären eegene Rekord ze briechen! 

Dem Dan säin Rekord ass bis elo 5 Minutten an 5 Sekonnen! An ären? 

Mir waarden op är Äntwert ! 

 

Nach ee läscht Rätsel 
 

 

1. Haart Schuel, leckere Kär, wien mech knackt, den esst mech gär ? 
 

2. De Riki an den Dan hunn 20 Euro a sollen déi ënner sech opdeelen, esou 
dass de Riki een Euro méi kritt wéi den Dan. Wéi vill Geld kritt de Riki ? 

 
3. An wé iengem Joer ass d’Maison Relais gebaut ginn ? 

 
4. Wéi ass dem Buergermeeschter (vun der Gemeng Ierpeldeng) säin Numm ? 

 
5. Wat ass de Méinden 13. Abrëll?   

 
 
 

Mir hoffen eis Aktivitéiten an Challengen hunn Iech gefall a Spaass gemeet! 
 

Mir waarden houfreg op äre Feedback an op är flott Ideen, déi dir eis kennt iwwert 
Mail matdeelen! 

 
Bis geschwënn  

Ärt Team Sauerschlass Ierpeldeng 
 

 

Léisungen :  
1. eng Noss 

2. Riki 10,50 Euro an den Dan 9,50 Euro. 
3. 2013 
4. Claude Gleis 

5. Ouschterméinden 


