
Nëss vun enger Schossel 
an déi aner leen unhand 
vun engem Glacëläffel 
oder enger 
Spaghettiszaang



Überraschungseeër, Nëss, Pärelen 
asw. an eng Eiswürfelform, 
Eeërkartong oder Schleekenfor mat 
engem Läffel, Glacëläffel asw. 
maachen





Pompon’en der Faarf no sortéieren 
entweder mat der Hand oder mat 
enger Pincette. Anstatt Pomp’en kann 
een och verschidden Zorten Nëss oder 
Kären huelen



Mat enger Pipette 
oder der   Piqûre 
déi oft bei  
Féiwersirops vun 
Kanner dobäi ass 
Waasser an eng 
Eiswürfelform ginn 
oder ob engen 
Seefenënnerlaag



Reiskären, Pärelen , Bounen oder 
Cornflakes ob eng virgezeechent 
Linn mat der Hand leen.





Lënsen, Bounen, Reis an eng Këscht 
fëllen an en Glas, en Krou resp. 
verschidden Gefässer dran stellen 
an Lënsen, Bounen oder Reis an 
Gefässer mat Läffel befëllen.



Mat engem Sieb aus enger 
waassergefëlltener Këscht Stëpp 
eraus fëschen.



Waasser vun enger 
Schossel an déi aner 
unhand vun klengen 
Glieser oder Becheren 
schëdden, oder unhand 
vun Schwämm déi een 
opsaugt mat Waasser 
an dann an där aner 
Schossel ausdréckt.



Faarwen mëschen mat 
Liewensmëttelfaarwen 
oder Gouache.



An den Sand molen entweder no Virlag 
oder eppes weider feieren. Säin 
Numm an den Sand schreiwen.



Suite logique mat Legosteng, mat 
zwou , dräi oder feier Faarwen. 

Ob der lénker Säit leet eng 
Persoun en puer Legosteng 
beieneen an Kand soll dann ob déi 
aner Säit selwecht Steng richteg 
dohinner leen. 



Wäscheklameren 
ronderëm eng 
Këscht klameren 
oder der Faarf no 
sortéieren.



Strëmp mat 

Wäscheklameren 

ophänken



En ee aus Pabeier eraus 
schneiden an mam Locher 
ronderëm Lächer dran maachen.  
En Stréckel duerch Lächer 
ronderëm fädelen. 



Lastiker, Stréihällem oder 
Pärelen ob den Bengel, en 
Stéck Drot oder en 
Toilettenrouleau opfädelen, 
drop wéckelen. 



Säin Numm ob en 
Blat schreiwen an 
en duerno mat 
Plastillin ausleeën.



Lastiker em en Becher 
oder en Glas wéckelen. 



Konturen vun Deckelen 
vun ënnerschiddlechen 
Glieser ob en Blat opzeechnen oder ënnerschiddlech Bauklötz an dann am 

Uschloss probéieren se 
richteg drop ze leen.



En Ee opmolen, 
ausschneiden an 

dann verschidden 

Saachen dran molen.



Eeër 
ënnerschiddlecher 
Faarf opmolen an 
eraus schneiden 
an dann 
Bliederklaameren 
drop klaameren.



Déieren mat enger 
Zännbiischt aseefen 
an schrubben, duerno 
mat engem Schwamm 
ofwäschen an mat 
engem Handduch 
dreschen reiwen.



STRËMP SORTÉIEREN



An en Siib Stréihällem 
oder Peifenbotzerten 
stiechen.


