
 

 

 

Cycle 1 Eeërkëscht-Challenge 
 
 
Du brauchs fir dës Aktivitéit : 
 

• eng 6er-Eeërkëscht, 

• 2 Eeër oder 2 Flummis oder2 Kaffiskapselen oder soss 2 ronn Saachen, 
déi an eng Eeërkëscht passen. 

 
Lee déi 2 Eeër an d’Eeërkëscht. Mol se duerno an ee vun de Felder méi wäit ënnen. 
 
Hei ass ee Beispill : 
 
 
 
 
 
 

Fann 6 aner Méiglechkeeten, déi 2 Eeër an d’ Eeërkëscht ze leeën ! 

Mol deng Méiglechkeeten an d’Felder. 

 

           

           

           

           

           

  

   

   
 

http://edulink.lu/p9j1
http://edulink.lu/p9j1


 

 

Cycle 2 Eeërkëscht-Challenge 
 
Du brauchs fir dës Aktivitéit : 
 

• eng 6er-Eeërkëscht, 

• 3 Eeër oder 3 Flummis oder3 Kaffiskapselen oder soss 3 ronn Saachen, 
déi an eng Eeërkëscht passen. 

 
Lee déi 3 Eeër an d’ Eeërkëscht. Mol se duerno an ee vun de Felder méi wäit ënnen. 
 
Hei ass ee Beispill : 
 
 
 
 

Fann 9 verschidde Méiglechkeeten déi 3 Eeër an d’ Eeërkëscht ze leeën ! 

 
Opgepasst: 
Wann s du d’Këscht dréins 
an dat selwecht Bild fënns, 
dann ass dat keng nei Méiglechkeet! 

 
 

Mol deng Méiglechkeeten a folgend Kartrongen. 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

  

   

   
 

http://edulink.lu/aeyh
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Cycle 3 Eeërkëscht-Challenge 
 
Du brauchs fir dës Aktivitéit : 

• eng 6er-Eeërkëscht, 

• 4 Eeër oder 4 Flummis oder4 Kaffiskapselen oder soss 4 ronn Saachen, 
déi an eng Eeërkëscht passen. 

 
Lee déi 4 Eeër an d’Eeërkëscht. Mol se duerno an ee vun de Felder méi wäit ënnen. 
 
Hei ass ee Beispill : 
 
 
 
 

Fann nach 5 aner Méiglechkeeten déi 4 Eeër an d’ Eeërkëscht ze leeën ! 

 

 

Opgepasst: 
Wann s du d’Këscht dréins 
an dat selwecht Bild fënns, 
dann ass dat keng nei Méiglechkeet! 
 

Wann s du d’Këscht spigels 
an dat selwecht Bild fënns, 
dann ass dat keng nei Méiglechkeet! 

 

 

 

Mol deng Méiglechkeeten a folgend Felder. 

 

           

           

           

           

           

   

    



 

 

 

Cycle 4 Eeërkëscht-Challenge 
 
Bastel dir eng 8er-Eeërkëscht. 
Lee 6 Eeër an des Eeërkëscht. 
Mol se dann an ee vun de Felder méi wäit ënnen. 
 

Fann déi 10  Méiglechkeete, 6 Eeër an eng 8er-Eeërkëscht ze verdeelen ! 

 

 

Opgepasst: 
Wann s du d’Këscht dréins 
an dat selwecht Bild fënns, 
dann ass dat keng nei Méiglechkeet! 
 

Wann s du d’Këscht spigels 
an dat selwecht Bild fënns, 
dann ass dat keng nei Méiglechkeet! 
 

 

 
 

Mol deng Méiglechkeeten a folgend Felder. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


