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«Animal champions»
     Vum 2. Dezember 2005 bis den 28. Mee 2006

Einstein-Quiz PW 3/2005

Gëss Du méi schwéier, wann s Du séier mam Vëlo 
biergof fiers?
Jo, well alles wat sech beweegt, gëtt méi schwéier, 
just Du mierks et net.

Kënnen eng Kéier Rakéite gebaut ginn, déi méi 
séier wéi d’Luucht fléien?
Neen, et gëtt näischt, wat sech méi séier wéi 
d’Luucht beweege kann.

Wann eng Atombomm explodéiert an et weit en 
all Stécker, sinn dës Stécker all zesumme méi liicht 
wéi d’Atombomm oder grad esou schwéier?
Dës Stecker si méi liicht, well et gëtt vill Energie 
fräigesat an Energie huet jo bekanntlech och e 
Gewiicht.

Dës jonk Wëssenschaftler wossten d’Äntwerten 
a kréien dat coolt Buch „Mit Onkel Albert durch 
Raum und Zeit“ geschéckt:

  Marie Lippert
  Monia, Tun a Bas van Beest
 
 Mir gratuléieren!!

Voll Natur
Dat Bescht vu Panewippchen a Co.

Nom groussen Erfolleg vum éischte «Best of Panewippchen» Buch wär et 
schued gewiescht, all déi Geschichten, Reportagen, Spiller, Rezepter, 
Bastlereien a Rätselen, déi nach op Lager waren, leien ze loossen. Dofir 
hunn d’Editions Guy Binsfeld zesumme mam ‘natur musée’ en zweet Buch 
gemaach: nach méi déck, nach méi flott a mat nach méi engem grousse 
«Glossaire»! Wéi dat éischt, e Buch fir matzehuelen, fir doheem an an der 
Schoul, fir dran ze schreiwen an ze molen, e Buch fir ze verschenken oder 
geschenkt ze kréien!
Vun Enn November un am Handel.

210x297 mm, 160 faarweg Säiten, 
gebonnen, Präis: 21Euro, 
ISBN 2-87954-151-4
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Häerzlech wëllkomm bei den 
Olympesche Spiller vun den Déieren 
mat enger kompletter Serie vu flotte 
Spiller, sportleche Kompetitiounen a
wëssenschaftlechen Experimenter 
ronderëm 4 grouss Themen: Lafen, 
Sprangen, Schwammen a Schéissen. 
D’Kanner vergläichen hir eege 
Leeschtungen mat deene vun de 
séiersten, stärksten an afaalsräichsten 
Déieren.
An... vergiesst Är Sportsschong net!

Opléisung Billerrätsel: BEWEEGUNG
(BIER, WEE, GIRAFF, U, LONGEN)
News fir Kids
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Moies fréi kommen e puer kleng Jäizerten an engem Fiichtgebitt a Spuenien un.

Uff, endlech si 
mir rëm an engem 
Restaurant 
ukomm!

Du hues Recht, 
Jhemp’. 
Ech päifen um 
leschte Lach! 
Ech brauch och 
masseg Blatlais 
fir mech rëm 
ze stäerken.

Klammt mol 
séier op d’Wo!

Gewiichts
koNtroll

16,2 Gramm. 
Dat ass ok, du 
kanns weider 
fléien.

11,4 Gramm - Du 
däerfs net weider 
fléien, well du 
bass vill ze liicht!

Firwat? 
Ech hunn 
dach mäin 
Normal-
gewiicht!

Bis bei déi 
grouss Wüst 
kommen 
nëmmen nach 
ganz wéineg 
Tankstellen. 
An ouni 
Reserven hues 
du keng Chance 
fir iwwer 
d’Sahara ze 
kommen. 
Bleif also nach 
eng Woch hei, 
fir dech voll 
ze friessen an 
dann däerfs 
du och weider 
fléien.

No e puer Deeg

Wat  fir eng fuerchtbar Géigend: nëmme Sand an eng Hëtzt 
fir futti ze goen a guer näischt fir tëschent d’Zänn 
(pardon, fir an de Schniewel natierlech!). Gutt, datt ech am 
leschte Fiichtgebitt virun der Wüst masseg Blatlais fonnt 
hunn, 
fir mech voll ze friessen!

No enger Woch

Et gëtt héich Zäit, 
datt et endlech 
eppes z’iesse gëtt, 
well ech hu guer 
keng Kraaft méi!

Kee Wonner! 
Du weis jo just 
nach knapp 9 Gramm 
a virun der Wüst has 
du nach 18,8 gramm!

Klenge Jäizert= Teichrohrsänger

Déieren hunn 
eigentlech keng 
Problemer mam 
IwwerGewiicht 
- si musse sech 
beweegen, fir 
eppes ze friessen 
ze kréien!
A wa si grouss 
Ustrengunge 
musse maachen a 
laang näischt ze 
friesse kréien, da 
leeë si sech 
Reserven un!
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Vollgetankt iwwert d’SaharaNews fir Kids
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Du hues de Flapp
D’Kanner stinn all an enger Rei oder en-
gem Krees. Ee Kand gëtt erausgesicht. 
Dëst Kand geet hannert deenen anere 
laangscht a klappt lues engem Kand op 
de Réck (gëtt him de Flapp) a rifft: «De 
...... (Numm) huet de Flapp!» Da lafen 
all d’Kanner fort an d’Kand mam Flapp 
muss een anert fänken, fir de Flapp wei-
der ze ginn, an esou weider.

Hues sprang!
D’Kanner stelle sech an e Krees a gi 
sech d’Hand. Am Krees ass e Kand, den 
Hues. D’Kanner dréie ronderëm a san-
gen: «Hues, Hues, Hues, bass de krank, 
datt s de net méi hopse kanns? Hops, 
Hops, Hops!» Elo muss den Hues hopsen 
a propéieren e Kand ze fänken. D’Kan-
ner däerfen d’Hänn net lass loossen a 
probéieren auszewäichen. Dat gefaan-
gent Kand spillt dann den Hues.

Stoppches
1 Kand steet bei enger Mauer mam 
Réck zu deenen aneren an zielt gemitt-
lech bis 10: «1, 2, 3, ..., 10 ech kom-
men!» Déi aner verstoppe sech an där 
Zäit. Den Zieler dréit sech ëm a probéiert 
déi aner Kanner ze fannen. Déi 
probéiere laanscht den Zieler bei 
d’Mauer ze lafen, sech unzeklappen 
an ze ruffen: «123 fir mech!» Wann den 
Zieler ee Kand entdeckt an ofklappt, da 
muss dat dono zielen.

Seelsprangen
Eleng oder zu zwee. Zu 3 mat engem 
Seel oder mat 2 Seeler. Dra sprangen, 
eraussprangen, dréinen, .... Am Nor-
maltempo oder am «Vite», dat heescht 
ganz séier dréinen. 

Mir bauen eng Bréck
2 Kanner sti vis à vis a leeën hir Hänn 
héich an der Loft zesummen. Déi aner 
Kanner leeën d’Hänn op d’Schëllere vun 
dem virdrun a lafen een hannert dem 
aneren duerch dësen Tunnel a sangen: 

Bei «bezuuuuuueeeeeeleeeeen» loos-
sen déi zwee «Bréckeleit» hir Hänn falen 
a fänken dat Kand, wat grad drënner 
gaang ass. Dat Kand gëtt gefrot: Mat 
wat wëlls du bezuelen, mat Gold oder 
Sëlwer? (oder 2 aner Saachen, déi di 2, 
di fänken, virdrun ausgemaach hunn. 
Si hunn och ausgemaach wéi eng vun 
deenen 2 Saachen di richteg ass, z.B. 
Gold) Wann dat gefaangent Kand elo 
Gold seet, däerf et nees weider mat 
lafen, wann et Sëlwer seet, gëtt et gutt 
gerëselt a muss erausgoen.

Beemche wiessel dech
D’Kanner stinn an engem Krees, all 
Kéiers 2 Kanner hannerteneen.ee Kand 
steet an der Mëtt. Op eemol klappt 
dat Kand an der Mëtt an d’Hänn a rifft: 
«Beemche wiessel dech!». Da lafen 
d’Kanner, déi hanne stinn, ronderëm a 
probéieren sech nees virun engem am 
Krees opzestellen. Do bleift ee Kand 
iwwreg an dat geet dann an d’Mëtt.

De Fuuss geet ëm
D’Kanner stinn an 

engem Krees. 
1 Kand huet 
en Nues-

schnappech 
oder e Steen 
a geet bausse 

ronderëm déi aner 
Kanner. Si sangen:

 

 Während dem Lidd leet de «Fuuss ono-
pfälleg engem Kand de «Päckelchen» 
hannen op de Buedem. Wann d’Lidd 
fäerdeg ass, kucken d’Kanner all han-
neru sech. Dat Kand, wat de 
Päckelchen huet, rennt lass, ronderëm 
de Krees, dem Fuuss no. De Fuuss pro-
béiert fortzelafen, bis en op dem Kand 
seng Plaz kënnt. Gëtt et gefaang, ier 
et op d’Plaz kënnt, muss et an d’Mëtt 
sëtze goen. Dat anert Kand ass dono 
de Fuuss. Dat Kand an der Mëtt bleift 
sou laang do sëtzen, bis en anert an 

d’Mëtt muss.

10 x 10 (Ball spillen)
Dat ass e Spill fir eleng ze spillen. De 
Ball gëtt un eng Mauer gehäit an opge-
faang, dobäi mussen 10 Gesetzer erfëllt 
ginn an all Gesetz 10 mol. 
   de Ball vun ënnen un d’Mauer 
schéissen, opfänken
   de Ball vun uewen un d’Mauer 
schéissen, opfänken
   de Ball eemol op de Buedem tuppen, 
ier en un d’Mauer geschoss gëtt, 
opfänken
   de Ball ënnert engem Been erduerch 
schéissen, ier en un d’Mauer geschoss 
gëtt, opfänken
   de Ball un d’Mauer schéissen an 
eemol an d’Hänn klappen, ier een en 
erëm opfänkt
   de Ball un d’Mauer schéissen an dobäi 
sech eemol am Krees dréinen, ier een 
en erëm opfänkt
   de Ball hannerzech vun ënnen iwwert 
de Kapp un d’Mauer schéissen, sech 
ëmdréinen, opfänken
   de Ball mam Kapp schéissen, mat den 
Hänn opfänken
   de Ball mam Knéi schéissen, mat den 
Hänn opfänken
   mat 2 Bäll: 1 Ball un 
d’Mauer schéissen, 
deen zweeten 
nogeheien, 
deen éisch-
ten opfänken, 
deen zweeten 
opfänken.

123 Glace
1 Kand steet bei enger Mauer mam 
Réck zu deenen anere Kanner. Déi sti 
wäit ewech an enger Rei a beweege 
sech lues virun. Wann dat Kand bei 
der Mauer rifft «123 Glace» a sech 
ëmdréint, mussen déi aner sou 
stoe bleiwen, wéi se grad sinn 
ouni ze wibbelen. Wee sech 
beweegt, muss zréck un de 
Start. Wann d’Kand bei der 
Mauer sech nees ëmdréint, 
däerfen déi aner sech nees 
beweegen. Gewonn ass, 
ween als éischte bei der 
Mauer ass.

Himmel an Häll
Kuck am Panewippchen N°65, 2/2003 
op der Säit 6
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Am Land vun de ver-
réckten Dausendbeener

Mir sinn op Besuch am Land vun 
de verréckten Dausendbeener. Dës 
Dausendbeener kréien ëmmer Kniet 
an hier Been, wa se normal lafen, 
dofir iwwerleeë si sech all Dag nei, 
wéi si zu Fouss an d´Schoul kommen. 

A Gruppe vun 3 Kanner oder méi 
probéiers du, dem Dausendbeener 
seng Tricker nozeman: nëmmen 3 
Féiss däerfen op de Buedem gestallt 
ginn, probéier eemol sou weiderze-
goen! 3 Féiss an 2 Hänn mussen de 
Buedem beréieren! 1 Kapp a 4 Féiss, 
2 Been, 1 Hand an 1 Fouss …

Am beschte spills du dëst Spill op 
enger Wiss oder op engem mëlle 
Buedem, wou et net ze wéi deet, 
wann s du fälls!

Bëschzeck

Fir dëst Spill brauchs du e puer 
Wäschklameren. All Wäschklamer 
ass eng Bëschzeck. Jiddferee vun 
denge Frënn kritt e puer Wäschkla-
meren un den T-shirt gehaang. Lo 
geet et lass: mat denge Frënn leefs 
du wëll duercherneen a probéiers, 
deng Bëschzecke lass ze ginn an-
deems de se engem aneren un den 
T-shirt hänks. Du muss awer och gutt 
oppassen, datt keen dir eng 
Bëschzeck gëtt! Gewonnen ass 
deen, deen als éischt keng 
Bëschzecke méi huet!

Dat selwecht Spill kanns du och mat 
engem Duch spillen, dat s du dir 
hannen an d´Box hänks. Dëst ass 
dann däin Eidechseschwanz. Hei 
geet et ëmgedréint drëm, datt keen 
däi Schwanz ofbrécht!

Hongreg Krokodiler

Mir ginn elo op d´Rees an de Ree-
bësch. Mee opgepasst: hei liewe 
geféierlech hongreg Krokodiler! Déi 
eng gi méi grouss, andeems se 
deenen aneren an de Schwanz 
bäissen.

A Gruppe vun 3 bis 4 Frënn stellt dir 
iech hannerteneen an halt iech un 
de Schëlleren un. Deen 1. an der Rei 
ass dem Krokodil seng Schnëss, dee 
leschten ass de Schwanz. D´Schnëss 
vum Krokodil probéiert, engem 
anere säi Schwanz ze klauen. Kriss 
du als Schnëss engem anere säi 
Schwanz ofgeklappt, gëtt deen zur 
neier Schnëss vun dengem Krokodil.

Wann däi Krokodil aus méi wéi 6 
Spiller besteet, deelt e sech nees an 
2 klenger op.

Verlueren Déierefamilljen

Bei dësem Spill geet et drëm, 
Déieren sou gutt wéi méiglech 
nozemaachen. Fir unzefänke 
brauchs du e puer Pabeier-
käertercher. Du mools op all Kaart 
een Déier, z.B. en Elefant, eng 
Schlaang, en Hond … All Déier muss 
op d´mannst op 2 verschiddene 
Kaarte gemoolt sinn.

Du deels jidferengem vun denge 
Frënn eng Kaart aus. Lo geet et lass: 
deng Frënn lafe wëll duercheneen 
a maachen dat Déier no, wat op 
hirer Kaart gemoolt ass. Sou mussen 
d´Déieren, déi beienee passen, 

sech erëmerkennen an 
zesumme weidergoen. 
Du kanns dëst Spill och 
mat Geräischer spillen.

Pechegen Hunneg

De Winnie Pooh war alt nees op 
den Tour fir Hunneg ze klauen … 
En hat awer zimlech Pech, well den 
Hunneg ass ausgelaf. Well e mat 
engem Frënd ënnerwee war, 
pechen si elo zesummen! 

Probéier dech esou ze beweegen, 
wéi de Winnie Pooh mat sengem 
Kolleg. Ee vun denge Frënn rifft, 
mat wéi enge Kierperdeeler datt dir 
unenee pecht: Ouer, Fouss, Hand a 
Kapp, Schëller a Knéi …

new games
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Du brauchs: 1 Moossbe-
cher
1/8 Liter frësch Vollmëllech

1 Téiläffel Esseg
1 Sifft
1 Glas
1 Kasseroll
1 Taass

Schëtt 1/8 
Liter Mëllech 
an d’Kasse-
roll a maach 
se waarm, 
bis Klëmper-
cher kom-
men.(20 min) 

Schëtt déi gliddeg 
Mëllech duerch de 
Sifft an eng Taass 
(looss der dobäi vun 
engem Erwuessenen 
hëllefen). 

Schëtt 
d’Klëmpercher aus 

dem Sifft an e Glas. 
Gëff dobäi en Téiläffel 

Esseg a looss dat ongeféier 
1 Stonn stoen.

Am Glas hues de lo eng Mass wéi Gummi, 
déi sech kniede 
léisst.
Kniet doraus 
Figuren a looss 
déi 1/4 Stonn laang 
am Bakuewe bei 120 

Grad haart ginn.
Wa se kal sinn, kanns du se 

usträichen a lackéieren.

Du brauchs: Pabeier 
(Pakpabeier, Zeitungs-
pabeier, ...)
Faarf (Gouache oder 

Acryl)
Schwamp, Kamp, Pinsel, Zännbiischt.

Zebrapobeier: 
op e wäisse 
Pabeier mools 
du mat en-
gem breede 
Pinsel 
schwaarz 
Sträifen.

Krokopabeier: Sträich Zeitungspabeier 
mat déckflësseger grénger 
Faarf un a 
fuer da mat 
engem Kamp 
duerch déi 
naass Faarf. 
«Kämm» e 
Krokomuster 
an d’Faarf.

Geparden-Tigerpabeier: huel Pak-
pabeier oder sträich en anere Pa-
beier ockergiel un. Dann zapp e 
Schwamp a brong Faarf an tupp 

onregelméisseg Flecken drop. 
Oder mol mam Schwamp oder 
mat dengem Fanger ziddereg 
Tigersträifen  drop. (Du kanns déi 

och nach mat enger aler Zänn-
biischt e bësse verwëschen).

Stoffi-

plastillin

Energiedrink
Du brauchs:
Muerten, Äppel, 
Orangen, Hunneg  

   Waasser.

Schneit 
d’Muerten an 
d’Äppel a kleng 
Stécker. 

Dréck de Jus 
vun den 
Orangen aus. 

Gëff alles an de Mixer 
mat engem Läffel 
Hunneg a maach et zu 
Purée. 

experimenter        bastelen        kachen        bastelen        ratselen        bastelen        spillen

kniwwelsaiten
..

Welle Kadospabeier
..

Wann een Esseg a Mëllechklëmpercher 
schëdd, setzt sech eng fest Mass aus 
Fett, Mineralien an Eewäiss (de Kasein) 
of. De Kasein besteet aus laange Mo-
lekülketten, déi sech, ier se haart ginn, 
wéi Gummi kniede loossen. An der Hëtzt 
gëtt dëst Material haart wéi Plastik.

Schëtt Waasser derbäi 
bis et sou ass, wéi s du 
et gäer häss.

A prost!

1

2

3

4
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Du brauchs:
Holzplack (ongeféier 30x30 cm)
en halwe Pak Leem
«Frischhaltefolie»
Pap («Tapetenkleister»)
Schnéibiesem
Glas fir d’Pap unzeréieren
Waasser
Pinsel, fir d’Pap opzedroen
Zeitungspabeier
Pakpabeier
Acrylfaarwen
Schéier
dënne Lastikband

Op enger Holz-
plack kanns du 
aus Leem en 
Afekapp formen. 
(Mooss fir d’éischt 
mat der Hand, 
wéi grouss däi 
Kapp ass, fir datt 
s du den Afekapp 
kanns grad sou 
grouss maachen.)

Iwwert dem Af 
sengen Aen ass et 
vill méi déck ewéi 
bei eis. Lee do 
eng Strull drop a 
reif se fest. Seng 
Nues ass méi 
kleng, seng 
Mondparti steet 
awer vill méi 

eraus a 
seng Ouere 
sti ganz 
lëschteg 
vum Kapp 
ewech.

Wann däin 
Afegesiicht 
fäerdeg 
model-
léiert ass, 
kanns du et mat 
«Frischhaltefolie 
bedecken. 

D’Folie 
muss iwwerall 

gutt uleien, 
fir datt mir 
d’Mask aus 
Papier-mâché 
och erëm gutt 
erof kréien.

Lo muss du 
mat onge-

féier 250 ml 
Waasser 3 Iessläffele Pap uréieren. Da 
geet et lass mam Zeitungspobeier rap-
pen, du brauchs vill kleng Stécker Po-
beier.

Mam Pinsel 
kanns du elo 
Pap op den 
Afekapp 
schmieren 
an dann 
d’Pobeier-
schnëp-
pele 
gutt dru 

festreiwen. 

Bei der 
éischter 
Couche 
ass et nach 
e bësse 
schwiereg, 
mee gläich 
geet et 
besser. 
Du kanns 

ofwies-
selnd 
Zeitungs-
pabeier 
a Pak-
pabeier 
huelen (da 
weess du 
besser un 
der 
wéivillter 

Couche datt s du bass an de 
Pakpabeier ass méi zolitt an huet schon 
eng gutt Faarf). 

Am beschte méchs du 6 Couche 
Pabeierschnëppelen, déi lescht soll aus 
Pakpabeier sinn.

Wann de Papier-maché gedréchent ass, 
kanns du deng Mask faarweg molen. 

Ass och d’Faarf gedréchent, dann huel 
d’Mask erof vum Leem, schneit d’Ränner 
mat enger Schéier propper, pick d’Aen-
lächer a maach de Lastik fest.

Sou kanns du na-
tierlech passend zu all 

Fest aner Masken fabrizéie-
ren!

op lëtzebuergesch!
schreif den Numm 
vun deene ge-

moolte Begrëffer.   
Sträich oder fléck 

Buschtawe sou bäi, wéi et do steet!

Afemasken

kniwwelsaiten

biller-

ratsel
..

2
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Stellt Iech eemol eng Lafpist vir, op där 
de séierste Mënsch géint dat séierst 
Landdéier an enger 

100 Meter-Course untrëtt.

A vos marques, prêts, partez!

No 2,17 Sekonnen ass de Gepard 
schons am Ziel. Am selwechte Moment 
huet den Homo sprinter grad mol 
20 Meter gepackt. Ukommen deet en 
eréischt 7,8 Sekonne méi 
spéit: eng kleng 
Eiwegkeet! De Mënsch 
schéngt iwwerhaapt 
kee Konkurrent fir de Gepard ze sinn!

Elo si mir beim 

Wäitsprong-
concours.

An hopp!

1995 ass den US-Amerikaner Michael 
Powell mat engem Super-Sprong vun 
8,95 Meter Weltrekord gesprongen. En 
ähnlech wäite Sprong ass zënterhier 
kengem Mënsch méi gelongen. Dat ass 
allerdéngs e Klax fir dat grot Rise-
känguru, dat esou Spréng all Dag 
dozeweis fäerdeg bréngt. 13,5 Meter 
ass fir dëse Supersportler keng Affär. Also 
och am Wäitsprong kéint ee mengen, 
datt de Mënsch besser hätt 
anzepaken.

Wéi ass et dann am Waasser. 
O je, do gesäit et wierklech schlecht 
aus!

Stell dir mol e Baseng vun 800 Meter 
Längt vir. De séierste Mënsch op där 
Distanz brauch duerfir ongeféier 
7 Minutten an 30 Sekonnen. An enger 
Course trëtt hien elo géint den Delfin 
an de Schwertfësch un.

A vos marques, partez!

De Schwertfësch ass no onge-
féier 28 Sekonnen am Ziel, den 
Delfin no 56 Sekonnen. An där 
Zäit huet onse Schwëmmer grad 
mol 50 oder 100 Meter gemaach, 
also 1 oder 2 Längten am olympesche 

Baseng. Eng däitlech Nidderlag also: 
d’Waasser ass definitiv net dem Mënsch 
säin Element. Hien ass a bleift e 
Landdéier.

Dat do 
man ech all 

Dag dozeweis 
ouni mech unze-

strengen!

Op gutt
 Lëtzebuergesch 

heescht dat:
 1 -2 -3 -lass!

Dajee 
Mënsch!

Gëff Gas!

Jidferengem säi Sport
            De Mënsch als Kombinatiounsweltmeeschter
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Et gesäit also esou aus, wéi wann de 
Mënsch iwwerall hannendra géif 
hinken, well ähnlech verhält et sech 
zum Beispill och am Héichsprong. 
E Puma kann aus dem Stand 
5 Meter héich sprangen, e 
Flou 20 bis 30 mol seng 
Kierperlängt. Mä och an 
aner Sportaarten (Tauchen, 
Gewiichthiewen, Reng-
kampf) wier de Mënsch seele 
vir. 

Firwat sinn d’Déieren ons hei esou 
haushéich iwwerleeën? Ass dat 
dann och wierklech esou? 

Ma dat kënnt dovunner, datt se meesch-
tens immens spezialiséiert* sinn a sech 
hierer Emwelt perfekt ugepasst hunn. 
Dem Gepard säi Kierper ass perfekt un 
de Sprint ugepasst: hien huet schlank a 
kräfteg Patten, e muskuléise Kierper an 
eng flexibel Wierbelsäil. Dat féiert dozou, 
datt hie laang Sätz a Rekordvitessen 
erreeche kann. Déi muss en och erree-
chen, fir seng Béit fänken ze kënnen. 
Allerdéngs kann en déi héich Vitesse 
nëmme ganz kuerz halen. Hien ass keen 
Ausdauersportler, wéi z. B. den Zebra, 
deen net esou séier, mä duerfir méi 
laang lafe kann.

Dem Känguru seng Been sinn esou 
gebaut, datt hien esouguer manner 
Energie verbraucht, wann hie spréngt, 
wéi wann en op alle Véier misst 

Wéi ass et dann elo mam Mënsch? 
Ma, deen ass zwar elo net iwwerall de 
Beschten, mä duerfir ass en awer zi-
mlech iwwerall dobäi. Hien ass den 
absolute Kombinatiouns-Superstar. Just 
am Waasser si mir net esou staark, 
weder wat Vitesse ugeet, nach wat 
Ausdauer ugeet. Dat huet awer näischt 
domadder ze dinn, datt mir net 
schwamme kënnen, bal jidferee kann 
et, mä mat onsem Kierperbau: mir si 
Landdéieren, keng Waasserdéieren. De 
Gepard kéint am Waasser och net mat 
engem Delfin oder Schwertfësch 
mathalen.

Ee groussen Ënnerscheed gëtt et 
allerdéngs tëscht dem Mënsch an den 
Déieren: de Mënsch ass dat eenzegt 

weiderkommen. Wat e méi séier spréngt, 
ëmsou besser notzt hien d’Energie, déi a 
senge Foussseene gespäichert ass. Op 
alle Véier a bei lueser Vitesse wierkt de 
Känguru esouguer zimlech 
ongeschéckt.

Liewewiesen, dat gewanne wëll 
nëmme wéinst dem Gewannen. De 
Gepard leeft net fir de séierste Gepard 
ze sinn, mä fir sech säi Mëttegiessen ze 
fänken.

oing 

 oing

* Spezialiste si Liewewiesen, déi 
eppes ganz gutt kënnen.

Komm 
Mënsch, 

maache mer eng 
Course!

Ech 
maachen och 
léiwer eng 

Course mam 
Mënsch!!!

neen, Ech 
lafe léiwer u 

Land!

Gesäit 
dat net 

Dämlech aus? 
An onbequem 
ass et och!

Hëllef 
- ech falen 

eraus!

Fléie kann 
de Mensch 

iwwerhaapt net 
ouni Maschinn! Do si 
mir Vulle Rekord-

haler!

Jidferengem säi Sport
            De Mënsch als Kombinatiounsweltmeeschter
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Papp

1Glas 
Jus

Méindeg Dënschdeg Mëttwoch Donnesch-
deg

Freideg Samsdeg Sonndeg

1
2

3

4

5

Kabes,
Zalot

1 Orange

Banan

Ierzen, 
Zelle-
rieszalot

1 Jus

Paprika,
DrauwenToma-

tenzalot

Pit

1Glas 
Orange-jus

1Apel

Méindeg Dënschdeg Mëttwoch Donnesch-deg Freideg Samsdeg Sonndeg

1
2

3

4

5

Bounen, 
Zalot

1Kiwi

Muerten

Äerd-
bier am Müsli

Cornichong an Tomat op der Kéiseschmier

Ierzen, Zelle-
rieszalot

Banan

Paprika,Drauwen

Wéivill Uebst a Geméis ëss du pro Dag?

Maach der ee Kalenner, fir en auszefëllen. A wéi ass et mat deenen 

anere Leit aus denger Famill? Wee kritt dat hin mam: Iess der 5!?

Méindeg

1

Dënschdeg Mëttwoch Donnesch-

deg
Freideg Samsdeg Sonndeg

2

3

4
5

Wëlls du voll gutt drop an op der Héicht sinn?
Da gëtt et ganz einfach 2 Saachen, déi s du maache muss:  Iess der 5!

Dat heescht: iess 5 Portiounen Uebst a Geméis am 
Dag! Dobäi ass et egal, ob dat Uebst a Geméis réi, 

gekacht, .... ass. 
Eng Portioun ass souvill, wéi an däi Grapp passt: 1 

mëttelgroussen Apel oder Orange oder soss ee Stéck 
Uebst, 1 Glas Jus, 1 Iessläffel Roséngen, 3 Iessläffelen 

Ierzen, ...

Beim 
Iessen a beim 

Wibbelen nie vergiessen: vill 
Waasser drénken! Bis 8 Joer: 4 Glie-

ser Waasser am Dag, dat ass ongeféier 
1 Liter. 

Ab 8 Joer drénks de dech lues a lues duerch 
2 Liter Waasser!

Waasser: all Dag 1-3 Liter

Brout, Gromperen, Nuddelen, 
Räis, Müsli: all Dag

Uebst a Geméis: 
all Dag 5 Portiounen

Mëllechprodukter, 
Fleesch, Fësch, Eeër: 
all Dag a klenge Moossen

Séissegkeeten, Chips, 
Fritten, Limonad, 
Kuchen, Fastfood:
heiandsdo e klengen 
Extra

d’Iesspyramid:
iess all Dag vun allem 
a vun näischt ze vill!

Et 
geet d

rëm fi r S
paass ze hunn,

Knackegen Dip
beim Iessen, bei der Tele, wa 
Frënn op Besuch sinn , ... 
Schneit frëscht Geméis a 
Stécker a maach dobäi en Dip 
aus Stoffi, mat oder ouni Salz, 
Peffer, Kraider. Ganz beléift 

sinn och 
Minitomaten 
als klenge 
«Knack» 
tëschen-
duerch!

Faarweg Schmier
Et muss net ëmmer Nutella 
sinn!
Vill méi knackeg a frësch ass 
eng Schmier mat méi Stäck! 
Huel all dat Geméis, dat s 
du gäer hues: Tomat, Corni-
chong, Ee, Paprika ... an tes-
sel et mat Kéis op d’Schmier. 
Iwwerrasch deng Famill mat 
faarwege Schmieren!

IE
S

S
E

N
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Mamm

Aarbécht 
zu Fouss- 
2x 15 min

Méindeg Dënschdeg Mëttwoch

Total

Walken- 
60 min

Yoga
45 min

Botzen- 
50 min

goe mam 
Hond-30 
min

Aarbécht
zu Fouss-
2x 15 min

Post goen- 

30 min

90 Min. 125 Min. 135 Min.

Gaart 
gruewen 
30 min

Aquagym
45 min

Sophie

Velo an d’ 
Schoul -
2x10 min

Méindeg Dënschdeg Mëttwoch Donnesch-deg Freideg Samsdeg Sonndeg

Total

Paus 
Fänkes-
20 min

Spillplaz 
klammen-
20 min
goe mam 
Hond-30 
min

Kickboard 
Schoul -
2x15 min

Paus Seel-
sprangen-
10 min

Basket- 
45 min

rolzen- 
15 min

Bäcker 
goen -
20 min
Karate 
- 30 min

90 Min. 100 Min. 50 Min.

.

.

.

.

d’Beweegungs-
pyramid:
sich der eraus, wat s 
du am léifste méchs, 
du fënns bestëmmt 
nach Aktivitéiten!

Wibbel der 90!
Dat heescht: beweeg dech 90 Minutten am Dag!
Dozou gehéieren douce Beweegungen wéi Trape 
goen, Velo fueren, zu Fouss goen, ... 
a méi séier Beweegungen wéi schwammen, lafen, 
mam Draach spadséiere goen, ... 
an och haart Beweegungen wéi Futtball spillen, ...
Wann s du dee Moment net sou fit bass a kee Sport 
méchs, fänk lues un bis du op deenen 90 Minutte 
bass!

Beim 
Iessen a beim 

Wibbelen nie vergiessen: vill 
Waasser drénken! Bis 8 Joer: 4 Glie-

ser Waasser am Dag, dat ass ongeféier 
1 Liter. 

Ab 8 Joer drénks de dech lues a lues duerch 
2 Liter Waasser!

Fir an der Schoul: 

  Beweegung, sportlech Aktivitéite mat an de 
Léierplang abauen

  e Beweegungskalenner fir d’Klass ophän-
ken a regelméisseg ausfëllen

  Am Kader vum Léierprogramm de Kan-
ner Theme wéi «gesond iessen» a «genuch 
Beweegung» theoretesch a praktesch virstel-
len

  De Kanner während der Schoul ëmmer 
d’Méiglechkeet ginn, fir Waasser ze dénken

Total

Méindeg Dënschdeg Mëttwoch Donnesch- deg Freideg Samsdeg Sonndeg

a
ll 

D
a
g

5
-7

x 
/ W

o
c
h

2
x 

/ W
o
c
h

zu Fouss goen

Trape goen
Kickboard

dobausse spillen

Pingpong
mam Hond goen

Kierf droen

séier zu Fouss goen

schwammen

danzen

turnen

op der Spillplaz klammen

Badminton

FrisbeeSchi fueren

skaten

joggenFuttball
Seelsprangen

séier schwammen

Laanglaf

Karate

Velo fueren

Basket, Volleyball

Mountainbike
Tennis

dobausse rolzen

Et 
geet d

rëm fi r S
paass ze hunn, sech einfach gutt ze fi llen

a sech och nach fi t ze man!

W
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Be
w
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Probéier mol den Déieren hir Beweegun-
gen nozemaachen! Vläicht kanns de 
denge Kolleegen et och mol virmaa-

chen, a si mussen erroden, wat fir 
een Déier s du spills.

Probéi
e

r d
o

ru
e

te
r z

e
 w

a
ts

ch
el

en wéi e Pinguin um Äis. Am W
a

a
sser sinn d

ë
s D

éieren iwregens g
a

nz    e
legant a fl énk.

Te
ss

e
l d

e
c

h 
w

éi
 e

 M
upp dee sc

hlofe geet. Ier hien sech leet dréint e sech nach 2-3 m
o

l o
p

 se
ng

e
m

 La
ger ronderëm sech selwer. 

St
re

ck
 d

en Hals wéi eng Gira
ff, d

éi probéiert un dat zaa
rt Blat ganz uewen um Bam ze kommen.

Probéier 
e Lach an 
eng Wiss ze 
schären wéi 
e Mupp, deen 
no engem Maus-
nascht grueft oder an der Schwemm ze pad-
delen wéi en Hond. Kraz dech mat der hënneschter 
Patt hannert dem Ouer wéi en Hond. Duckel dech 
wéi e Mupp, dee vernannt gëtt (well en erëm deng 
Schlapp zerbass huet!) Vergiess net, de Schwanz 
bäizezéien!
Du kanns och nach aus enger Schossel drénken 
oder iessen! (Huel awer net dengem Mupp seng 
Schossel, fir ze probéieren, du bass och net frou, 
wann hie vun dengem Teller frësst!)

Ka
nn

s 
d

u 
ho

ps
en

 wéi e Fräsch?

Wenzel dech am Bulli 
(um Teppech !!) wéi 
e Wëllschwäin. No 
hierem Bullisbued 
reiwen d’Sai sech 
laanscht e Bam. 
Dat alles ass net 
nëmmen eng gutt 
Erfrëschung, et 
déngt och derzou 
lästeg Parasiten (z.B. 
Fléi, Zecken) lass ze 
ginn.

Klapp m
at de Flil

lé
ck

e 
wéi e

n Hong wat grad en Ee geluecht h
ue

t.
Mam ric

htege Ger
ä

isc
h 

dobäi wierkt et nach méi echt!
Pro

béi
er

 ze
 k

ra
uc

hen wéi

 eng Deckelsmouk.

Maach e Kazebockel . 
   Dat maachen d’Kazen, wa 
    se sech bedrot fillen.
   Doduerch wierke se nämlech vill 

méi grouss a schro op hiere Feind. Alles Bluff!

Probéier wéi d’Kazen eng Kazewäsch ze maa-
chen (awer eng grëndlech !). D’Hoer, déi d’Kaz 
dobäi ofschléckt, musse méi spéit erëm eraus-

gekatzt ginn.

Re
if d

ec
h 

la
a

ns
ch

t d
em

 P
a

pp
 se

ng
 Be

en w
éi d’Kaz w

ann se schmuseresch ass. 

Eigentlech 
maachen se 
dat, fir hiren 

‘Terrain’ ze 
markéieren!

Schläich dech un deng 
Schwëster run (de Stull 
geet och) wéi en Tiger 
un seng Béit.

Krauch eemol wéi eng Schlaang oder rull d
ech op wéi eng

  Schla
a

ng am Fakir
 se

ng
em

 K
ie

rfc
he

n.
 

Pr
ob

éi

er ze galoppéiere wéi e Päerd an op
 d

e
n Zé

iw
e

sp
ëtzen ze goen wéi e Päerd oder e

ng
 G

e
e

s.

G
é

i virun wéi eng Raup: laang strecken-zesummenzéien

Zick Zack   - la
fe

n,
 w

éi
 e

n 
 H

ues, hannert d
em  e

  F
uuss 

ass.
 So

u p
rob

éiert d
en Hues de 

PROBÉIER du och d’BEWEGUNGE 
vun den Déieren nozemaachen!

,

Raiber ofzewimmelen.

De Fu
uss 

geet o
ch am D

äisc
hteren iw

wert e
ng Lin

n,

ee Fo
uss 

vru
n deen aneren.
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op der Spillplaz, am Schoulhaff, am Gaart, am Bësch, op enger anerer grousser Plaz

Wie ka gutt an d’Kierf schéissen? 
Méiglechst vill Dännen-

zapfen, Käschten, oder 
wat dir grad fannt, an 

en Eemer (Kuerf,oder 
eng agezeechent 
Plaz) geheien. 
(Iwwerleet iech 
virdrun,wéi dir dat 
mat Bonuspunkten 
wëllt verrechnen!)

Eng  Lafstreck vun iwwer 10 Meter 
virgesinn, fir waarm ze ginn! Den Ufank 

an d’Zil mussen natierlech kloer 
markéiert sinn. (mat Steng oder 
Kräid)

Ass Sand op ärer Plaz? Hei géing 
sech  ‘Wäitsprong’ ubidden. Den 

Ofsprong muss ee gutt gesinn. 
E Meter hëlleft iech, fir genee 
ze moossen, wéi wäit jidweree 

‘geflunn’ 
ass.

Mat Kräid (oder Schnouer) e puer 
Rondelen op de Buedem zeechnen 

(leeën): hei soll een op engem Been 
vu Krees zu Krees sprangen. Probéiert 

eng Zick-Zack Linn draus ze man!
Läit en décke 
Bamstamm op ärer 
Plaz? Hei muss een 
de laange Wee 
driwwer 
“balancéieren”, 
ouni erofzefalen. Net 
schwéier genuch? 
Da probéiert mat 2 
schwéiere Säck oder 
mat engem mat Waasser 
gefëllten Eemer!

Lo heescht et méiglechst wäit 
schéissen: dir braucht e Ball 
oder en Holzstéck, mä opge-
passt, et dierf keen an der 
Schossrichtong stoen!! Leet e 
Steen op déi Plaz, wou de Ball 
(oder d’Holz) fir d’éischt opkomm 
ass. Herno kënnt dir d’Distanze 
moossen a vergläichen.

Hutt dir e Klotergerüst oder eng Klunsch?
Ideal sinn e Bam oder eng Leeder. Ganz 
sportlech gëtt et, wann een en déckt Seel 
oder eng Staang muss eropklammen. Wéi 
wier et, wann ee vun der enger Säit op 
déi aner misst kloteren (‘hangelen’), wéi 
en Äffchen?

Stiecht e puer Bengelen 
an de Buedem a stréckt 
e Lastik dertëschent oder 
haalt de Lastik mat äre 
Been un, wann dir een 
Tour hannert iech hutt. 
Denkt drun, datt mol ee 
kënnt falen! Hei soll de 
Buedem waméiglech gutt mëll 
sinn! Soll de Parcours méi 
schwéier ginn, kënnt dir och 
e puer Lastiker hannertenee 

spanen.

Ënnert enger Bänk, Stull 
oder engem Seel erduerch 
krauchen. Bei dëser Übung 
däerf een net steif sinn!

Organiséiert iech e puer 
Bengelen oder Biischten 
an e klenge Ball. Maacht e 
klengt Lach an de Buedem 
oder zeechent e Rondel. 
A lass! Et geet drëms, fir de 

Ball an d’Lach ze kréien! 

Eng «richteg Olympiad» op engem Fest oder nëmmen 
déi eng oder aner Statioun an der Paus: sicht iech eng 
Plaz an da lass! 
Dir kënnt d’Zäit vu jiddwerengem stoppen an 
opschreiwen oder einfach sou drop lass lafen, 
sprangen, klammen...
Vill Spaass!

bau dir däin eegene

Te
ss

e
l d

e
c

h 
w

éi
 e

 M
upp dee sc

hlofe geet. Ier hien sech leet dréint e sech nach 2-3 m
o

l o
p

 se
ng

e
m

 La
ger ronderëm sech selwer. 

St
re

ck
 d

en Hals wéi eng Gira
ff, d

éi probéiert un dat zaa
rt Blat ganz uewen um Bam ze kommen.

Ka
nn

s 
d

u 
ho

ps
en

 wéi e Fräsch?

Klapp m
at de Flil

lé
ck

e 
wéi e

n Hong wat grad en Ee geluecht h
ue

t.

Mam ric
htege Ger

ä
isc

h 
dobäi wierkt et nach méi echt!

Re
if d

ec
h 

la
a
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ch

t d
em

 P
a

pp
 se

ng
 Be

en w
éi d’Kaz w

ann se schmuseresch ass. 

Pr
ob

éi

er ze galoppéiere wéi e Päerd an op
 d

e
n Zé

iw
e

sp
ëtzen ze goen wéi e Päerd oder e

ng
 G

e
e

s.

G
é

i virun wéi eng Raup: laang strecken-zesummenzéien

PROBÉIER du och d’BEWEGUNGE 
vun den Déieren nozemaachen! Spill- a Sportconcours

Wäitsprong

Golf

Héichsprong

Werfen

Lafen

KrauchenKierf s

ch
éi

ss
en

Balancéieren
Spr

an
g
en

Klam
m

en
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Wichteg: mir sollen op d’mannst 1x am Dag aus-
ser Otem sinn! 

Beim Sport kënnt de ganze Kierper a 
Beweegung: d’ Muskele musse méi schaffen, 
si brauche méi Sauerstoff, deen d’Blutt hin-
ne liwwert. Doduerch fléisst d’ Blutt méi séier 
duerch de Kierper a mir kommen ausser Otem.

Ootmung 
An de Longe geet de Sauerstoff, dee mer mat der Loft 
ageotemt hunn, an d ’Blutt iwwer. 
D’Muskelen am Kierper brauchen dëse Sauerstoff fir 
d’Nährstoffer ze verbrennen an esou hir Energie ze man. 
Bei der Verbrennung entstinn Offallstoffer, z.B. 
Kuelendioxid, deen och an d’Blutt iwwergeet an dann 
duerch d’ Longen ausgeotemt gëtt. Wa mir um Stull 
sëtzen oder am Bett leien, ootme mir nëmmen iwwer-
flächlech an an aus well eise Kierper net esou vill Sauer-
stoff brauch. Wa mer Sport maachen, musse mir vill méi 
déif a séier ootmen. De Kierper jäizt no Sauerstoff - soss 
kënnen d’Muskelen hir Aarbécht net maachen. Bei ze 
grousser Ustrengung si mer «ausser Otem» - Zäit fir eng 
Paus ze man.

Muskelen 
E Muskel, dee schafft, brauch Energie (wéi de Benzin am 
Auto). Wou kënnt déi Energie dann hier? De Muskel hëlt 
sech d’Energie aus dem Blutt, dat Nährstoffer duerch de 
ganze Kierper transportéiert. Dës Nährstoffer, déi mir vir-
dru giess hunn, ginn am Kierper op verschiddene Plaze 
wéi z.B. an der Liewer oder am Fett gespäichert. Wa mer 
eis Muskele net regelméisseg trainéieren, verbrauche se 
och net vill Energie. D’ Zocker- a Fettreserven am Kierper 
ginn dann net verschafft, mee se sammele sech un. Do-
duerch gi mir ëmmer méi déck a méi onbeweeglech. 

Wichteg: mir sollen op d’mannst 1x am Dag eis   
 Muskelen trainéieren a richteg an 
 d’Schweesse kommen .

Muskelen

Bronchiolen

Longebleesercher
duerch hir dënn Wänn 
ginn de Sauerstoff an 
de Kuelendioxid an déi 
kleng Bluttgefäässer 
eran an eraus.

Bluttgefäässer

Sauerstoff
Kuelendioxid

Schank

Muskel Bluttgefäässer
an der Muskelwand

Muskelfaseren
(ganz dënn Fiedem)

Firwat ass Sport gutt fir eise Kierper?
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Bluttkreeslaf 
Eis 5 Liter Blutt fléissen a klengen a méi décke Blutt-
gefäässer duerch de ganze Kierper. Dës Gefäässer si 
keng steif Réier, mee si hunn och eng Muskelschicht. 
Doduerch kënne si sech zesummen zéien an d’Blutt 
duerch de Kierper pompelen. Dës Muskulatur muss och 
regelméisseg trainéiert ginn, soss gëtt se schlapp, d’Blutt 
versackt an de Been a fléisst net méi richteg zum Häerz 
zréck. 

Wichteg : 1x am Dag musse mer 
eis Duerchbluddung ureegen an 
dobäi e roud Gesiicht kréien. 

Zevill um Stull mécht d’Muskele midd a schlapp. 
Genuch op de Been mécht se staark a fit.

Häerz

Longen

Bluttgefäässer

Bluttgefääss

bannenzeg Wand

Muskelschicht

staark baussegt Wand

Bronchen

Bronchiolen

Dictionär:
Sauerstoff: e wichtege Gas an der Loft, dee 
mir anotmen a fir ze liewe brauchen.
Nährstoffer: Deeler, déi am Iessen dra sinn an 
déi de Kierper fir ze liewe brauch.
Offallstoffer: Deeler, déi de Kierper net brauch 
an déi en erëm lass muss ginn. De Kierper 
scheed d’Offallstoffer aus iwwert d’Ootmung, de 
Pipi an de Stullgank.
Kuelendioxid: ee fir eis Mënsche schlechte Gas, 
dee mer ausootmen an dee wichteg fir d’Planzen 
ass.
Loftreserven: an eise Longen ass ëmmer e 
bësse Loft dran, déi beim normalen Ootmen net 
verbraucht gëtt.
Bazillen: ganz kleng «Deelercher», déi 
Krankheeten an de Kierper iwwerdroen.
Bluttgefäss: e Schlauch, duerch deen d’Blutt 
leeft.

Firwat ass Sport gutt fir eise Kierper?
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Lo muss ech 
och nach Infirmier 

spillen!

Firwat sinn ech nom 
Lafen ausser Otem?

Wéi s de elo grad gelies hues, brauchen
deng Muskelen Energie, fir sech ze 
beweegen. Verglaïche mir de Kierper erëm 
mam Auto. Wat den Auto méi séier fiert, wat 
e méi Benzin verbraucht. Et ass d’selwecht 
bei dir. Wann s de séier leefs, brauchs de 
méi Energie, dat heescht och méi Sauerstoff, 
wéi wann s de an der Fotell sëtz. Dofir otems 
de während dem Sportmaachen méi séier.

Wat ass eng Seenen-
entzündung?

D’Seene verbannen op bestëmmte Plazen 
d’Muskele mat de Schanken. Wann s de se 
zevill belaaschts, zevill trainéiers awer virun 
allem regelméisseg falsch Beweegunge 
méchs, kënnt et fir, datt se sech entzünden. 
Dat kann am Sport geschéien, mä och 
beim zevill Game-Boy spillen. Ouni Witz!!

Elo muss du eng Paus aleeën: d’Gelenk 
brauch Rou, Entlaaschtung a Schounung.

De komesche Stach!

Ass der schon opgefall, datt s du de Stach 
normalerweis nom Iessen erwëschs? Dat 
kënnt vläicht doduerch, datt d’Muskelen 
net genuch Energie kréien, well där éischter 
fir d’Verdauung verbraucht gëtt. Dat bleift 
awer nach ze erfuerschen. 

Wann s du de Stach hues, solls de op 
jidwer Fall kuerz ophalen 
ze lafen an e Bou mam 
Uerwerkierper maachen, 
fir déi geplote Säit ze 
strecken. 

Fiwat knécken ech beim 
Lafen oder beim 
Sprangen ëm?

Wann s de de Fouss falsch opsetz kanns de 
ëmknécken. Dee Moment kréien d’Bänner, 
déi de Fouss an d’Been zesummenhalen, e 
klenge Schock. Si ginn ausernee gezunn an 
ugerappt. Wann dat der geschitt solls de Äis 

op de verletzte Fouss 
leeën, fir d’Schwëllen ze 
verhënneren. Wann et ze 
wéi deet, wann s du net 
gutt optrëppele kanns an 
et ëmmer méi schwëllt, 
da looss den Dokter 
dono kucken.

Wou kënnt de Muskel-   
kater hier?

De Muskelkater spiers de eréischt den Dag, 
nodeems de vill Sport gemaach hues. E kënnt 
doduerch, datt d’Muskelen net méi gewinnt si 
schwéier ze schaffen. Eigentlech kënnt 
d’Péng vu klenge Muskeldeeler, déi futti 
gaange sinn. 

Déi Zäit, déi de Muskel brauch, fir ze heelen, 
kanns du awer roueg weider mat denge   
  Kollegen eraus lafe goen. 

Wat ass e Krämpchen?

Während dem Krämpche sinn d’Muskele ganz 
fest an ongewollt zesummegezunn. Si kréie 
sech net méi richteg entspaant. Dat kann da 
geschéien, wann s de net genuch gedronk 
hues oder ze wéineg Mineralien an dengem 
Kierper hues. D’Salzer sinn nämlech wichteg, fir 
datt d’Muskele richteg schaffen.

Fir de Krämpchen ewechzekréien, solls de de 
Muskel, dee wéi deet strecken. Wann d’Wued 
wéi deet, solls de deng Zéiwe lues mat den 
Hänn an d’Luucht zéien, bis d’Péng fort ass. 

a 
strecken!

Hechel hechel ...

Au Au Au!!!!

Probéier 
mol dat hei!

Mir deet 
alles wéi!!!

ups! 
Sou ongeféier 
ginn d’Bänner 

gezunn!

Autsch!!

Allez komm, 
beweeg dech!

Dat 
géif bestëmmt 

lo gutt don!
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