
Stellt iech vir, dir kéint 
an de Weltraum reesen.

Stellt iech vir, dir kéint 
iwwerall higoen.

Net nëmmen op de Mound 
oder de Mars.

Mee an en neie Sonnesystem 
oder esouguer eng aner Galaxie.

Aarbechtsheft – Kannerberäich

An dëser Übung gitt dir op eng streng geheim Weltraummissioun. An dat Spannend drun ass: 
dir decidéiert, wuer dir gitt a wéi et ausgesäit. Benotzt är ganz Fantasie: 

ALLES ASS MÉIGLECH!

Op de folgende Säite fannt dir e puer Froen. Schwätzt doriwwer an ärer Grupp a moolt zesummen 
e Bild. Ären Enseignant kann iech bei de Froen hëllefen a sammelt d’Äntwerten an.



ÜBUNG 1 
Aarbechtsheft – Kannerberäich

WUER GÉIFT DIR GOEN – A WAT WÉILT DIR DO ENTDECKEN?    

De Weltraum ass voll vu wonnerschéine Galaxien! Et gëtt net nëmmen eis Galaxie, d’Mëllechstrooss, 
mee nach Milliarden anerer. A kee weess, wat � r eng iwwerraschend Saachen do kënnen entdeckt 
ginn! Stellt iech vir, är Grupp kéint e Planéit an enger anerer Galaxie besichen. Wat kéint dir op dëser 
ausserierdescher Welt entdecken? Wat gefält iech am beschten un dësem neie Planéit? Wat ass hei 
ganz speziell?

Moolt oder zeechent de Planéit a seng wichtegst Eegenaarten! Dir kënnt en zousätzlecht Blat benotzen.



ÜBUNG 2 
Aarbechtsheft – Kannerberäich

A) WÉI WÄIT EWECH VUN DER ÄERD ASS DËS PLAZ?   

Moolt de klenge Planéit Äerd an deen neie Planéit.
Wéi wäit sinn si vun eneen ewech?



ÜBUNG 2 
Aarbechtsheft – Kannerberäich

B) WÉI GÉIF D’RAKÉIT AUSGESINN?    

Loosst eis op dësen neie Planéit reesen! Et brauch een eng Rakéit oder e speziellt Raumschëff 
� r d’Rees. Eng Weltraumrees ka ganz laang daueren. Wat � r eng Ausrëschtung sollt d’Raumschëff hunn, 
� r d’Rees bequeem ze maachen? Schwätzt driwwer, wéi et ausgesi géif a wat et kann! 

Zeechent oder moolt et hei:



ÜBUNG 3 
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DIR SIDD OP DEEM NEIE PLANÉIT GELANT. 
WÉI WËLLT DIR DO LIEWEN?    

Maacht � r e Moment är Aen zou a stellt iech vir, dir sidd op enger Plaz op dësem neie Planéit. Ären Enseignant 
wäert e puer Froe stellen. 

Zeechent elo e Bild, wéi Är Grupp op dësem neie Planéit lieft, mat ärem Wunnuert an e puer Aktivitéiten!



ÜBUNG 4 
Aarbechtsheft – Kannerberäich

A) WAT GÉIFT DIR MATHUELEN?     

Stellt iech vir, är Grupp kéint bannent just e puer Wochen dohi schnellreesen. Wat wëllt dir all mat op 
d’Rees huelen? Schwätzt driwwer, wat dir géift vermëssen, wann dir et zréckgelooss hätt. Wat géift dir um 
Planéit brauchen? A wat géift dir vun eisem eegene Planéit Äerd vermëssen?

Zeechent all déi Saachen, déi dir wëllt mathuelen. 

B) AUFGAB FIR DÉI NÄCHST KÉIER      

Bréngt eng Saach mat an d’Klass, déi dir wéilt mathuelen.  



ÜBUNG 5 
Aarbechtsheft – Kannerberäich

Moolt elo e Bild vun ärer Rakéit op hirem Wee an déi nei Galaxie, mat all de Saachen, déi dir géift an de 
Weltraum mathuelen!

Gutt gemaach! 
Merci, dass dir op dës imaginär Missioun gaange sidd.


