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Ateliers

I'm bored

C'est pas vrai! Mais je vous le récommende ce café!
 Il est très bien ce café!!! 



Geschichtewürfel

Geschichtewürfel sinn eng kreativ Manéier fir di verschidde Bausteng, wéi Personnagen oder Plazen, vun de
Geschichte kennenzeléieren. Ausserdeem bidden dëss och Ustouss fir Geschichten am Spill z'erfannen.
Schéier, Pech, Pechbiller oder aal Zeitungsbiller, eng Virlag a lass geet et. Jee no Alterskategorie kann een di
verschidde Bausteng eraussichen an zesumme setzen. Fir Schüler ab dem C2.2 kann een dann och nach en
Geschichtenheft bauen (eenzel, oder e grousst Klassenheft) wou d'Geschichten déi mir zesummen erfanne
kënnen dra geschriwwe ginn. 

Ech bréngen all d'Material mat. D'Schüler brauche just hir Schéier a Pech. Nom bastelen, fänke mir un mat
spillen.  Dir misst just Dëscher fir ze schaffen zur Verfügung stellen a och e puer Pechpistoulen.

Cycle: 1-3
Dauer: 90 Minutten
Sprooch: Lëtzebuergesch. Däitsch, Franséisch, Englesch

Präis: 230€ (htva)

Dreaming of...

Gäre bidden ech iech och ee kreativen Atelier un, entweder an Zesummenhang mat enger Erzielung oder
enger Liesung or och eegestänneg. Dëst ass besonneg flott wann ech op e Schoulfest oder e Liesowend
invitéiert ginn. Et erlaabt eis dann och méi Zäit fir eis mam Themen ausserneen ze setzen, an och iwwert de
Schüler hir Erfarungen bei der Liesung ze schwätzen.

Gäre kënn dir awer och nofroen fir Alternativen op Mooss. 



D'Schongkëscht Experiment
Dir hutt iech an der Klass mam Thema Geschichten oder Märercher schonns ausernee gesat? Dir wëllt, datt är
Klass zesummen eppes op d'Been stellt? Dann ass d'Schongkëschten Experiment villäicht eppes fir iech.
Zesumme sichen mir am  Viraus e Märchen eraus an dann bréngen ech eng Rei vun eidele Schongkëschten
mat déi all fir eng Zeen vum Märchen geduecht sinn. A klenge Gruppe sollen d'Schüler dann des Zeenen an de
Këschte nostellen. Mee, et gëtt een Twist! Ech ginn de Schüler een Thema wat an all Zeen muss mat agebaut
ginn. Net nëmmen musse se kucken wéi se hir Këscht gestallten, mee si mussen och kucken, datt di ganz
Geschicht duerno och nach Sënn mecht!

Ech bréngen all d'Schongkëschten an all d'Bastelmaterial mat! Dir musst just Dëscher prett stellen fir ze
schaffen, Pechpistoulen an eng Plaz fir d'Geschicht opzehänken (Chantiersgitter z. B. oder eng Ficelle).

Cycle: 2-4
Dauer: 90 Minutten
Sprooch: Lëtzebuergesch. Däitsch, Franséisch, Englesch

Präis: 230,00€ (htva)

Hei e Beispill vum Roudkäppchen wat zu Esch-Uelzecht  op der Nuit de la Culture am Juli 2022 entstaanen ass
am Kader vum Projet H2Only fir Esch22. D'Thema war "Waasser".

Und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann baden sie noch heute.

haha, très créatif!


