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Virwuert 
 
Léif Cheftainen a Chef, 
 
An ären Hänn haalt dir elo déi éischt Revisioun vun der Bibermethod, déi 
am Guide/Scoutsjoer 1995/96 erauskomm war. Si ëmfaasst déi wichtegst 
Informatiounen, déi dir fir e gutt Fonktionnéiere vun ärer Biberfamill 
braucht. 
 
D’Method u sech ass ëmmer eng Adaptatioun vum B.P. senger 
Erzéiungsmethod op den Alter vun de Kanner. Doduerch erméigleche mir 
hinnen e wäertvollt Aklammen an eise Mouvement.  
 
Um Ufank vun dësem Dossier fant dir eng Rei grondsätzlech a kloer 
gegliddert Erklärungen iwwer de Guidissem a Scoutissem an d’Kanner am 
Biberalter. Dono geet et ganz konkret ëm d’Method, no där bei de Biber 
geschafft gëtt, hir eenzel Elementer an déi verschidden Aktivitéiten. No 
enger Rei Informatiounen zur Formatioun an Organisatioun fant dir dann 
nach vill nëtzlech a praktesch Iddien. 
 
Dësen Dossier ass am Fong och en Aarbechtsheft, op dat dir ëmmer erëm 
zréckgräife kënnt. Dofir leet en nom Liesen net ze wäit ewech, mee 
profitéiert dovun andeem dir vun Zäit zu Zäit nees dra bliedert an Detailer 
nosicht. Duerch déi praktesch Klasseursform ka jiddwereen aner wichteg 
Iddien dranheften oder bei Geleeënheet zousätzlech Säiten nokréien. 
 
Op dëser Plaz wëlle mir dem Marcelle Ludwig merci soe fir d’Nokucke vun 
der Orthografie, an dem Gilles Robinet fir d’Illustratioune vun dësem 
Dossier. Och allen anere Leit, déi d’Texter am Virfeld gelies hunn, een 
décke Merci fir hir Ureegungen a Verbesserungsvirschléi. 
 
Mir wënschen Iech eng gutt Lektür a vill Freed um Zesummesi mat de 
Biber ! 
 
Den Aarbechtsgrupp Method vun der Biberbranche, am Summer 2004 
 
 
 

Cloos-Engel Christiane 
Mozek-Tholl Liliane 
Petruccioli Patricia  

Urbany Conny 
Weber-Ludes Marianne 
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1.  Wie sinn d’Biber? 
 
1.1. De Biber 
D’Biberbranche riicht sech u Kanner vu 6-8 
Joer. Dës sinn domat déi jéngst Guiden a 
Scouten. Ursprénglech kënnt d’Iddi fir dës 
Branche aus dem Kanada, wou si 1974 an 
d’Liewe geruff gouf. Ee vun de Grënn woufir 
dës nei Branche entstanen ass, war et, 
d’Kanner scho ganz fréi mam Guidissem a 
Scoutissem vertraut ze maachen, fir esou 
duerch d’Spill hir eege Fähegkeeten ze 
entdecken an d’Natur an d’Ëmwelt besser 
kennenzeléieren. 
 
Lues a lues hunn och aner Verbänn dës Iddi 
opgegraff an eege Strukture fir 6-8 jähreg 
Kanner geschaf. Mä firwat hu si se dacks 
Biber genannt? Wat mécht dat Déier esou 
interessant? 
 
De Biber ass e ganz gesellegt Déier mat 
engem staark ausgeprägte Sozialverhalen, 
wouvu seng Famill de Kär ass. Eemol “verkoppelt” bleiwen zwee 
erwuesse Biber hiert ganzt Liewe beieneen, bauen zesummen Damm a 
Buerg a schafen esou Liewesraum fir sech an hir spéider Famill. 
 
All Joer kréien d’Biber zwee bis fënnef Jonker, déi normalerweis zwee 
Joer mat hiren Elteren an hire Geschwëster zesummeliewen, éier si sech 
op de Wee maache fir selwer eng Famill ze grënnen. An deenen zwee 
Joer léiere si vun hiren Elteren all lieweswichteg Verhalensweisen, passen 
op hir kleng Geschwëster op an hëllefe beim Ënnerhalt an dem 
Vergréissere vu Buerg an Damm. De Wanter iwwer wunnt déi ganz Famill, 
ouni e Wanterschlof ze halen, op engstem Raum an hirer Buerg, deelt do 
d’Fudder wat si an de Méint virdrun zesumme gesammelt hunn - an dat 
ouni datt et zu grousse Konflikter kënnt. 
Duerch d’Staue vum Waasser an d’Entstoë vun engem Weier schafen 
d’Biber en Heem fir vill aner Déieren.  
 
De Biber ass wuel en Déier, dat wëll lieft, awer iwweraus friddlech ass. E 
Bewäis dofir ass, datt hie seng schaarf Zänn nëmme fir 
Holzfälleraarbechte benotzt, mee ni fir en anert Déier unzegräifen. 
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De Biber an der fräier Natur huet e ganz ausgeprägt Sozialverhalen: 
 hie lieft mat e puer Generatiounen op enkem Raum zesummen, 
 jidder Biber hëlleft bei allen Aarbechten, déi ufalen, 
 déi erwuesse Biber hëllefe bei der Erzéiung vun deene jonke Biber, 
 d’Biber hëllefe sech géigesäiteg bei der deeglecher Botz vun hirem 

Pelz, 
 zesumme leeë si Fudder u fir de Wanter, 
 d’Biber hunn eng héich Hemmschwell fir Gewalt unzewenden, 
 d’Biber kommunikéiere vill mateneen 
 
Aus deem hei beschriwwene Verhale vum Biber gëtt däitlech, datt de 
Biber fir Kanner en duerchaus virbildlecht Verhale weist, wat fir si faszinant 
a liicht verständlech ass. 
 
1.2. Dem Biber seng Famill 
Eng Biberfamill an der fräier Natur setzt sech zesummen aus zwee 
erwuessene Biber, déi den Damm an d’Buerg uleeë fir do hir spéider 
Famill ënner Daach ze kréien. Dës Roll sollen an der Biberbranche 
dee/déi responsabel(e) ChefTaine(n) iwwerhuelen. 
Dernieft liewen an der Biberbuerg ganz dacks och nach Biber, déi net no 
zwee Joer hir Famill verlooss hunn, oder Biber, déi erëm an hir Famill 
zréckkomm sinn, heiansdo esouguer mat hirem Partner. Si deele sech 
d’Aarbecht mat den erwuessene Biber. D'selwecht wéi bei de Biber sollen 
AssistentchefTtainen a StagiärchefTtainen dës Roll iwwerhuelen. 
Da komme mir zu deene jonke Biber, also de Kanner an der Biberbranche. 
Hei ënnerscheede mir déi Neigebueren, déi d’Buerg nach net verlooss 
hunn, also déi Kanner, déi am Ufank vum Guide/Scoutsjoer nei dobäi 
koumen an hiert Verspriechen nach net gemaach hunn. 
Da fanne mir déi eejäreg Biber, déi schon esou vill geléiert hunn, datt si 
hiren Elteren hëllefen um Damm an un der Buerg ze schaffen, Reservë fir 
de Wanter anzeleeën an op déi Neigebueren opzepassen. An dann déi 
zweejäreg Biber, déi sech lues a lues op hiert weidert Liewe virbereeden, 
wou si hir Famill verloossen, fir selwer eng Famill ze grënnen an Damm a 
Buerg ze bauen.  
An der Biberbranche sinn dëst d’Kanner vun de verschiddenen 
Altersgruppen. 
 
An der Natur kann esou eng Biberfamill bis zu 15 Biber zielen, déi an 
enger Buerg an an engem Weier liewen. Dëst ass och d’Idealzuel fir eng 
Biberfamill, ouni datt dat awer als eng iewescht oder ënnescht Limite soll 
betruecht ginn. 
Ronderëm de Biberweier liewen eng ganz Rei vun aneren Déieren an 
Harmonie mat de Biber. Ee respektéiert deen aneren, si wunnen an 
erniere sech an a ronderëm dee vun de Biber geschafene Weier. D’Chef 
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aus anere Branchen oder d’Eltere vun de Kanner kënnen dës Roll 
iwwerhuelen, andeems si bei verschiddenen Aktivitéite mathëllefen a 
matginn. 
 
Jee no Aktivitéit kënnen d’Biber a kleng Equipen agedeelt ginn, déi vu 
Kéier zu Kéier ännere kënnen. Well an der Biberbranche spezielle Wäert 
op d’Liewen am Grupp, d.h. an der Biber-famill geluecht gëtt, gëtt net 
ëmmer a festen Equipen geschafft. 
 
1.3. Den Treffpunkt vun de Biber: d’Biberbuerg 
D’Biberbuerg ass der Biberfamill hire Versammlungsraum, an deem si 
sech ëmmer treffen a vu wou aus si hir Sträifzich ënnerhuelen. 
An dësem Raum huet de Pouster vum Biberdamm, op dee mir spéider 
nach zréckkommen, seng fest Plaz. 
Zu enger interessanter a flotter Gestaltung vun der Biberbuerg gehéiere 
wa méiglech: 
 e flotten a faarwegen Dekor mat Fotoe vun de Biber an hirem 

natierleche Liewesraum, 
 Fotoe vun de Kanner a vun den Aktivitéiten aus der leschter Zäit, 
 Well Kanner gär um Buedem sëtzen, muss een dofir och eppes 

virgesinn (z.B. Carrymatten oder Foussteppecher), 
 Eng nogebaute Biberbuerg, wéi d’Biber se an der Natur bewunnen, 

verschéinert de Sall. Mat e bësse Fantasie an einfachem Material 
kann een doraus eng flott Kniwwel (= Bastelaktivitéit) maachen (et hëlt 
een z.B. Holz, Lehm, Papier-maché…) 

Och wann d’Biberbuerg immens schéin a gemittlech ginn ass, verbrénge 
mir awer esou vill wéi méiglech Zäit mat de Kanner an der Natur. 

 
1.4. D’Kand am Alter vu 6 bis 8 Joer 
D’Kand huet mat 6 Joer eng Phase vun der Entwécklung erreecht wou et 
fäheg ass, säin Erfahrungsraum an der Famill, an der Noperschaft, an der 
Schoul a bei Frënn ze erweideren. Vun dësem Alter un ass d’Kand fäheg, 
sech als Member vun engem Grupp ze fillen an d’Regele vum Grupp 
unzehuelen. D’Kand ass schrecklech virwëtzeg op anerer, orientéiert sech 
nach verstäerkt un den Erwuessenen a wëllt och villes mat hinnen 
zesumme maachen. Gläichzäiteg huet et awer eng gewëssen 
Onofhängegkeet vis-a-vis vun eenzelne Persounen erreecht, an ass 
interesséiert um Zesummesi mat anere Kanner. Fir säi Virwëtz ze 
stëppelen a sech eppes zouzetrauen, brauch et eng Atmosphär vu 
Vertrauen. Mir Erwuesse kënnen do vill léiere vum Kand, eis e Beispill 
huelen u senger Offenheet, Spontanitéit, Fantasie a Bereetschaft zu 
Frëndschaft a Vertrauen. All dëst schéngen eis wichteg Viraussetzungen a 
Grond genuch ze sinn, fir Guidissem/Scoutissem ze erliewen. 
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Relatioun zu sengem Kierper 
D’Kanner fänken u sech besser a Raum an Zäit ze orientéieren. Lues a 
lues léiere si eppes iwwer de Fonktionnement vum Kierper. 
 D’Kanner maachen nach verschidden onkoordinéiert Bewegungen, 

hiert Gläichge-wiicht fonktionnéiert nach net optimal, 
 d’Kanner maache gär Ballspiller a liicht vereinfacht Sportaarten, si sinn 

awer nach net am Alter fir Equipesport ze maachen ewéi Foussball 
oder Völkerball; am léifste maache si Bewegungsspiller, 

 d’Kanner hu verschiddentlech Problemer mat hirem Kierper, wourop 
mir Rücksicht huele mussen. Hinne feelt nach dat néidegt 
Selbstbewosstsi fir domadder eens ze ginn,  

 d’Kanner fänke verstäerkt un, Froen iwwer hir Sexualitéit ze stellen, 
 d’Kanner kniwwelen immens gär mat hiren Hänn, wann et net ze laang 

dauert. 
 
Denkweis a geeschteg Fähegkeeten 
D’Kanner sinn elo an engem Alter, wou si sech net zefridde ginn, bis si op 
all hir Froen eng Äntwert hunn. Dofir sinn all Zorte vu Wuertspiller, Froen a 
Quizen interessant a wichteg: 
 D’Kanner si fantasievoll a kreativ, 
 d’Kanner lauschtere gär Geschichten no an erfannen der och gären, 
 d’Kanner si wonnerbar Schauspiller, si maachen immens gär een 

deem aneren Angscht a si begeeschtert vu “Geheimnisser”, déi si 
awer oft net kënne fir sech behalen, 

 d’Kanner si begeeschtert vun Heldefiguren, z.B. eng Prinzessin oder 
eng Comic-Figur; immens gär identifizéiere si sech mat hire Virbiller, 

 d’Kanner bewonneren Zauberei an allméiglech Tricken. 
 
Relatioun zu Natur an Ëmwelt 
D’Kanner am Biberalter si schrecklech frou an a mat der Natur, mee 
d’Natur mécht hinnen awer och Angscht. 
 d'Kanner kënnen iwwer länger Zäit eppes méi genee kucken, 

observéieren, 
 d’Kanner si virwëtzeg an interesséiert un all méigleche Virgäng an der 

Natur, si si begeeschtert vu Schnéi, Reen a Wand, Sonn an 
Donnerwiederen, Bulli a Pill, 

 d’Kanner sinn entweder ganz frou mat Déieren oder si fäerten se; si 
wëlle vill iwwer d’Déiere wëssen a stellen dausend Froen, 

 d’Kanner si ganz gär an der Natur, hunn dobäi awer gär eng sécher 
Begleedung a bleiwe gär an hirem bekannten Ëmfeld, 

 d’Kanner kënne mat allem an der Natur spillen, sech immens laang op 
enger Wiss, an engem Bësch ameséieren. 
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Relatioun zu anere Mënschen 
An dësem Alter sinn d’Kanner am Gaang déi aner Leit ze entdecken; si 
sinn awer nach staark op sech bezunn an hunn och Schwieregkeete mat 
aneren ze deelen. 
 D’Kanner vergläiche sech gär mat aneren, gewanne gär, si frou fir 

Unerkennung an Opmierksamkeet, 
 d’Kanner hunn Angscht virun aneren, doe se awer grad esou gär 

fäerten, 
 lues a lues entwéckele si e Gespier fir deenen aneren hir Wënsch a 

Bedierfnësser, 
 d’Kanner gi gär eppes mat, sinn awer grad esou frou, eppes dofir 

zréck ze kréien, 
 de Kanner hir Relatioune mat anere Kanner si virun allem 

gefillsbetount an ännere séier; donieft sinn si awer frou fir Sécherheet 
an hirer Relatioun zu den Erwuessenen. 

 
Spiritualitéit an d’Relatioun zu Gott 
Och de Biber soll scho spirituell a reliéis Erfahrunge maache kënnen. Dat 
Spirituellt ass Viraussetzung zum Reliéisen: et ass de Kader an deem 
(Sënn-)Froen entstoe kënnen, op déi eng reliéis, resp. chrëschtlech 
Äntwert méiglech ass. 
 d’Kanner stelle sech éischt Froen iwwer d’Entstoe vun der Welt, iwwer 

de Weltall, d’Liewen an den Doud, 
 d’Kanner stinn um Ufank vun hirer moralescher Entwécklung, si 

maachen den Ënnerscheed tëscht Gutt a Béis, 
 d’Kanner kënne sech liicht domadder offannen, datt et 

Onerkläerleches an Iwwernatierleches gëtt. Si kënne sech fir den 
Härgott a säi Wierke begeeschteren, 

 d’Kanner lauschtere gär Geschichte vum Jesus a senge Frënn, 
interesséiere sech fir Symboler a stelle Froen. 
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2. Bibermethod 
 
2.1. D’Objektiver vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten  
 (laut Statute vun de LGS) 
 
Am Verband vun de ‘Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten’ soll all eenzelne Member versiche 
kënne seng kierperlech, geeschteg, 
moralesch, affektiv, sozial a reliéis 
Kompetenze progressiv ze entwéckelen. 
Doduerch kritt hie Fähegkeeten, léiert 
Haltung a Verhalensweisen, déi et him 
erlaben, säi Liewesprojet ze realiséieren an 
aktiv un der Weiderentwécklung vun der 
Gesellschaft matzeschaffen.  
Dës Objektiver si vun alle Memberen 
unzestriewen an der Rumm vun de 
Méiglechkeeten, déi hire physeschen 
Zoustand hinne gëtt. 
 
Objektiver am Beräich vun de 
kierperleche Kompetenzen 
Guiden a Scoute versichen 
 hire Kierper ze acceptéieren; 
 d'Méiglechkeete vun hirem Kierper ze trainéieren an ze verbesseren; 
 d'Gesondheet als eppes Wäertvolles unzegesinn; 
 e gesonde Liewesstil ze entwéckelen. 

 
 

Objektiver am Beräich vun de geeschtege Kompetenzen 
Guiden a Scoute versichen  
 sech ze informéieren a sech mat Iddiën auserneenzesetzen; 
 flexibel ze sinn am Denken; 
 bereet ze sinn, Meenunge vun aneren ze respektéieren an unzehuelen; 
 kritesch ze sinn, och géintiwwer sech selwer; 
 Problemer ze erkennen a Léisungen ze sichen; 
 Schwieregkeeten ze iwwerwannen an aushalen ze kënnen; 
 positiv ze denken a sech freeën ze kënnen; 
 nozedenken iwwer e Sënn am Liewen; 
 Iwwerzeegungen opzebauen an duerzou ze stoen. 
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Objektiver am Beräich vun de moralesche Kompetenzen 
Guiden a Scoute versichen  
 d'Gläichwäertegkeet vu Mann a Fra unzeerkennen an dono ze liewen; 
 fir d'Gläichwäertegkeet vun alle Mënschen anzestoen; 
 Wäerter unzerkenne wéi Solidaritéit, Toleranz an Autonomie; 
 sech anzesetze fir Fridden, Fräiheet, Wourecht a Gerechtegkeet; 
 selwer ëmweltgerecht ze liewen; 
 sech ze engagéiere fir d'Erhale vun der Schöpfung an dem Liewen an 

all senge Formen; 
 d'Léift als Grondhaltung ze entwéckelen. 
 
Objektiver am Beräich vun den affektiven a soziale Kompetenzen 
Guiden a Scoute versichen  
 hir eege Gefiller ze erkennen, eeschtzehuelen, ze kontrolléieren an 

auszedrécken; 
 hir eege Sexualitéit an déi vun deenen aneren ze acceptéieren an ze 

verstoen; 
 d'Gefiller vun deenen aneren ze erkennen, ze acceptéieren an ze 

respektéieren; 
 Bezéiungen opzebauen an ze ënnerhalen; 
 sech anzesetze fir Frëndschaft a Partnerschaft am Grupp, an der Famill 

an an der Gesellschaft. 
 den Ëmgank an d'Gemeinschaft mat aneren unzestriewen; 
 ethnesch a kulturell Ënnerscheeder ze verstoen an ze respektéieren; 
 konkret ze hëllefen, do wou Hëllef gebraucht gëtt; 
 aktiv matzeschaffen un der gerechter a mënschewierdeger 

Weiderentwécklung vun der Gesellschaft heiheem, an Europa an an 
der Welt. 

 
Objektiver am Beräich vun de reliéise Kompetenzen 
Guiden a Scoute versichen 
 eng perséinlech Spiritualitéit ze entwéckelen; 
 Relatiounen zu Gott opzebauen an ze fleegen; 
 opzesi fir Jesus Christus seng Gutt Noriicht; 
 hiert sozialt Engagement als geliefte Chrëschtentum unzegesinn; 
 sech konstruktiv mat der Institutioun Kierch auserneenzesetzen; 
 matzehëllefen, eng lieweg Gemeinschaft opzebauen, wou Glawen a 

Liewe verbonnen a gefeiert ginn. 
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2.2. D’Ziler vun der Biberbranche 
Am Sënn vum Guidissem a Scoutissem wëlle mir d’Kanner begeeschtere 
fir déi Welt, op där mir all zesumme liewen an d’Kanner an hirer positiver 
Astellung zum Liewen ënnerstëtzen. 
Am Sënn vun eisem Erzéiungsmouvement wëlle mir d’Kand a senger 
Entwécklung stäipen an e klengt Stéck op sengem Wee begleeden. 
Op Grond vu folgendem Schema gesäit ee gutt, wouhir d’Ziler vun der 
Biberbranche kommen:  
 

Objektiver, déi d’LGS 
upeilen,am Beräich vun de:  

D’Kand am Alter vu 
6-8 Joer 

Ziler vun der 
Bibermethod 

kierperleche Komptenzen Relatioun zu sengem 
Kierper 

De Biber a säi 
Kierper 

geeschtege Kompetenzen Denkweis a 
geeschteg 
Fähegkeeten 

De Biber an d’Welt 
ronderëm 

moralesche Kompetenzen Relatioun zu Natur 
an Ëmwelt 

De Biber an d’Natur 

affektiven a soziale 
Kompetenzen 

Relatioun zu anere 
Mënschen 

De Biber a seng 
Matmënschen 

reliéise Kompetenzen Spiritualitéit an 
d’Relatioun zu Gott 

De Biber a seng 
Spiritualitéit 

 
De Biber a säi Kierper  
De Biber léiert säi Kierper kennen an entdeckt seng Fähegkeeten: 
 déi fënnef Sënner 
 Bewegung, Geschécklechkeet a Kreativitéit vum Kierper 
 Méiglechkeete vun den Hänn  
 Bedeitung vu gesondem Liewen 
 sech ausdrécken a matdeelen 
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De Biber an d’Welt ronderëm 
De Biber interesséiert sech fir d’Welt ronderëm a léiert si verstoen: 
 op lokalem Plang interesséiert hie sech fir säi Liewesëmfeld a ka sech 

an him orientéieren: 
 säin Duerf/seng Stad kenneléieren 
 Traditiounen a Fester kenneléieren 
 sech a senger noer Géigend orientéieren 
 am Stroosseverkéier eens ginn 

 hien entdeckt d’Villfalt vun der Welt 
 aner Länner a Kontinenter 
 Aféierung an den Développement Communautaire (*) 

 hie léiert einfach technesch Virgäng verstoen a gesäit hiren 
Zesummenhank 

 
De Biber an d’Natur 
De Biber léiert de Kreeslaf vun der Natur kennen. Hie begräift datt 
d’Mënschen an a mat der Natur liewen an erkennt datt si eng 
Verantwortung vis-à-vis vun hir hunn. Dat heescht: 
 de Rhythmus vun de Joreszäiten 
 déi véier Elementer 
 Déieren a Planzen aus der Géigend 
 d’Liewen am Aklank mat der Natur 
 d’Natur mat alle Sënner erfueren 
 
De Biber a seng Matmënschen 
De Biber interesséiert sech fir seng Matmënschen an entdeckt hir 
Verschiddenheet. Dorënner versti mir : 
 de Mënschen hiert alldeeglecht Liewen heiheem a soss an der Welt 
 de Kontakt mat anere Kulturen 
 op si fir dat wat “friem” oder “anescht” ass 
 sech bewosst ginn datt et Leit gëtt, deenen et gutt geet a Leit, deenen 

et manner gutt geet 
De Biber versteet d’Wichtegkeet vun den zwëschemënschlechen 
Ëmganksformen an hält si an. Mir leeë Wäert drop datt mir: 
 léif matenee sinn  
 Respekt ee virun deem aneren hunn 
 tolerant sinn 
 hëllefsbereet sinn 
 deelen a matginn 
 fair matenee spillen  
 een deem aneren nolauschteren 
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De Biber a seng Spiritualitéit 
 De Biber kritt d’Geleeënheet fir roueg Momenter a gëtt zum Nodenken 

ugereegt. 
 De Biber léiert duerch d’Virbild vun de Chef chrëschtlech Haltunge 

wéi Vertrauen, Léift, Hoffnung… 
 De Biber stellt Froen iwwer de Sënn vum Liewen 
 De Biber staunt iwwer d’Schöpfung 
 De Biber léiert, datt ee mat Gott schwätze kann 
 De Biber gëtt gewuer, wéi de Jesus mat senge Matmënschen 

ëmgaangen ass 
 
2.3. Dem Kand säi Wee bei de Biber 

 
Déi éischt Zäit 
Déi éischt Zäit bei de Biber ass eng Zäit 
vun: 
 Géigesäitegem Kenneléieren 
 Kenneléiere vu Grupperegelen 
 Kenneléiere vum Déier Biber 
 
Och wann d’Kand e puer Kollege bei de 
Biber scho kennt, sou ass et awer en 
neie Grupp mat neie Gesiichter. Déi 
éischt Zäit ass also wichteg, fir kënneg 
ze ginn. Déi flott Atmosphär, déi da 
geschaf gëtt, kënnt der Zesummen-
aarbecht d’ganzt Joer iwwer zegutt. 
An deenen éischte Versammlunge soll 
dofir all Kéiers am Ufank e Kenne-
léierspill um Programm stoen. Dat 
Wichtegst ass, datt d’Kanner sech an 
deem neie Grupp wuelfillen a sech mat 
hiren neie Kollegen a ChefTainë 
vertraut maachen. D’ChefTainë sollen 
oppassen, datt si all Kand déi selwecht 
Opmierksamkeet zoukomme loossen a 
si all séier mam Numm kennen. 
D’Biber si fir d’Kanner den éischte 
Kontakt mat Guiden a Scouten. Et ass 
gutt, wa mir eis de Kanner hir 
Virstellungen unhéieren an all hir Froë 

beäntweren. Si mierken no an no, datt d’Biber eng éischt Etapp vun den 
LGS sinn. 
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Déi éischt Versammlunge sollen d’Kanner dann och genuch Geleeënheet 
hunn, fir d’Déier Biber kennenzeléieren.  
D’Kanner sinn an engem Alter, wou se schonn an engem Grupp eens 
kënne ginn. Um Ufank ginn zesumme mat de Kanner Grupperegelen 
opgestallt a beschwat, well eréischt dës e flott Zesummeliewen 
erméiglechen. Een deen aneren ausschwätze loossen, eng Geschicht 
nolauschtere bis zum Schluss, säin Tour ofwaarden, léif matenee sinn 
asw... si Regelen, déi ëmmer erëm ënnerstrach solle ginn. 
Och am Laf vum Joer kënnt nach heinansdo e Kand an d’Biberfamill 
dobäi. Et brauch eventuell eng Ulafzäit, déi een him zougestoe muss. An 
där Zäit léiert et d’Kanner an d’ChefTainë kennen a ka sech mat de 
Grupperegele vertraut maachen. Et ass gutt wann e/eng Chef/Taine déi 
éischt Zäit e bësse méi no deem Kand kuckt. An enger Versammlung 
kënnen d’Biber him dovun erzielen, wat si bis elo an hirer Famill erlieft 
hunn.  
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- Aktivitéite proposéieren, déi d’géigesäitegt Kenneléiere förderen 
- d’Kanner beobachten a sech mat hinne vertraut maachen 
- Grupperegelen erklären an dofir suergen, datt si agehale ginn 
- Aktivitéite proposéieren, déi de Kanner d’Déier Biber méi no bréngen 

 
De Foulard 
De klenge Biber lieft deen éischte Mount no der Gebuert just am Biberbau. 
Hei gëtt hien vun der Mamm, vum Papp a vun den eleren Geseschter 
versuercht a beträit. No ongeféier engem Mount geet hien fir d’éischt 
eraus, ënnert Opsiicht vu senger Mamm. 
 
No engem Mount, also ongeféier 3 bis 4 Versammlungen huet sech am 
Ufank vum Joer den onregelmäessege Va et Vient e bësse geluecht, an et 
gesäit een wéi eng Kanner regelmäesseg an d’Biber kommen a prett sinn, 
fir dëst och weiderhin ze maachen. Als Zeechen vun der Zougehéirechkeet 
vun der Famill kréien déi nei Biber lo hiere Foulard. 
 
Dëst kann an enger normaler Versammlung stattfannen, sollt awer an e 
klenge mä feierleche Kader agepaackt ginn. Och kënnen déi Biber aus 
dem zweete Joer mat agebonne ginn fir hinnen z.B. de Foulard 
z’iwwerreechen. 
 
D‘Verspriechen 
Am Laaf vum Joer léiert de Biber an der Natur vill nei Saachen: tauchen, 
Iesse sichen, Äscht a Beem uknabberen, etc. No engem Joer huet hien 
sech zu engem volle Member vun der Famill entwéckelt an huet och 
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schonn eng Rei Responsabilitéiten ze droen. Dëst as den Zäitpunkt, wou 
de Biber an de Scouten säi Versprieche maache kann.  
No engem Joer kënnen d’Kanner verspriechen datt si och weiderhinn bei 
de Biber wëlle matmaache wëllen an sech un d’Regelen vun der Famill 
hale wëllen.  Als Zeechen fir d’ofgeluechtend Verspriechen kréien si de 
Verspriechensbadge. 
 
Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 

 
- Bedeitung vum Verspriechen erklären 
- Zérémonie préparéieren 
- genuch Verspriechensbadger besuergen 
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D’Verspriechen 
Baisetzen 
Badge 
All ze summen, 
Text, iwwerhuelen : nët individuell ;  
Fokus op matmaachen, Deele, Frëndschaft, Versammlungen als 
Schwéierpunkt vun der Véillée wou d’Versprieche ofgeluecht get,  
Kann duerchaus e spirituelle Kader hun 
Fro an sie äntwerten 
Kader fixéieren 
D’Verspriechensfeier soll e Fest sinn, op dat d’Kanner schon am Virfeld 
virbereet goufen. Bei der Verspriechenszeremonie stellt d’Cheféquipe 
deene jonke Kanner eng Fro, op déi dës dann äntweren. 
D’Cheféquipe freet: Maacht dir mat bei de Biber, haalt eis Regelen 

an, hëlleft an deelt ? 
 
D’Kanner äntweren:  Jo ! 
 
Déi ganz Famill weist duerch e Bon hir Freed, datt déi nei Kanner hiert 
Versprieche gemaach hunn. Als Zeechen, datt si elo ‘offiziell’ zur 
Biberfamill gehéieren, kréie si de VerspriechensbadgeFoulard iwwerreecht. 
Heibäi sollen d’Chef dem jeweilege Biber och roueg e puer positiv 
Beispiller vu senger Entwécklung mat op de Wee ginn, z.B. de Biber 
luewen wéi gutt hien ëmmer matmecht oder wéi fair hien ëmmer spillt. 
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- am Joresplang en Zäitpunkt fir d’Versprieche festleeën 
- d’Bedeitung vum Verspriechen erklären 
- eng feierlech Verspriechenszeremonie virbereeden  
- genuch Verspriechensbadger besuergen 

 
Dat zweet Joer an der Biberfamill 
Am grousse Ganzen ännert sech net vill fir d’Kanner, wa se dat zweet Joer 
bei de Biber sinn. Methodesch gesi schaffe mir d'selwecht wéi virdrun. 
Eppes anescht ass och net erfuerdert, well duerch dee klengen 
Altersënnerscheed keng grouss Differenze bei de Kanner hire 
Fähegkeeten a Bedierfnësser bestinn. 
Als Zeechen datt d’Kanner dat zweet Joer dobäi sinn, kréien si de 
Biberbagde, deen op de lénken Aarm vun der Uniform gebutt gëtt. Wie 
keen Uniformshiem huet, kann de Badge op de Foulard bitzen. 
Ideal ass et wann de Badge uschléissend un d‘Foulardsiwwerreechung un 
d’Kanner vum zweete Joer verdeelt gëtt. 
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Zäitweis solle mir awer besonnesch opmierksam si fir déi grouss Kanner: 
 Wann d’Joer nees ufänkt an déi ‘nei’ Kanner mam Biber a mat de 

Grupperegele vertraut gemaach ginn, kënnen déi Grouss hinnen dobäi 
hëllefen. Si hunn dat Joer virdrun eng Rëtsch Erfahrunge gemaach, déi 
si elo kënne weiderginn, wann d’Chef se dobäi ënnerstëtzen. 

 Bei verschiddene Spiller a Kniwwelen am Laf vum Joer kënnen déi 
grouss Biber eng méi verantwortungsvoll Charge kréien. Sou kann z.B. 
e Kand dofir suergen, datt d’Material erëm ageraumt gëtt oder engem 
Kand hëllefen, wat net esou gutt eens gëtt. Bei engem einfache 
Spuerespill kann een eppes abauen, wou et néideg ass datt déi Grouss 
et virliesen, asw... 

 Och bei der Verspriechensfeier kënnen déi Grouss gutt mat abezu 
ginn. Doduerch, datt si selwer deene Jonken iwwer d’Bedeitung vum 
Biber senger éischter Sortie erzielen, gëtt hinnen de Sënn dovun erëm 
méi bewosst. Gläichzäiteg léiere si, datt si eng wichteg Roll dobäi 
spillen. 

 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- am Joresplang en Zäitpunkt festleeë fir de Badge ze iwwerreechen 
- de Kanner aus dem zweete Joer kleng Responsabilitéite vis-à-vis vun 

deenen ‘Neie’ ginn 

 
D'Montée, oder: wéi kënnt de Biber an den Dschungel? 
No e puer Joer op enger Plaz sicht de Biber sech en neie Liewesraum a 
passt sech deem ouni Schwieregkeeten un. Normalerweis verloossen déi 
zweejähreg Biber hir Famill, fir selwer eng eege Famill ze grënnen.  
Dëst ass bei den LGS den Zäitpunkt wou de Biber d’Montée bei 
d’Wëllefcher mécht. Virun der Montée breeden d’Biberchef d’Kanner op 
dëst Evenement vir. 
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- Kontakt mat der Wëllefchers-Cheféquipe ophuelen 
- am Joresplang en Zäitpunkt fir d’Montée festleeën  
- d’Kanner op d’Montée virbereeden 

 
2.4. De Fortschrëtt bei de Biber 
Déi Schwéierpunkten, déi een sech als Cheféquipe setzt an all dat, wat ee 
wëllt mat de Kanner erliewen an u si erubréngen, huet op iergend eng 
Manéier en Afloss op si an op hir Entwécklung. D’Kanner léieren eppes bäi, 
sammelen Erfahrungen, wuessen als Grupp zesummen asw… Et ass 
sënnvoll, sech dës Entwécklungsschrëtt virun Aen ze féieren a festzehalen. 
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D’Mëttel, fir dës duerzestellen, ass de Biberdamm, well dee selwer och an 
der fräier Natur bestänneg ännert. 
Och wa sech net alles moosse léisst, kann een dach eng Rei Zeeche 
setzen. Déi Zeeche ginn duerch d’Äscht duergestallt.  
 
De Biberdamm 
Wéi all Déier brauch de Biber en aartgerechte Liewesraum. De Biberdamm 
ass dat Bauwierk wat d’Biber an der fräier Natur opbauen, fir Waasserleef 
ze stauen a sech e Liewesraum ze schafen. Dësen Damm ass näischt 
Fäerdeges; et gëtt all Dag dru geschafft, e gëtt befestegt an ondicht Plaze 
gi gefléckt. 
Wann neigebuere Biber d’Famill vergréisseren, oder wann dës 
eropwuessen a méi Raum a méi Fudder brauchen, da muss den Damm 
erhéicht ginn. Doduerch gëtt méi Waasser gestaut an esou de Liewesraum 
vergréissert.  
D’Bauen, d’Verstäerken an d’Erhéige vum Biberdamm ass ni d’Aktioun vun 
engem Eenzelnen; an der fräier Natur schafft all Biber, ënner der Leedung 
vum eelste Biber, mat. Och déi klengste Biber hëllefe schonn Äscht fir den 
Damm erbäizebréngen.  
Bei den LGS gëtt de Biberdamm duerch e Pouster duergestallt. Genee wéi 
an der Natur soll och eise Biberdamm, duerch d’Mataarbecht vun de 
Kanner, seng Form a seng Gréisst änneren. Dofir gi während dem Joer 
Autocollanten a Form vun Äscht op de Pouster gepecht. 
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- d’Bedeitung vum Biberdamm erklären: engersäits an der Natur, 

anerersäits fir d’Biberfamill bei den LGS 
- dem Biberdamm eng fest Plaz am Sall ginn 

 
D’Äscht fir den Damm 
D’Biber kënnen Äscht maache fir hiren Damm ze stäerken. D’Cheféquipe 
preparéiert d’Äscht no folgende Critèren: 
 D’Inhalter vun den Äscht orientéiere sech un deene 5 Ziler vun der 

Biberbranche. 
 D’Biber sollen eppes Neies kennen- a verstoe léiere mat Hëllef vu 

Spiller, Lidder, Kniwwelen an/oder enger Visite, respektiv enger 
gréisserer Aktivitéit dobaussen.  

 En Aascht zitt sech iwwer méi Versammlungen a kann ausserdeem 
och eng Sortie oder e Weekend aschléissen. 

 Als Ofschloss vun engem Aascht plangt d’Cheféquipe e Bilan an, deen 
zesumme mat de Kanner gemaach gëtt. 

 
Den Aascht gëtt mat de Biber ausgefouert an a Form vun Autocollanten an 
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den Damm agebaut. Op den Autocollant gëtt d’Thema vum Aascht 
geschriwwen. Op dës Aart a Weis gëtt de Kanner hire Fortschrëtt an deene 
verschiddene Beräicher no bausse sichtbar gemaach. Fir d’ChefTainen ass 
dat en Hëllefsmëttel, wouru si gesinn, wéi eng Aktivitéite si mat de Biber 
duerchgefouert hunn. Och d’Biber gesinn doduerch, wat si scho mat hirer 
Famill erlieft hunn. Am Laf vun deenen 2 Joer wou d’Kanner bei de Biber 
sinn, solle si zu all Zilberäich op d’mannst een Aascht gemaach hunn. 
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Duerch d’Äscht gëtt de Kanner vermëttelt, datt alles besser geet, wann een 
et zesumme mécht, ouni een deen aneren auszeschléissen an ënner 
Drock ze setzen. Wichteg ass et datt all Kand säi Bescht mécht. 
Praktesch gesäit dat esou aus, datt am Ufank vun all Guide-Scoutsjoer en 
neie Pouster opgehaang gëtt, un deem déi ganz Biberfamill dann zesumme 
schafft. 
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- d’Bedeitung vun den Äscht fir den Damm erklären 
- Äscht ausschaffen an Inhalter festleeën 
- als Ofschloss vun engem Aascht e Bilan aplangen an duerchzéien 
- regelméisseg zesummen um Damm schaffen 
- net all Aktivitéit soll en Deel vun engem Aascht sinn 

 
D’Äschtebichelchen 
Am Ufank vum Guide-Scoutsjoer kritt all Kand säin eegent 
Äschtebichelchen. Dëst gëtt him déi perséinlech Motivatioun, fir un den 
Äscht matzeschaffen.  
Am Äschtebichelche fënnt een:  
 eng éischt Säit wou d’Kand sech virstellt 
 eng Säit fir gréisser Aktivitéite festzehalen 
 e puer Säite fir all Zil vun der Branche 
 eng Säit mam Biberlidd 
 eng lescht Säit fir den Iwwergank bei d’Wëllefcher 
 
All Kéier wann en Aascht ofgeschloss ass, gëtt wéi uewe beschriwwen en 
Autocollant op den Damm gepecht. 
Fir datt all Kand eng perséinlech Motivatioun huet, hält hatt seng 
Erliefnesser vun der Aktivitéit och a sengem Äschtebichelche fest. Op de 
Säite vun deem Zilberäich zu deem den Aascht gehéiert, soll d’Kand elo 
seng Erënnerung androen, sief dat duerch selwer molen, schreiwen oder 
apeche vun enger Foto. 
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- d’Bedeitung vum Äschtebichelchen erklären 
- nom Ausschaffe vun engem Aascht de Kanner Zäit gi fir eppes an hiert 

Bichelchen anzedroen  
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2.5. D'Haaptelementer vun den Aktivitéiten 
D'Aktivitéite vun der Biberfamill stinn all Kéier ënnert engem prezisen 
Thema. D’Spill, d’Kniwwel an d’Geschicht sinn op dat jeweilegt Thema 
ausgeriicht. Duerch dës fest Bestanddeeler kënnen d’Biber ëmmer eppes 
Konkretes bäiléieren, erliewen oder entdecken. 
 
D’Geschicht 
D’Geschicht ass d'Base vun der Versammlung, also eng Aleedung zum 
Thema. Si ass wichteg fir dem Kand seng Entwécklung well se 
fantasieureegend ass, Erliefnësser vum Kand erëmerzielen a mueneches 
opgräife kann, wat hatt selwer net ausdrécke kann. Geschichte maache 
virwëtzeg a ginn en Ustouss fir eppes bäizeléieren.  
D'Geschicht gëtt um Ufank vun der Versammlung an engem Stéck erzielt. 
Dono kënnen d’Kanner da Froen dozou stellen. 
De Kader, an deem erzielt gëtt, ass immens wichteg, well hien et erlaabt 
eng Atmosphär ze schafen an där d'Kanner nolauschteren, sech matrappe 
loossen an net sou séier ofgelenkt ginn. Dozou gehéieren souwuel 
d'Sëtzuerdnung an och d'Manéier wéi d'Geschicht erzielt gëtt. 
D’Geschichte sollen net ze laang an och liicht verständlech sinn.  
D´Geschichte mussen net ëmmer eppes mam Déier Biber ze dinn hunn. 
Am prakteschen Deel fannt dir awer e puer Beispiller fir speziell Aktivitéiten 
(1. Versammlung, Verspriechen…)  
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- Geschichten erzielen déi sech liicht noerziele loossen, respektiv duerch 

e puer Froen/ Äntwerte kënne resuméiert ginn 
- D'Geschichte fräi erzielen an net ofliesen  
- Net ze séier schwätzen 
- D'Kanner beim Erzielen ukucken 
- Spannung an d’Stëmm bréngen 
- Nom erzielen op d'Reaktioun vun de Kanner agoen 
- Den Iwwergank op de weidere Verlaf vun der Aktivitéit fléissend 

gestalten 

 
D’Kniwwel  
Bei der Kniwwel kënnen d’Kanner kreativ sinn an nei Talenter entdecken. 
Si sollen d’Méiglechkeet kréien, hir Fähegkeeten auszeprobéieren a mat 
verschiddenem Material Bekanntschaft ze maachen. Mir verstinn ënnert 
dem Begrëff Kniwwel keng komplizéiert Bastelaktivitéit, bei där d’Kanner 
Konschtwierker schafe sollen. 
D’Kniwwel baut op d’Geschicht op a verdéift esou d’Thema vun der 
Aktivitéit. 
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Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- D’Kniwwel virdru selwer ausprobéieren 
- Keen opwennegt Material verwenden 
- D’Kanner esou vill wéi méiglech eleng maache loossen 
- Do si fir wann d’Kanner Hëllef brauchen 
- Näischt fir sech selwer bastelen 

 
D’Spill  
D’Spill stellt e geschützte Raum duer, an deem d’Kanner Verhalensweisen 
ausprobéiere kënnen. Si kréien d’Méiglechkeet sech op eng aktiv an 
experimentell Manéier mat hirer Ëmwelt auserneen ze setzen. 
Während dem Spill ginn eng ganz Rëtsch Fähegkeeten ënnerstëtzt, déi 
am Biberalter enorm wichteg sinn. D’Kanner entwéckelen: 
 hir motoresch Fähegkeeten:  

 am Alter vu 6-8 Joer ass dat enorm wichteg. Zur Ënnerstëtzung 
vun hire motoresche Fähegkeete gi mat de Biber vill Bewegungs- 
a Geschécklechkeetsspiller gemaach.  

 hiert Sozialverhalen: 
 Regele kenneléieren an anhalen 
 Zesummeschaffen 
 Verantwortung iwwerhuelen 
 Integratioun am Grupp 

 hir eege Perséinlechkeet an e gesond Selbstbewosstsinn: 
 sech eppes zoutrauen  
 erliewe wat ee fäerdeg bréngt 

Alles an allem soll d’Spill en Haaptbestanddeel vun den Aktivitéite sinn 
dee virun allem Spaass mécht, awer keen Zwang gëtt.  
 

Roll an Aufgab vun de ChefTainen: 
 
- Erklären a leeden 
- Schiidsriichter sinn 
- Motivéieren an ufeieren 
- Wa méiglech selwer matspillen 
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De Kreesch 
De Kreesch ass geduecht fir d’Kanner zesummen zeruffen an zum 
Matmaachen opzefuederen.  
E gëtt all Kéiers um Ufank vun enger Versammlung gemaach an och 
währenddeem, fir d’Kanner zesummenzeruffen. Si wëssen dann, datt et 
gëllt op d’ChefTainen ze lauschteren. 
Wann de Kreesch direkt an deenen éischte Versammlungen agefouert gëtt, 
ass e séier e festen Deel vun all Aktivitéit. 
 
De Chef rifft:   Biber an de Weier ! 
D’Biber äntweren: Ei – gär ! 
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3. D’Aktivitéite bei de Biber 
 
3.1. D’Versammlung 
D’Biber versammele 
sech regelméisseg 
all Woch fir 1,5 bis 2 
Stonnen. Den 
Treffpunkt ass an der 
Regel an der 
Biberbuerg. Am 
anere Fall mussen 
d’Elteren am Viraus 
schrëftlech doriwwer 
informéiert ginn an 
de geneeën Treffpunkt matgedeelt kréien. Den Ëmfank vun de Kanner ass 
wichteg, dofir mussen d’ChefTainen ëmmer virun de Kanner do sinn. 
 
D’Virbereedung vun der Versammlung 
Et ass wichteg, datt all Versammlung fir Biber ganz seriéis virbereet ass. Si 
steet ënner engem Thema, enthält eng flott Geschicht, Spiller, Lidder a 
Kniwwelen, woubäi déi eenzel Elementer openeen ofgestëmmt sinn. 
An der Biberversammlung däerfe keng Lächer entstoen, well dës brénge 
séier Onrou an Duerchernee mat sech. Et ass besser, et huet een e Spill 
zevill erausgesicht wéi eent net genuch. 
Fir d’Versammlunge virzebereeden treffen d’ChefTainë sech regelméisseg; 
si entscheeden, ob si all Versammlung zesumme virbereeden oder sech 
dobäi ofwiesselen.  
Jiddweree soll iwwer de Gesamtoflaf vun der Versammlung informéiert 
sinn, fir datt en och asprange kann, wann e Chef ausfällt. All ChefTaine 
huet an all Versammlung eng Charge. 
 
Den Oflaf vun der Versammlung 
All Versammlung leeft no engem gewësse Ritual of. Um Ufank stinn 
d’Begréissung, de Biberkreesch an d’Biberlidd. Uschléissend gëtt 
d’Geschicht erzielt. 
Fir den Haaptdeel vun der Versammlung ginn d’Biber jee nom Thema 
eraus an d’Natur, an d’Duerf oder bleiwen an hirer Buerg, wou dann 
d’Spiller, d’Kniwwel an eventuell en neien Aascht fir de Biberdamm 
gemaach gëtt. 
Den Ofschloss vun der Versammlung ass an der Regel an der Biberbuerg. 
Et ass de Moment fir eventuell d’Resultat vun enger Kniwwel, engem Quiz 
asw… ze presentéiren. Zum Schluss séngt d’Biberfamill d’Biberlidd a seet 
sech Äddi. 
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Esou soll et sinn: 
 
 All Versammlung gëtt bis an den Detail vun engem Chef oder der 

ganzer Cheféquipe virbereet 
 All Versammlung steet ënnert engem Thema 
 All ChefTaine huet eng Charge an all Versammlung 
 D’Chef sinn do ier d’Versammlung ugeet 
 D’Matérial läit prett ier et lass geet 
 Et däerfe keng Programmlächer entstoen 

 
3.2. D’Sortie 
Sortië sinn Aktivitéiten, déi méi laang dauere wéi eng normal 
Versammlung. Dat kann en halwen oder e ganzen Dag sinn. Dobäi kënne 
Saachen ënnerholl ginn, déi d’Rumm vun enger normaler Versammlung 
sprengen, z.B. e groussen Tour duerch de Bësch, eng Visite vun engem 
Musée, e Besuch an enger Bakstuff, Kannertheater asw… 
Wéinstens eemol am Trimester soll eng Sortie um Programm stoen. Et ass 
sënnvoll, wann d’Thema vun der Sortie mat enger Versammlung 
zesummenhänkt, déi d’Woch virdru war oder d’Woch duerno opgegraff 
gëtt. 
 
D’Virbereedung vun der Sortie  
Fir eng Sortie falen zousätzlech zu der Preparatioun vun enger normaler 
Versammlung meeschtens nach e puer extra Saachen un, déi d’Chef laang 
genuch am Viraus musse plangen. Dat sinn: de Kontakt mat de 
concernéierte Leit, d’Informéiere vun den Elteren, d’Organisatioun vum 
Transport, asw… 
Well et bei enger Sortie wichteg ass genuch Erwuessener dobäi ze hunn, 
soll een net zécke fir eng Hëllef ze froen, sief et an der Cheféquipe vun 
enger anerer Branche oder bei Elteren. An deem Fall mussen dës Leit och 
am Viraus iwwer de Programm informéiert sinn.  
 
Den Oflaf vun der Sortie 
De Rendez-vous fir d’Sortie ass wa méiglech an der Biberbuerg. Do geet et 
wéi ëmmer mam Biberkreesch a mam Lidd un an d’Kanner kréien erkläert, 
wat fir deen Dag geplangt ass. 
D’Eltere kënnen hei bei der Begréissung och roueg eemol dobäi sinn, well 
et och si sécher interesséiert, wat hir Kanner erwaart. Jee nom Thema 
kann nach an der Biberbuerg eng Geschicht erzielt ginn ier et da richteg 
lass geet. 
Den Ofschloss vun der Sortie, wou mer e klenge Bilan mat de Kanner 
maachen, kann um Heemwee oder an der Biberbuerg geschéien, jee 
nodeem wou et sech am Beschte maache léisst. Op alle Fall ass et och hei 
wichteg, net einfach auserneen ze lafen. 
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Esou soll et sinn: 
 
 Et gëtt wéinstens eng Sortie pro Trimester gemaach 
 D’Sortie sprengt d’Rumm vun enger normaler Versammlung 
 Fir d’Sortie ass eng intensiv Virbereedung an der Cheféquipe 

erfuerdert 
 D’Eltere gi mat Zäit informéiert 
 Zousätzlech Leit ginn ëm Hëllef gefrot, wann et néideg ass (de 

responsable Chef an 1 Mataarbechter fir 6 Kanner musse matgoen) 

 
3.3. De Weekend an de Camp  
Weekend a Camp si fir all Biber e grousst Erliefnes. Et gëtt dobäi eng Rei 
Elementer, op déi d’Chef bei der Virbereedung an der Ausféierung vun 
engem Weekend oder engem Camp besonnesch mussen oppassen. 
Folgendes muss ee bedenken: 
 
D’Virbereedung vun engem Weekend/Camp 
Weekend a Camp musse besonnesch gutt virbereed sinn an et däerf 
näischt dem Zoufall iwwerlooss bleiwen! 
 De Chalet gëtt mat Zäit reservéiert a sech wa méiglech virdrun eemol 

ugekuckt; 
 de Weekend/Camp steet ënnert engem Thema. Grad wéi an de 

Versammlunge gehéieren dozou Geschichten, Kniwwelen, Lidder a 
Spiller. Beim Weekend/Camp verbrénge mer esou vill wéi méiglech 
Zäit mat Aktivitéiten dobaussen; 

 d’Demande fir e Weekend/Camp gëtt mat Zäit un d(e) 
Branchecommissaire (Braco) geschéckt. Bei dëser Demande muss 
dee komplette Programm dobäi leien; 

 d’Chargë ginn all virum Weekend verdeelt. Dozou gehéieren nieft der 
Animatioun nach aner Chargen: Ravi/Kachen, 1. Hëllef/Apdikt, 
Kontakter knëppen…; 

 d’Eltere ginn den Datum vum Weekend/Camp mat Zäit gewuer; 
 d’Fiches médicales vun de Kanner mussen all komplett ausgefëllt a 

matgeholl ginn;  
 et muss eng Telefonsnummer gefrot ginn, wou d’Elteren am Noutfall ze 

erreeche sinn an d’Eltere kréien och eng Nummer, wou si am Noutfall 
d’Chef erreeche kënnen. 
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Den Oflaf vun engem Weekend/Camp 
D’Opsiicht vun de Kanner muss de ganze Weekend/Camp iwwer 
garantéiert sinn. Dat kann een an éischter Linn doduerch erreechen, 
datt genuch Chef dobäi sinn! 
 Fir datt d’Chef d’Biber och wierklech dauernd ënner Opsiicht hunn, ass 

et sënnvoll, sech verschidden Hëllefskräfte vu bausse mat 
erunzehuelen (z.B. fir den Transport an de Ravi). Dat kënne Leit sinn, 
déi net an de Programm matagebonne sinn); 

 et ass gutt wann ënnert de ChefTainen e puer Chargë fir d’Dauer vum 
ganze Weekend/Camp opgedeelt ginn, esou datt dauernd dee 
selwechten dofir zoustänneg ass (z.B. éischt Hëllef a Medikamenter 
vun de Kanner); 

 am Beschte ginn d’Kanner fir de Weekend/Camp vun de Chef a fest 
Equipen agedeelt. All Chef ka sech dann och méi speziell ëm eng 
Equipe këmmeren. Dat ass net nëmme sënnvoll bei der Animatioun, 
mee och bei praktesche Saachen (Chargen, Hygiène, Nuetsrou); 

 d’Biber hëllefe bei de Chargë vum Weekend/Camp. Beim Spullen, 
Kieren, Dësch decken, Dësch ofraumen asw. kënne si ganz gutt eng 
Hand matupaken; 

 e spirituelle/besënnleche Moment gehéiert och zum Weekend/Camp. 
Dat kann eng 1/2 Stonn am Kader vun der Aktivitéit sinn, déi vun 
engem oder méi Chef virbereet gouf. Et kann een awer och zesummen 
eng Mass feieren, sief et mam Aumonier oder an deem Duerf, wou ee 
sech ophält; 

 zum Schluss vum Weekend/Camp gëtt zesumme mat de Kanner e 
Bilan gemaach. 

 
Spezifesches fir Weekend a Camp 
Fir de Weekend gëllt: 
 Responsabel fir de Weekend ass de Branchechef (BC) oder den 

Assistent-Branchechef (ABC); 
 de responsabele ChefTaine vum Weekend ass vun Ufank bis un d’Enn 

vum Weekend present; 
 de Weekend huet 1 oder 2 Nuechten; 
 e muss am Inland ofgehale ginn; 
 e muss an engem Chalet ofgehale ginn; 
 e muss spéitstens eng Woch virdru beim Braco ugemellt ginn 

(Formulaire F05 – WE-Umeldung ); 
 kuck och d’Reglement No 13 vum Verband. 
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Fir de Camp gëllt: 
 Resonsabel fir de Camp ass de Branchechef (BC); 
 de responsabele ChefTaine vum Camp ass vun Ufank bis un d’Enn 

vum Camp present; 
 de Camp huet 3 Nuechten; 
 e muss am Inland ofgehale ginn; 
 e muss an engem Chalet ofgehale ginn; 
 e muss spéitstens ee Mount am Viraus beim Braco ugemellt ginn 

(Formulaire F03 – Camp-Umeldung); 
 kuck och d’Reglement No 13 vum Verband. 
 
 

Esou soll et sinn: 
 
 Weekend a Camp musse besonnesch gutt virbereet sinn an et däerf 

näischt dem Zoufall iwwerlooss bleiwen 
 D’Fiches médicales mussen ausgefëllt a matgeholl ginn 
 Et musse genuch Chef dobäi si fir e Weekend an e Camp ofzehalen 

(de responsable Chef an 1 Mataarbechter fir 6 Kanner musse 
matgoen) 

 D’Biber si fir de Weekend/Camp a festen Equipë mat jeeweils engem 
Chef agedeelt 

 D’Kanner stinn ënnert der permanenter Opsiicht vun de Chef 
 De responsabele Chef ass vun Ufank bis un d’Enn vum 

Weekend/Camp dobäi 
 Zum Schluss vum Weekend/Camp gëtt mat de Kanner e Bilan 

gemaach 
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4. Erwaardungen un d’BiberchefTainen 
 
4.1. Opbau an Organisatioun vun der Cheféquipe 

Responsabel fir eng Biberfamill ass 
en/eng ernannte BiberchefTaine 
(B/C). Donieft sinn an der 
Cheféquipe Assistenten (ABC) a 
Stagiairen (St ABC). Zousätzlech 
kënnen nach Mataarbechter eng 
Hand matupaken. 
Nieft dem responsable 
BiberchefTaine ass nach op mannst 
1 ChefTaine (ernannt oder Stagiär) 
oder 1 Mataarbechter pro 6 Biber 
bei den Aktivitéiten dobäi. 
Am Ufank vum Joer mécht 
d’Cheféquipe sech Gedanken iwwer 
d’Schwéierpunkte vum Joer. Si trëfft 
sech regelméisseg fir hir 
Versammlunge virzebereeden, e 
Bilan vun den Aktivitéiten ze 
maachen an eventuell 
Schwieregkeeten ze beschwätzen.  

 
4.2. Relatioun zu de Kanner 
D’ChefTainë sinn d’Haaptbezuchspersoune vun de Kanner bei den LGS. 
Déi wichtegst Aspekter vun hirer Relatioun zu de Kanner ginn hei an 3 
Beräicher duergestallt:  
 
Leeden a begleeden  
1. Jiddwereen integréieren: Et ass wichteg, datt d’ChefTainen d’Kanner 
beaobachten a matkréie wéi d’Struktur vun der Famill (Leader, Matleefer, 
Aussensäiter, …) ass. D’Cheféquipe deet Uecht datt jiddweree bei den 
Aktivitéiten integréiert ass a matmécht. Et kann een de Biber hir Iddien a 
Virschléi roueg an d’Organisatioun vun den Aktivitéite matafléisse loossen. 
2. Verhalensregelen opstellen: D’Kanner am Biberalter sichen hir Grenzen. 
Fir datt si sech net verluer virkommen, mussen d’ChefTainen hinnen 
d’Méiglechkeet ginn hir Grenze kloer ze erkennen. Dëst erreecht een 
duerch definéiert Verhalensregelen, déi d’Biber kloer matgedeelt kréien. 
Déi opgestallte Regele mussen dann och konsequent vu jiddwerengem 
agehalen an net muttwëlleg geännert ginn. D’Cheféquipe iwwerleet sech 
wéi si op Netanhale vun de Regele reagéiert. D’Konsequenz fir d’Kand 
muss ëmmer an direkter Relatioun mat sengem Verhale stoen.  
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Als Beispill: e Kand schléit en anert express, d’ChefTainen erklären him 
datt dat net geet, d’Kand soll sech entschëllegen. An dësem Fall wier et 
z.B. net sënnvoll d’Kand als Strof fir d’Schloen de Sall kieren ze loossen. 
 
Virbild sinn  
D’Wäerter an d’Verhalensweisen, déi mir bei de Lëtzebuerger Guiden a 
Scoute vermëttele wëllen, ginn duerch d’ChefTainë méi no un d’Kanner 
erubruecht. Si brauchen dofir net vill Wieder ze verléieren, si brauchen 
nëmme mam gudde Beispill virzegoen, fir datt d’Kanner versti wat mir 
mengen. Am Biberalter hunn d’Kanner Tendenz dat Verhalen nozemaache 
wat si virgelieft kréien. Als ChefTaine musst dir wëssen, datt dir an allem 
wat dir maacht, de Kanner e Virbild sidd. E gutt Virbild ze sinn ass net 
schwéier, wann dir éierlech sidd, iech authentesch (*) verhaalt a kohärent 
(*) sidd bei deem wat dir sot a maacht.  
(* authentesch=glafwierdeg, echt / kohärent=zesummenhängend, 
widersprécht sech net) 
 
Vertrauen a Respekt hunn a förderen 
Kanner am Biberalter fille sech wuel wa si staark Bezéiungen zu anere Leit, 
virun allem Erwuessenen, opbauen. D’Bezéiung vun de ChefTainen zum 
Kand soll op Vertrauen a géigesäitegem Respekt baséieren. Fir dëst ze 
erreechen, mussen d’ChefTainen all Kand d’selwecht eescht huelen, 
Versteesdemech weisen an ëmmer en oppent Ouer hunn. 
 
4.3. De Kontakt mat den Elteren 
De Kontakt mat den Eltere soll bei de Biber intensiv sinn, well d’Kanner am 
Biberalter hir Wënsch an Ängschten nach net gutt artikuléiere kënnen an 
d’Cheféquipe wichteg Informa-tioune just vun den Eltere ka kréien. 
Well d’Biber och fir déi meeschten Elteren den éischte Kontakt mam 
Guiden- a Scoutsmouvement ausmaachen, ass et immens wichteg hinnen 
ze weisen, wéi d’Kanner bei eis opgeholl ginn a wat si alles erliewen. Am 
Laf vun engem Joer bidde sech do vill Méiglech-keeten un, beispillsweis: 
 op enger Eltereversammlung, déi all Biberfamill am Ufank vum 

Guide/Scoutsjoer organiséiere soll, kann een den Elteren 
d’Bibermethod erklären an hinnen en Abléck an eis Aktivitéite ginn;  

 déi éischt Biberversammlung vun engem neie Guide-/Scoutsjoer fir 
d’Kanner an d’Eltere maachen. Et kann een zesummen e Spill 
maachen an hinnen allerlee Informatioune mat heem ginn, déi een op 
engem Pabeier zesummefaasst (Adressen, Auerzäit a Plaz vun de 
Versammlungen, hiweisen op extra Aktivitéite vum Grupp asw...); 

 wann d’Elteren d’Kanner brénge respektiv ofhuelen, sollen d’ChefTainë 
sech Zäit huele fir mat den Elteren ze schwätzen; 
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 bei gréisseren Aktivitéiten, wéi z.B. bei enger Sortie oder enger extraër 
Feier, kann een d’Eltere roueg eemol uschwätze fir matzegoen. Well 
hir Kanner nach relativ kleng sinn, sprécht dat si nach méi u wéi an 
deene Branchen duerno. Gläichzäiteg kréie si en Abléck an eise 
Mouvement a gi motivéiert sech weider bei Gruppenaktivitéiten ze 
engagéieren. Am Fall wou d’Eltere punktuell als Mataarbechter bei 
Aktivitéiten dobäi sinn, muss et kloer sinn datt si net just fir hiert Kand 
do sinn, mee och fir déi aner;  

 och de Schluss vun enger Sortie oder engem Weekend kann ee mat 
den Elteren zesumme verbréngen, zum Beispill wann ee si fir déi lescht 
Stonn vum Programm invitéiert, dee si dann zesumme mat hire Kanner 
matmaachen; 

 regelméissege Courrier, eventuell en Infoblat oder eng Zeitung bidden 
eng weider Méiglechkeet, mat den Elteren a Kontakt ze bleiwen. 

 
4.4. Der Biberfamill hir Plaz am lokale Grupp 
Wéi all aner Branchen hunn och d’BiberchefTainen hir Plaz am Grupperot. 
Hei vertrieden d’BiberchefTainen de Standpunkt vun hirer Cheféquipe an 
decidéiere bei Gruppefroe mat.  
Fir d’Biber ass et flott, sou vill ewéi méiglech bei Gruppenaktivitéite 
matzemaachen (z.B. Gruppecamp, Theater, Bazar, asw…) Un de 
BiberchefTtainen ass et ze décidéieren, wou d’Biber aktiv drun deelhuelen 
a wéi eng Aktivitéite fir d’Biber sënnvoll sinn. D’Aktivitéite vun der 
Biberfamill solle Prioritéit hunn. 
 
Et ass och wichteg fir d’Biber wa si am Laf vum Aktivitéitsjoer Kontakt mat 
de Wëllefcher aus dem Grupp hunn. Engersäits fir hinnen ze weisen, datt 
et net nëmme Biber am Grupp gëtt. Anerersäits fir deene Kanner, déi 
d’Montée an d’Wëllefcher maachen, en Abléck ze ginn an dat, wat si no de 
Biber erliewen. E gudde Moment fir bei d’Wëllefcher kucken ze goen ass 
z.B. de Besuchsdag um Wëllefcherscamp. 
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4.5. Verflichtunge vun de ChefTainë vis-à-vis vum Verband vun de 
Lëtzebuerger Guiden a Scouten 

 Memberslëscht: 
Am Ufank vum Joer gëtt de responsable BiberchefTtaine eng 
Memberslëscht beim Gruppechef eran, déi si zesumme mat de 
Mëmberslëschte vum ganze Grupp un d’Zentral vun de Lëtzebuerger 
Guiden a Scoute weiderleet. Déi selwecht Zäit ginn d’Cotisatioune 
bezuelt. Kommen nom (geneeën Datum) nach Kanner dobäi, brauchen 
dës keng Cotisatioun méi ze bezuelen. Si mussen awer direkt mam 
Formulaire F01 (Emännerung ob eise Memberslëschten) an der Zentral 
nogemellt ginn. 

 Umeldung vu Weekend a Camp: 
Dës Umeldunge sinn an engem festgeluechten Délai beim 
Bibercommissaire eranzereechen. 
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5. Bemierkungen zu zwou Charakteristike vun de Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten  

 
5.1. Déi spirituell a reliéis Erzéiung vun de Biber 

Déi spirituell a reliéis Erzéiung ass net ëmmer esou 
selbstverständlech. Déi folgend 2 Aspekter maachen 
däitlech, wat fir d’Biber an deem Beräich wichteg ass 
a wéi mir si op eng einfach Manéier doran 
ënnerstëtze kënnen. 
 
D’Welt als Schöpfung vu Gott: 
D’Biber stellen dausend Froen a mierke séier, datt 
och Erwuessener net op alles eng Äntwert wëssen. 
Eng Fro dovun ass sécher déi nom Entstoe vun der 
Welt. Wa mir mat de Kanner zesummen d’Natur 
erliewen, begräife mer, wéi wonnerbar d’Schöpfung 
ass. Och wa mer villes iwwer d’Liewe vun de Biber 
gewuer ginn, staune mer, wéivill Fähegkeeten dëst 
Déier huet. Mir kënnen d’Kanner esou spiere loossen, 
datt déi ganz natierlech Ëmwelt mat allen Déieren a 
Planze keen Zoufall ass an datt et sech lount, se ze 
respektéieren. Nieft enger Rei Spiller, déi d’Sënner 
staark uspriechen an e besonnescht Gespier fir 
d’Natur bei eis erwächen, gëtt et och genuch 
Geschichten, déi dës Haltung förderen. 

 
Jesus als Frënd  
Mir wëllen de Kanner d’Persoun Jesus méi no bréngen, well hien eis e 
gudde Frënd an e Virbild ass. Hien huet esou gelieft, datt en d’Leit an hire 
gudde Fähegkeeten an an hirem gudde Wëllen ënnerstëtzt, deene 
Schwaache gehollef an dozou bäigedroen huet, datt d’Mënsche sech 
ënnertenee verdroen an d’Liewe respektéieren.  
Déi Haltungen, déi hien eis virgelieft huet, sollen d’Chef de Kanner 
besonnesch duerch hiert Virbild weidervermëttelen:  
 engem e léift Wuert schenken;  
 Feeler agestoen a versichen et besser ze maachen;  
 léiere richteg nozelauschteren; 
 Respekt hu virun deenen anere Mënschen a virun der Natur; 
 gerecht sinn, mateneen deelen an een deem aneren hëllefen; 
 a Fridden zesummeliewen. 
 
Nieft dem Virliewe vun dësen Haltungen duerch d’ChefTainë sollen och 
Geschichten a Rollespiller agesat ginn. 
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5.2. D’Coeducatioun an der Biberbranche 
Ënner Coeducatioun versti mir déi gemeinschaftlech Erzéiung vu 
Meedercher a Jongen a gemëschte Gruppen, an der Optik vun engem 
partnerschaftlechen Zesummeliewen a –schaffe vu Meedchen a Jong. Mir 
wëllen der Verschiddenheet vun deenen zwee Geschlechter Rechnung 
droen, drop agoen an hinne bei hirer spezifescher Entwécklung hëllefen. 
 
Mir leeë grousse Wäert op d’Zesummeschaffen (Teamwork) a 
géigesäitegem Respekt, wou keen op Grond vu sengem Geschlecht méi 
Rechter oder Virdeeler huet ewéi deen aneren. 
 
D’Kanner solle léieren, d’Gläichwäertegkeet vu Jong a Meedchen 
unzëerkennen. Si sollen hir eege Gefiller erkennen, eescht huelen, 
kontrolléieren an ausdrécken, awer och d’Gefiller vun deenen aneren 
akzeptéieren a respektéieren. Besonnesch duerch hiert Virbild kënnen 
d’ChefTainen de Kanner dës Haltunge weider vermëttelen. An deem Sënn 
solle si sech asetze fir Frëndschaft a Partnerschaft am Grupp, an der 
Famill an an der Gesellschaft. 
 
Op wat sollen d’ChefTainen elo besonnesch oppassen an der Biberfamill? 
 am Laf vum Joer soll d’Cheféquipe och mol Aktivitéiten ubidden, déi 

éischter d’Jongen, resp. d’Meedercher uspriechen. Un dëser Aktivitéit 
sollen awer all Biber deelhuelen, 

 vun Zäit zu Zäit kënnen och getrennt Aktivitéite fir Jongen a 
Meedercher gemaach ginn, fir dass Aktivitéiten, déi nëmme vun engem 
Geschlecht gewënscht ginn, och emol un d’Rei kommen, 

 a coeducative Biberfamille ginn all Chargë vu Meedercher a Jonge 
gemeinsam erliedegt, 

 ideal wär et, wann eng gemëschte Cheféquipe d’Biberfamill géif 
betreien. 
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6. D’Branche Biber am Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten 

 
6.1. D’Biberéquipe 
D’Biberéquipe besteet aus engem Grupp 
engagéierte ChefTainen, déi sech a 
regelméissegen Ofstänn treffen. Zu den 
Aufgabe vun der Equipe gehéieren 
d’Virbereeden an d’Ofhale vun der 
Chefformatioun, d’Organiséiere vun 
nationalen Aktivitéite fir ChefTainen (e.a. 
Biber-renconter, Brancheversammlung um 
Chefdag) a fir all Biber (e.a. de Bibertreff, 
en nationale Biber-Camp), esou wéi 
d’Ënnerstëtze vun deenen eenzelne 
Biberfamillen an d’Koordinatioun tëscht de 
Famillen am Allgemengen.  
 
Am Verbandscomité ass d’Biberbranche 
duerch de Bibercommissaire, respektiv 
säin Adjoint vertrueden. 2 ernannte 
ChefTainë vertrieden d’Biberbranche am 
Verbandsrot. Si ginn um Kongress vun alle 
ChefTainë gewielt. 
 
6.2. D’Formatioun vun de Biberchef 
D’Formatioun fir d’ChefTainë vun de Branchenunitéite besteet aus 2 
Zyklen: 
 deen éischte preparéiert op d’Funktioun als AssistentIn;  
 deen zweete preparéiert op d’Funktioun als BranchechefTaine. 
D’Formatiounsaktivitéite ginn all Joer an der Brancheversammlung um 
Chefdag an am Contact ugekënnegt. Et muss ee sech mam offizielle 
Formulaire F07 (Umeldung fir d’ Formatioun) beim Bibercommissaire 
umellen. 
De Formulaire gëtt vum Kandidat a vum Gruppechef ënnerschriwwen. 
All Zyklus muss spéitstens 2 Joer no der éischter Formatiounsaktivitéit 
ofgeschloss sinn. 
Um Enn vun all Zyklus muss een déi entspriechend Ernennung ufroen. 
 
1. Zyklus  
De Mindestalter fir d’Formatioun unzefänken ass 17 Joer. D’Ernennung als 
Assistant-BiberchefTaine (ABC) kritt ee fréiestens mat 18 Joer. Dës 
Ernennung ass erfuerdert fir e Weekend mat de Biber ofzehalen. 
Den 1. Zyklus besteet aus folgende Formatiounsaktivitéiten: 
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 De Formatiounscamp (STIP oder Stage d’Initiation Pratique) d’Inhalter 
dovu sinn: d’Method an hir Haaptbestanddeeler, d’Sécherheet, de 
Kontakt mat den Elteren, de prakteschen Opbau vun enger 
Versammlung, d’Sortie an de Weekend, d’Kand am Alter vu 6-8 Joer, 
Administratives; 

 De PS-Weekend de Weekend ass eng perséinlech a spirituell 
Formatioun a gëtt organiséiert vun der EAR (Equipe d’Animation 
Religieuse); 

 Den techneschen Dag Inhalter: verschidde Scoutstechniken 
 De praktesche Stage beinhalt: 

- 10 Versammlungen ausschaffen an an der eegener Biberfamill 
ofhalen;  

- 2 Versammlungen an enger anerer Biberfamill ofhalen. 
D’Datumer an d’Plaz dovu ginn am Virfeld mat der Biberéquipe 
ofgeschwat. No de Versammlunge kritt de Bibercommissaire e 
schrëftleche Rapport zougeschéckt; 

- e schrëftleche Rapport vun engem Aascht 
(Formulaire F08 – Rapport iwwer eng gréisser Aktivitéit); 

- d’Dokumentatioun 
Heizou gehéieren: d’Bibermethod a weider altersspezifesch 
Dokumentatiounen 
(Beispiller dofir fannt dir an der Literaturlëscht hannen an dësem 
Dossier.) 

 
2. Zyklus 
De Mindestalter fir d’Formatioun unzefänken ass 18 Joer. D’Ernennung als 
BranchechefTaine (BC) kritt ee fréiestens mat 19 Joer. Dës Ernennung ass 
erfuerdert fir e Camp mat de Biber ofzehalen. 
Den 2. Zyklus besteet aus folgende Formatiounsaktivitéiten: 
 De Formatiounscamp (STAP oder Stage d’Approfondissement 

Pratique) d’Inhalter dovu sinn: 
d’Verdéiwung vun der Method an d’praktescht Schaffe fir responsabel 
ChefTainen, Verdéiwung vun der Psychologie an der Entwécklung vun 
de Kanner, d’Zesummenaarbecht an der Cheféquipe, d’Leedung vun 
der Cheféquipe, d’Gruppendynamik; 

 De praktesche Stage 
Dëse gëtt an der eegener Famill gemaach a besteet aus enger 
Aktivitéit, bei där 1-2 Vertrieder vun der Biberéquipe dobäi sinn. No der 
Aktivitéit gëtt zesummen e Bilan gemaach; 

 D’ Dokumentatioun 
heizou gehéieren: d’Bibermethod a weider altersspezifesch 
Dokumentatioun. 
(Beispiller dofir fannt dir an der Literaturlëscht hannen am Dossier.)  
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Recyclage 
Eng Ernennung gëlt an der Regel fir maximal 3 Joer a kann duerno duerch 
Ufro beim Branchecommissaire erneiert ginn (Formulaire F02 – 
Propositioun fir d’Erneierung vun der Ernennung). 
 
Fir d’Ernennung erneiert ze kréie muss ee während der Dauer vun der 
Ernennung 2 Recyclage-Modulle matmaachen, dovun op d’mannst een an 
der Biberbranche.  
E Recyclage-Module besteet aus 8 Stonne Formatioun. 
 

D’ Uniform 
Nieft deem gréngen Uniformshiem huet all Member vun de Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten e branchespezifesche Foulard. 
De ‘Biberbadge’, deen d’Biber am zweete Joer kréien, kënnt op de lénksen 
Aarm. 
D’Badger vu Gruppenaktivitéiten an nationalen Aktivitéite kommen op de 
rietsen Aarm. 
Et ass net virgeschriwwen datt d’Kanner bei de Biber en Uniformshiem 
hunn, dofir ass e Biber-T-Shirt entworf ginn. Dëse kritt een am Shop ze 
kafen. 
De Foulard ass obligatoresch. 
 
D’Zeitung 
‘’De Bib’’ soll de Biber d’Méiglechkeet ginn, fir sech un Hand vun der 
Zeitung ze informéieren an eppes bäizeléieren. 
Fir de Bib méi lieweg ze gestalte kënnen d’BiberchefTainë Fotoe vun hiren 
Aktivitéite bei der Redaktioun erareechen. 
 
6.3. Administratives 
Umelle vun engem Weekend 
 Umeldungstermin: Spéitstens eng Woch virdru beim 

Branchecommissaire. 
 Ageschéckt ginn den Umeldungsformulaire F05 (Weekend-Umeldung) 

an de Programm. 
 Am Prinzip kritt ee keng Äntwert vum Branchecommissaire, wat 

heescht, datt de Weekend accordéiert ass. 
 
Umelle vun engem Camp 
 Umeldungstermin: Spéitstens ee Mount virdru beim 

Branchecommissaire. 
 Ageschéckt ginn den Umeldungsformulaire F03 (Camp-Umeldung) an 

de Programm. 
 Et kritt een eng Äntwert vum Branchecommissaire, wou ee matgedeelt 

kritt ob de Camp accordéiert oder refuséiert ass. 
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Umelle fir d’Formatioun 
Den Umeldungsformulaire fir d’Chefformatioun gëtt all Joer am ‚Contact’ 
publizéiert. E gëtt ausgefëllt a mat der Ënnerschrëft vum Gruppechef un de 
Branchecommissaire geschéckt. 
De Mindestalter fir eng Formatioun unzefänke läit bei 17 Joer. Eng 
Ernennung kann een eréischt mat 18 Joer kréien. 
 
Assurancen 
Fir all Zwëschefall bei den Aktivitéiten ze vermeiden, mussen d’ChefTainë 
sech bei der Virbereedung an Duerchféierung ëmmer un 
d’Sécherheetscritèren halen. Detailéiert Informa-tiounen zu dësem Punkt 
fannt dir och an de Sécherheets-Docen, déi um STIP ausgedeelt oder an 
der Zentral kënnen ugefrot ginn. 
Assuréiert ass all Member, deen op enger Memberslëscht steet an 
d’Cotisatioun bezuelt huet. Amicale, Frënn, Comité protecteur, asw. sinn 
net abegraff. Wien nom 1. Januar dobäikënnt, brauch keng Cotisatioun méi 
ze bezuelen, muss awer direkt mam Formulaire F01 (Emännerung ob eise 
Memberslëschten) an der Zentral nogemellt ginn. 
Netmemberen, déi z.B. mat op e Weekend oder Camp ginn, musse bei der 
Weekend- respektiv Camp-Umeldung vermierkt ginn. Leit, déi spontan bei 
enger Aktivitéit matmaachen (z.B. Visiteure vun enger Guide-
/Scoutskiermes), gi vun de ChefTainen drop higewisen, datt si dat op hiren 
eegene Risiko maachen. 
 
 Haftflicht: 

Assuréiert ass all materielle Schued, dee während enger Aktivitéit vun 
engem Member engem Drëtte gemaach gëtt. D’Memberen ënnert sech 
zielen als ‘tierce personne’. Schied un engem Gebai si prinzipiell vun 
der Haftflicht ausgeschloss: nëmme Schied, déi duerch Waasser oder 
Feier un engem Haus entstinn, dat eemoleg gelount gëtt (z.b. fir e 
Weekend) si verséchert. Schied, déi mat engem Auto gemaach ginn, 
sinn ëmmer ausgeschloss. 
Fir d'Deklaratioun vun engem Schued a fir Froen zur Haftflicht soll ee 
sech un d'Zentral wenden.  

 Onfall: 
Duerch Gesetz si Kierperschied vun eise Membere bei Aktivitéiten 
duerch staatlech Onfallversécherung verséchert. Esou en Onfall gëtt 
iwwer de "gielen Ziedel" gemellt. Dëse kritt ee beim Dokter an an der 
Zentral. Ze ergänzen ass, datt de gielen Ziedel, richteg ausgefëllt, 
bannent 8 Deeg muss un d'Zentral geschéckt ginn. 

 Kasko: 
Op individueller Basis ass iwwer de COSL eng Kaskoversécherung 
méiglech. Detailer fënnt een all Joer am ‘Contact’. Si zielt nëmme fir 
ernannte ChefTainen.  



Biber Method  40 

 Virgoen no engem Onfall an Ausfëlle vum Formulaire: 
Bei all Onfall, wou e Member vum Verband muss bei den Dokter goen, 
muss obligatoresch e ‘gielen Ziedel’ vun der ‘Association d’Assurance 
contre les Accidents’ ausgefëllt ginn. Erën-nere mer drun, datt een als 
Member nëmme verséchert ass, wann een am Verbandssekretariat 
ugemellt ass. 
De ‘gielen Ziedel’ muss direkt an d’Verbandszentral geschéckt ginn, fir 
datt den Akzident am virgeschriwwenen Délai vu maximal 8 Deeg ka 
gemellt ginn. 
D’Rubrik A (Case 6) gëtt an der Zentral augefëllt. An der Rubrik B ginn 
d’Casen 11 bis 23 vum Chef genee ausgefëllt. D’Rubrik C gëtt vum 
Dokter ausgefëllt. 
An der Rubrik D mussen d'Casen 42 an 43 ausgefëllt ginn. Beim Punkt 
43 muss een uginn, bei wéi enger Aktivitéit den Onfall geschitt ass a 
wéi et gaangen ass! 
Datéiert an ënnerschriwwe gëtt den Ziedel vum Commissaire général. 

 
Bei alle Froen a Schwieregkeete soll een direkt an der Zentral nofroen. 
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7. Praktesch Hëllefsmëttelen 
 
7.1. Äscht 
Op deenen nächste Säite fannt Dir Beispiller fir Äscht zu deene 
verschiddene Beräicher mat äre Biber ze maachen. Bestëmmt hutt dir och 
nach vill aner flott Iddien oder bastelt aus dësen anerer zesummen. Wa mir 
an dëse Beispiller e Weekend als Aktivitéit wielen, heescht dat net, datt 
een doraus net och zwou flott Versammunge ka maachen – an ëmgedréit. 
Maacht also dat Bescht draus, datt et fir d’Kanner flott Erliefnesser ginn! 
 

 
AASCHT ZUM KIERPER 

Thema : 5 Sënner 
 

Dësen Aascht ass als allgemeng Aféierung an d’Kenneléiere vum Kierper 
ze verstoen. 
An der 1.Versammlung gëtt de Kanner nobruecht, datt jiddwereen anescht 
an dofir eenzegaarteg ass. 
An der 2. Versammlung, déi a Form vun engem Rally ofgehale ka ginn, 
ginn déi 5 Sënner entdeckt. 
 
 
1. VERSAMMLUNG 
Geschicht : Gleichmacherei tötet 
 
Et ass emol eng Zäit ginn, do sinn all d’Déieren an eng Schoul gaangen. 
D’Haaptfächer ware Lafen, Klammen, Fléien a Schwammen an all Déier 
ass an deene Fächer ënnerriicht ginn. 
 
D’Int war gutt am Schwammen, besser wéi hire Schwammmeeschter. Beim 
Fléien huet si duerchschnëttlech ofgeschnidden, awer beim Lafe war si en 
hoffnungslose Fall. Well si an deem Fach schlecht Punkten hat, huet si 
missten an de Rattrapage=Nohëllefstonn goe fir Lafen ze üben an dofir 
huet si d’Schwamme misse fale loossen. Dat huet si esou laang gemaach, 
bis och hiert Schwamme just nach duerchschnëttlech war. 
Duerchschnëttlech Punkte waren awer akzeptabel, dofir huet kee sech 
Gedanken driwwer gemaach, ausser d’Int selwer. 
 
Den Adler ass als Problemschüler ugesi ginn an en ass streng bestrooft 
ginn. Hie war zwar an der Klammklass allen anere wäit viraus, awer hien 
huet drop bestane seng eege Method unzewenden. 
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D’Kanengche war am Ufank am Lafen dat éischt an der Klass, awer hatt 
krut en Nervenzesummebroch an huet misse vun der Schoul goe wéinst 
dem ville Rattrapage am Schwammen. 
 
D’Kaweechelche war dat Bescht am Klammen, awer säi Fluchlehrer huet et 
seng Fluchstonnen um Buedem ufänke gelooss, amplaz an der Bamspëtzt. 
Et huet esou vill Muskelkater kritt vun de Buedemübungen, datt et op 
eemol eng 3 am Klammen an eng 5 am Lafen hat. 
 
D’Präriehënn, déi éischter praktesch veranlagt sinn, hunn hir Kleng bei den 
Dachs an d’Léier ginn, wéi d’Schoulkommissioun refuséiert huet 
d’Buddelen als Fach an der Schoul anzeféieren. 
 
Zum Schluss vum Joer huet en anormalen Aal, dee gutt schwamme konnt, 
e bësse klammen, lafen a fléie konnt, den Diplom vum Schoulbeschte kritt. 
 
An engem Fro-Äntwert-Spill loosse mir d’Biber erausfannen, datt all 
Déier an eiser Geschicht anescht ass an aner Saache kann. Bei de 
Mënschen ass dat och esou, mir probéieren dat an dëser Versammlung 
kloer ze maachen. 
 
Spiller : 
Plaze wiesselen 
Fir unzefänke ginn d’Biber duerch de Raum a solle sech ukucken, wéi 
jiddwereen ausgesäit : Hoerfaarf a –längt, Aefaarf, Form vun de Nuesen, 
Schéinheetsflecken… Duerno setze si sech an e Krees. Ee vun de 
Chef/tainë rifft dann no an no verschidde Kennzeechen op z.B. : « Alleguer 
déi mat de brongen Hoer wiesselen d’Plaz ! » ; « Alleguer déi mat de 
Stupsnuese wiesselen d’Plaz ! »…asw. 
 
Wat ech alles kann 
D’Biber sëtzen oder stinn am Krees. Der Rei no kann all Kand eppes 
virmaache wat hatt kann, déi aner probéieren dann, ob si et och kënnen 
z.B. op engem Bee sprangen, um Réck leien a mat de Bee strampelen, 
Schneidersëtz… 
 
Lidd : Das Lidd vom Anderssein (O alé lé S.128) 
 
Kniwwel : Mäi Kierper a meng Fangerofdréck 
Material : en décke Rullo Pabeier, Stëfter, Schéieren, Tënt oder 

Fangerfaarwen 
Zur Auswiel: Fangerfaarwen, Zäitschrëften a Kataloger 
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D’Biber schaffen zu 2 an 2. Dat 1.Kand leet sech op de Pabeier an dat 2. 
moolt d’Ëmrësser vum Kierper mat engem Stëft no. Duerno wiessele si 
d’Positiounen. Elo schneid all Kand säi Kierper eraus.  
Elo gëtt d’Fro gestallt ob ee weess wat op eise Fangerspëtzen ass : en 
eenzegaartegt Furemuster. Et gëtt nogefrot wie sech mat Fangerofdréck 
auskennt a wou domadder geschafft gëtt. 
 
All Kand mécht elo seng 10 Fangerofdréck op seng Pabeierfangeren. 
Opgepasst : d’Ofdréck gi just gutt, wann net ze vill Faarf geholl gëtt. 
Als Ofschloss ginn elo nach d’Aen, d’Nues, de Mond, d’Oueren an ev. 
d’Hoer gemaach. Hei ginn et zwou Méiglechkeeten : 
 déi eenzel Sënnesorganer (d’Hoer also net) gi mat Fangerfaarf 

gemoolt ; 
 d’Sënnesorganer ginn aus Zäitschrëften a Kataloger erausgeschnidden 

an opgepecht. 
D’Kierper kënnen no Méiglechkeet am Bibersall opgehaange ginn. 
 
Ofschloss 
Als Ofschloss gi bei all Kand d’Aen, d’Nues, de Mond, d’Oueren an eng 
Hand eenzel a ganz grouss fotograféiert. Mat e bëssen Hëllef kënnen 
d’Kanner d’Fotoe vläicht och selwer maachen. 
 
 
2. RALLY 
Haut ginn d’Sënner een nom anere presentéiert.  
 
Intro: 
Op all Stand ginn als Intro zu all Sënn déi jeeweileg Fotoen, déi an der 
leschter Versammlung gemaach gi sinn, benotzt. Et gi verschidde 
Méiglechkeeten d’Fotoen ze notzen : 
 d’Fotoe leien all an der Mëtt an all Kand sicht sech seng eraus ; 
 all Kand kritt eng Foto a muss fannen zu wiem se passt ; 
 all Kand soll sech en anert gutt ukucken an d’Foto sichen, déi zu deem 

Kand passt 
 ... 
 
 
1. Posten : KUCKEN 
Intro: Fotoe vun den Aen 
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Spiller : 
 
1. Handzalot 
Material : e grousst aalt Bettduch, Schéier 
 
E Kand geet virun d’Dir. Déi aner Kanner leeë sech ënnert d’Duch a 
strecke kräiz a queesch hir Hänn aus de Lächer eraus. D’Kand kënnt erëm 
eran a soll all Kéier déi zwou passend Hänn beienee fannen, vläicht weess 
et esouguer wiem seng Hänn et sinn. Wann d’Kand zwou Hänn rëselt déi 
beienee passen, da kënnt dat Kand ënnert dem Duch eraus. Dat selwecht 
Spill kann een och mat de Féiss maachen. 
 
2. Fëscher, wéi e Fändel hänkt haut eraus ? 
De Fëscher steet op enger Säit vum Zëmmer, op där anerer Säit stinn de 
Rescht Kanner. Op d’Fro hin « Fëscher, wéi e Fändel hänkt haut eraus ? », 
nennt de Fëscher eng Faarf. All Kand dat dës Faarf u sech fënnt, däerf e 
Schrëtt no vir goen. Wien als éischten ukënnt, ass de Fëscher. 
Variant : Déi Kanner déi d’Faarf u sech entdecken, däerfen direkt op déi 
aner Säit goen. De Fëscher probéiert de Rescht Kanner ze fänken. Wie 
gefaange ginn ass, hëlleft dem Fëscher am nächsten Tour. 
 
 
2. Posten : HÉIEREN 
Intro: Fotoe vun den Oueren 
 
Geschicht: Ohren auf der Flucht 
In der Stadt wird sehr viel gebaut. Es gibt reichlich Baustellen. Ein 
Verkehrsstau folgt dem anderen, und dann liegt noch der Flughafen in der 
Nähe. Morgens geht es schon los. Alles macht Krach. Die Baumaschinen, 
die Motoren, die Triebwerke der Flugzeuge ... Manchmal kann man sein 
eigenes Wort nicht mehr verstehen. Einige Leute halten sich die Ohren zu. 

Leise Dinge gibt es auch in der Stadt, aber die haben kaum mehr eine 
Chance, gehört zu werden: Vögel, die zwitschern; Springbrunnen, die 
plätschern; Wind, der durch die Bäume weht, Grillen, die zirpen; Fahrräder, 
die gemütlich vorbeifahren; Katzen, die schnurren und Goldfische, die im 
Aquarium gemütlich blubbern. 

Da geschieht es eines Nachts: Die Ohren von den Zwillingen Sebastian 
und Tobias Löffelhart können auf einmal sprechen. Sie unterhalten sich in 
ihrer eigenen Ohrensprache. Die Familie Löffelhart lebt in einem Haus 
direkt an einer grossen Strassenkreuzung. Es ist mitten in der Nacht, als 
ein Ohr anfängt zu flüstern, vermutlich das rechte Ohr von Tobias: « Ich 
glaub, ich hab die Nase, das heisst die Ohren, gestrichen voll. So viel 
Krach! » Das linke Ohr auf der anderen Seite kann das nur bestätigen und 
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ergânzt: ,,Warum gibt es hier keine angenehmen Geräusche? Immer diese 
Krawallmacher. Es ist nicht zum Aushalten!’’ Und sie beschliessen: 
,, Komm, lass uns aus dieser Stadt einfach abhauen. Wir kennen doch 
diesen Stern ausserhalb der Erde, da gibt es nur leise Geräusche und stille 
Monde drum herum. Dort sind feine, angenehme Töne zu hören, z. B. 
ruhige Musik, zauberhafte Klänge. Alles ist gedämpft, und nichts darf dort 
laut sein.’’ 

Gesagt, getan: Sie machen sich auf den Weg. Mit einem kurzen Knacks 
lösen sie sich vom Kopf und hauen ab. Die Ohren vom Zwillingsbruder 
nehmen sie gleich mit. Ja, schau mal, sie können fliegen. Nicht umsonst 
heisst es ja ‘Segelohren’. Sie flüstern den anderen Ohren zu, die sie 
unterwegs treffen: ,,Kommt mit - wir wollen auswandern.’’ Da spitzen viele 
ihrer Artgenossen die Ohren. Sie finden diese Idee ganz toll, und in 
Nullkommanichts flüchten tausende von Ohren aus der Stadt. Das ist ja 
wirklich ohrenaffenstark! 

Am nächsten Morgen hören die Leute in der Stadt nichts mehr. Alle 
bekommen einen Riesenschreck. Sie können sich nur noch mit Händen 
und Füssen verständigen. Im Fernsehen gibt es die Nachrichten nur noch 
auf grossen Schrifttafeln. Die Menschen müssen ihre Worte auf Zettel 
aufschreiben, um sich verständlich zu machen. Eine Unterhaltung ist sehr 
mühselig und braucht viel Zeit. Es werden die berühmtesten Ohrenärzte 
befragt. Doch auch sie können die Ohren nicht ersetzen. Keiner kann 
etwas hören. Ohne Ohren sehen die Menschen sehr ulkig aus. Tobias, der 
sonst abstehende Ohren hatte, kann die Haare jetzt ganz kurz tragen. Ein 
Minister schlägt vor, die Gebärdensprache zur Landessprache zu erheben. 
Dabei können die Leute lautlos eine Unterhaltung führen, indem sie alles 
mit den Händen ausdrücken. 

Da bekommen die Wissenschaftler sonderbare Zeichen aus dem Weltall 
zugefunkt, die sie mit Spezialgeräten auffangen und erst auf einem 
Bildschirm sichtbar machen müssen, um sie zu verstehen - sie haben ja 
keine Ohren mehr. Sie finden heraus, wohin die Ohren geflüchtet sind. Die 
Ohren funken zurück, dass sie erst wiederkommen, wenn der Krach auf ein 
erträgliches Mass zurückgeschraubt.wird. Nach langem Hin und Her 
werden die Bedingungen der Ohren erfüllt, und es gibt ein neues Gesetz 
zur Verhinderung von zu viel Krach. Ein Minister für Lärmangelegenheiten 
ist dafür zuständig, dass diese Vorschriften auch eingehalten werden. 

(aus: Wolfgang Hering: Aquaka della Omo, Ökotopia-Verlag, Münster 
1998, 3. Auflage 2000) 

D’Kanner spillen d’Geschicht a maache mam Kierper, mat Geschir an 
Instrumenter ganz vill Kaméidi. 
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Gespréichméiglechkeeten: Aufgabe vun den Oueren, gesondheetlech 
Schied duerch Kaméidi, Auswierkungen op de Kierper, wéi kann ee sech 
schützen? Kann een d’Oueren esou einfach zoumaachen ewéi d’Aen?  

Geräischer aus der Geschicht op Kassett ophuelen. 

Wat heescht héieren, lauschteren, net héiere wëllen, onerhéiert, a sech era 
lauschteren… ? 
 
 
3. Posten : SCHMAACHEN 
Intro: Fotoe vun de Mënner 
 
Spiller: 
 
1. Kamellewéckelen 
Material: Kamellen, Holzstécker, Wollfiedem 
 
Fir all Kand gëtt eng Kamell un e laange Wollfuedem gestréckt. Dëse 
Wollfuedem gëtt un e Stéck Holz gestréckt. Op en Zeechen hi fänken 
d’Kanner un hire Fuedem opzewéckelen ; wien d’Kamell am Grapp huet, 
däerf se iessen an de Goût erroden. 
 
2. Geschmaachsrichtungen erkennen 
Material: 8 gläich Becheren, Zocker-,Salz-,Zitrounewaasser, einfacht 

Waasser, Stréihällem, AluFolie fir d’Becheren 
zouzedecken 

 
Et ginn all Kéier 2 Glieser mat zwou där selwechte Flëssegkeete gefëllt. 
D’Biber probéieren der Rei no a mussen déi 2 richteg Becheren 
zesummefannen. D’Kanner kënnen dann de Goût beschreiwen a 
benennen. 
 
 
4. Posten : SPIEREN 
Lidd: Wenn sich die Igel küssen (Oalé lé S.216) 
 
Spill: Këddelwee  
D’Chef/tainë leeën e Wee mat verschidde Materialien z.B. Seemiel, Sand, 
Stréi, klenge Steng, Watt, Waasser…Dës Saache kënnen och 
hannereneen a Biitercher leien. Fir d’éischt kënnen d’Kanner de Wee 
kucken a mat den Hänn beréieren (et kann een awer och den 
Iwwerraschungseffekt spille loossen). Duerno däerfe si mat zouenen Aen a 
plakege Féiss iwwer de Këddelwee goen. Kënne si d’Gefill beschreiwen an 
d’Material benennen ? 
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5. Posten : RICHEN 
Zréck am Sall kann de leschte Sënn behandelt ginn.  
 
Intro: Fotoe vun de Nuesen 
Kniwwel : Richpëppchen 
 
Material : Holzpärelen, Stëfter, Wollreschter, Zännstocher, Pech, 

Stoffreschter, Nol, Fuedem, verschidde Bléien oder 
Pot-Pourri 

 
Op d’Holzpärel gëtt e 
Gesiicht gemoolt an 
Hoer gepecht, den 
Zännstocher gëtt an 
d’Lach gestach. Aus de 
Stoffreschter gëtt e 
Krees vu 15 cm 

Duerchmiesser 
geschnidden. De Rand 
gëtt ëmgebutt an da gëtt 
de Säckelche mat de 
Bléie gefëllt. De Kapp 
gëtt an de Kierper 
gestach an eventuell 
ugepecht. 

 
Ofschloss : 
Wann d’Biber wëllen, kënne si zum Schluss hir Fotoen op hire Kierper 
pechen. Et kann een awer och spéider eng Kéier e Memoryspill mat de 
Fotoe maachen, wou all Kand seng Sënnesorganer fanne soll. 
 PeP-Projekte entwickeln für die Praxis : So leben wir gesund und 

munter; Petra Stamer-Brand; HERDER Verlag; ISBN 3-451-73027-8 
 Kurzgeschichten 5 : Willi Hoffsümmer; Matthias-Grünewald-

Verlag/Mainz; ISBN 3-7867-1775-3 
 Spielend die Sinne entdecken : Johanna Friedl; Ravensburger Verlag; 

ISBN 3-473-37802-X 
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AASCHT: D’WELT RONDERËM 
Thema : Afrika 

(Als Hiféierung zum Développement communautaire) 
 
1. VERSAMMLUNG 
Biberlidd: Gudde Moie bei de Biber 
 
Den Développement communautaire (DC) ass eng 
„Entwécklungszesummenaarbecht“. Et ass eng Aart a Weis fir an engem 
bestëmmte Beräich ze schaffen. Mir als LGS engagéieren eis a ville 
Länner, an hei goufe schonn eng ganz Rei Projetë realiséiert z.B. an Afrika, 
méi genee am Senegal, an am Niger, mee och a Bolivien gouf eng Schoul 
gebaut, Spillplazen, e grousse Pëtz, et goufe Bëscher geplanzt an nach vill 
aneres. 
Fir dass d’Biber dat Ganzt besser verstinn, ass an dëser Versammlung een 
dobäi, dee bei engem vun deene Projetë matgemaach huet. An deen 
erzielt, wat hien/hat erlieft huet. Dobäi kënnen och Fotoen oder e kuerze 
Film gekuckt ginn. 
Uschléissend gëtt mat de Biber geschwat an d’Biber kréien op hir Froe 
geäntwert. 
(Dat Ganzt soll net mei laang ewéi 1/2 Stonn daueren) 
De Rescht vun der Versammlung gëtt op d’Land (de Kontinent) ausgeriicht, 
wou de beschriwwene Projet stattfond huet. Mir proposéieren de Kontinent 
Afrika. 
 
1. Spill vun iergendwou aus Afrika 
Material: Steng 
 
Zwee Kanner mole mat Faarwen op Pabeier, mat Kräid op de Wee oder an 
de Sand dräi Kreesser, déi anenaner leien. All Kand leet e Steen nieft de 
Krees, ee Spiller huet e Steen hannert dem Réck an der Hand. En anert 
Kand muss roden, a wat fir enger Hand de Steen ass. Réit hat richteg, 
duerf et säi Steen ee Krees weider no banne setzen, wann net, dann ass 
deen Nächsten um Tour. Wiem säi Stee fir ’t éischt an der Mëtt läit, huet 
gewonnen. 
 
2. Spill aus dem Ruanda 
Uewen-ënnen? 
Material: 3 Bounen 
 
Fir dëst Werfspill sëtzt oder knéit een am beschten um Buedem. Et 
fonktionnéiert no dem selwechte Prinzip ewéi „Kapp oder Zuel“. Mir 
brauchen dräi Bounen, déi mir der Längt no duerchschneiden, sou dass mir 
6 Halschenten hunn. 
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Virum Spillufank leeë mir fest, wéivill Ronne mir spillen. Wa mir geloust hu 
wien ufänke soll, werft deen déi sechs hallef Bounen an d’Luucht, fir datt se 
tëscht eis op de Buedem falen. Je nodeem wéi d’Boune leien, ginn 
d’Punkte verdeelt. 
An dat geet esou: 
1.Weist nëmme bei enger oder zwou Bounenhalschenten déi flaach Säit no 
uewen, gëtt et kee Punkt. 
2. Weist bei dräi bis fënnef déi flaach Säit no uewen, gëtt et ee Punkt. 
3. Weist bei all entweeder déi flaach oder déi kromm Säit no uewen, ginn et 
zwee Punkten. 
Gewënner ass deen, deen no alle Ronnen déi meeschte Punkte 
gesammelt huet. 
 

Kniwwel: Trommelen an alle Gréissten 

 

D’Trommel ass 

d’Kinnigin ënnert den 

afrikaneschen 

Instrumenter, virun 

allem d’Fell-an 

d’Déierenhaut-Mebran-

Trommel. Am 

heefegsten huet si 

d’Form vun engem 

Becher, engem Kielech 

oder engem Kessel. 

 

Material:

 Packpapier oder Elefantenhaut, Wasser, 

Gummiband, Schere, kleine Blumentöpfe aus Ton, 

grössere Terrakotttöpfe, alter Kochkessel für 

Wäsche aus Omas Zeiten, Regentonne, 

Keramikkaltfarbe, Pinsel, Waschmitteltrommel, 

Luftballons, Lederlappen. 
 
Alter: vun 3 Joer un 
 

Die unterschiedlich grossen Terrakottablumentöpfe können vorher mit 

Keramikkaltfarbe bunt bemalt werden. Packpapier oder Elefantenhaut 

so zuschneiden, dass es als Membrane über die Trommel gelegt 
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werden kann. Das Papier durch Wasser ziehen, glatt über die offenen 

Rundungen der Trommel-Töpfe spannen und mit 

Gummibandbefestigen. Auch Luftballons, die etwa zur Hälfte 

abgeschnitten werden, können als Trommelfell dienen. Den 

Lederlappen ebenfalls erst nässen, dann eine Trommel damit 

bespannen. Die Waschmitteltrommel kann auch beklebt und bemalt 

werden. 

Werden die Trommeln der Grösse nach aufgestellt, kann man die 

Abstufung der Klänge gut unterscheiden. 
 
Lidd: mat Trommelspill begleet Oalele atikitiki tumbei 

(Lidderbuch O alé lé) 
 
3. Spill aus dem Ruanda: BANKONI Y’INKA 
Material: Staf vun 1m laang an 2cm Duerchmiesser 
 
„Bankoni y’inka“ heescht iwwersat „Stall fir d’Kéi ze hidden“. Do verdreiwen 
d’Kanner aus dem Ruanda sech d’Zäit, wa si d’Kéi mussen hidden. 
Fir d’éischt musse mir d’Balancéiere mat engem Staf üben. Mir stellen de 
Staf an d’Mëtt vun der Hand a versichen hien an der Riicht ze halen ouni 
déi aner Hand ze gebrauchen. Soubal mir dat gutt beherrschen, kënne mir 
mam Spill ufänken. 
Mir markéieren eng Start- an Zilstreck. Mir maachen 2 Gruppen. Da stelle 
mir eis niefteneen an 2 Equipen a balancéiere vum Start bis bei d’Zil de 
Staf op eise Fangerspëtzen. Fällt de Staf erof, muss dee Spiller erëm vu vir 
ufänken.Wat fir eng Grupp fir d’eischt fäerdeg ass, huet gewonnen. 
 
4. Spill: Wat fir een Uebst a Geméis kënnt aus Afrika? 
Material: Käertercher mat verschiddenen Zorte Geméis an Uebst 

aus Afrika an Europa (2x) 
 
Mir deelen d’Kanner an 2 Gruppen an deelen hinne Käertercher aus. Si 
sollen dann déi Käertercher beienee leeën, wou hirer Meenung no Uebst 
drop ass, dat aus Afrika kënnt. Wien déi meescht richteg huet, huet 
gewonnen. Zesumme kucke mir eis dono déi Uebstzorte méi genee un. 
 
Zum Schluss vun der Versammlungen soe mir de Kanner, wat si fir déi 
nächst Versammlung matbrénge solle fir ee Bananekuch ze baken. 
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2.VERSAMMLUNG 
Bananekuch baken + Shake mixen 
 
Dës Versammlung ka virun engem Bazar oder enger Kiermes gemaach 
ginn, dass d’Kanner hir Kuche kënne verkafen an d’Suen da fir e Projet vun 
den LGS am Kader vum DC sinn. 
 
Rezept: Bananekuch 
 
Mir brauchen: 250gr Botter / 300gr Zocker / 4 Eeër / 375 gr Miel / 30 gr 

Gromperemiel / 4 Téiläffele Bakpolver / 200 gr 
zerdréckte Banan /100 gr Mandelblieder. 

Preparéieren: Aus dem Botter an 250gr Zocker, Eeër, Miel, 
Gromperemiel, Bakpolver a Banan maache mir e 
Réierdeeg, fëllen den Deeg an eng Këschteform. 
D’Mandelblieder mat 50 gr Zocker vermëschen an 
op de Kuch streeën. Am virgewiermte Schäffche bei 
180 Grad ongeféier 60 Minutten op der ënneschter 
Schinn baken. 

 
 
Rezept: Bananeshake fir direkt 
 
Mir brauchen: 1 kleng Banan / 1 Essl. Zitrounesaaft / 1 Téil. Vanillzocker 

/ 1 Téil. Hunneg / 150 ml kal Mëllech. (Fir eng 
Portioun) 

Preparéieren: D’Banan schielen, kleng schneiden, Zitrounesaaft, 
Vanillzocker, Hunneg an d’Mëllech alles an de 
Shaker maachen a mixen. 

 



Biber Method  52 

AASCHT ZUR NATUR 
Thema: Beien 

 
1.VERSAMMLUNG 
Biberlidd : Gudde Moie bei de Biber 
 
Geschicht : D’Beiekinnigin (e Mäerche vun de Bridder Grimm) 
 
Zwee Prënzekanner sinn eraus an d’Welt gaange fir vill ze erliewen a si 
hunn op eemol esou ee wüst Liewe gefouert, dass si guer net méi heem 
gaange sinn. Dee jéngste Prënz, deen Dummling geheescht huet, huet 
sech enges Daags op d’Sich no senge Bridder gemaach. Mee wéi hie si bis 
fond hat, do hu si hien nëmmen ausgelaacht a sech lëschteg iwwert hie 
gemaach. „Souwisou,“ hu si gesot, „si mir vill méi gescheit ewéi s du!“  
Déi dräi Bridder sinn awer dunn zesumme weidergaange bis si op eemol 
bei ee Seechomessekoup komm sinn. Déi zwee grouss Prënze wollte mat 
engem Bengel am Koup wulle fir ze kucken, wéi déi aarm Seechomesse 
vun Angscht doruechter krabbelen. Mee hire klenge Brudder huet gesot: „ 
Loosst déi Déieren a Rou, ech hunn net gär, wann dir si stéiert.“  
Si si viru gaangen a koume bei e Séi, op deem e ganze Koup Inte 
geschwomme sinn. Déi zwee Bridder wollte se fänken a broden, mee den 
Dummling huet dat net zougelooss an huet gesot: „Loosst déi Déieren a 
Rou, ech wëll net, datt dir se dout maacht.“ 
Si koumen du bei e Beiennascht dat esou voller Hunneg war, dass en 
ënnen erausgedrëpst ass. Déi zwee wollte Feier ënnert de Bam maachen, 
d’Beien erstécken an esou den Hunneg huelen. Den Dummling huet si 
awer op en Neits zréckgehalen a gesot: „Loosst déi Déieren a Rou, ech 
wëll net, dass dir se verbrennt.“ 
Si si weidergaangen a koume bei e Schlass. Am Stall stoungen elauter 
verstengert Päerd. Et war wäit a breet kee Mënsch ze gesinn. Si sinn 
duerch dat ganzt Schlass gaange bis si virun enger Dir stoungen, un där 
dräi Schlässer houngen. Duerch eng Klapp an der Dir konnt een an d’Stuff 
erakucken. Do soutz, op engem Dësch, ee klenge groe Männchen. Si hu 
geruff, eemol, zweemol, mee de Männchen huet net héieren. Wéi se fir 
drëtt geruff hunn, ass de Männchen opgestanen, huet d’Schlässer 
opgespaart an ass erauskomm. Ouni ze schwätzen huet hien déi dräi 
Bridder bei en Dësch gefouert, dee voll gudder Saache stoung. Nom 
Iessen huet de Männche jiddwereen an eng Kummer gefouert. Do hu se 
geschlof. 
Mueres koum de Männche bei deen eelste Prënz, hien huet him gewénkt 
an hie bei eng Tafel gefouert, op där dräi Aufgabe stoungen. Dës Aufgabe 
mussen erfëllt gi fir d’Schlass ze erléisen. Déi éischt Aufgab: am Bësch, 
ënnert Moos, leien der Prinzessin hir Pärelen. Et waren der méi ewéi 
dausend. Bis d’Sonn ënnergeet, mussen all dës Pärelen opgeraaft ginn. 
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Wann och nëmmen eng eenzeg feelt, da gëtt deejéinegen, dee se gesicht 
huet, zu Steen. Deen eelste Prënz ass an de Bësch gaangen, huet 
ugefaangen no de Pärelen ze sichen, mee wéi d’Sonn ënnergaangen ass, 
do hat hien eréischt honnert Pärele fonnt. An de Prënz ass zu Stee 
verwandelt ginn. 
Den nächsten Dag huet deen zweete Prënz probéiert d’Pärelen all 
opzerafen. Mee et ass him net besser gaange wéi sengem Brudder an och 
hien ass owes zu Stee verzaubert ginn. 
Endlech war et um Dummling sengem Tour. Hien huet och ugefaangen ze 
sichen. Mee et war schwéier all d’Pärelen am Moos erëm ze fannen an 
hien ass nëmme lues a lues weiderkomm. Hien huet sech op e Stee gesat 
an huet ugefaangen ze kräischen. Op eemol koumen 
d’Seechomessekinnigin a 500 Seechomessen erbäi gelaf. Den Dummling 
hat hinnen eng Kéier d’Liewe gerett. Si hunn ugefaangen no de Pärelen ze 
sichen a schonn no kuerzer Zäit haten si se alleguer erbäi bruecht. 
Als zweet Aufgab sollt de Kinnéksjong de Schlëssel vun der Schlofkummer 
vun de Prinzessinnen am Séi erëmfannen. Wéi den Dummling bei de Séi 
koum, sinn d’Inten, déi hien eng Kéier virum sécheren Doud duerch seng 
Bridder gerett hat, do geschwommen. Si sinn andauernd gedaucht an hunn 
de Schlëssel aus deem déiwe Séi erausgefëscht. 
Déi drëtt Aufagb awer war déi schwéierst: de Kinnek hat dräi Duechteren. 
De Prënz sollt elo erausfannen, ween déi Jéngst vun deenen dräi war. Si 
hu sech een deem aneren ewéi en Ee geglach. Si waren duerch näischt 
aneschters ze ënnerscheeden ausser dass si, ier se ageschlof sinn, 
verschidde Saache giess haten: déi eelst e Stéck Zocker, déi zweet e 
wéinig Mëlass an déi jéngst e Läffel voll Hunneg. Du koum d’Beiekinnigin, 
déi den Dummling virum Feier gerett hat, an ass bei de Mond vun deenen 
dräi Prinzessinne riche gaangen. Zu gudder Lescht ass si op deem Mond 
setze bliwwen, deen Hunneg giess hat. Sou huet de Prënz déi jéngst 
Kinneksduechter erkannt. Hien huet si gekusst an den Zauber war 
gebrach. D’Schlass ass nees erwächt, aus de Steng sinn nees Mënsche 
ginn.  
Den Dummling huet d’Prinzessin bestued an ass Kinnek ginn. Seng 
Bridder si glécklech gi mat deenen zwou anere Prinzessinnen. 
 
 mir stelle Froen iwwert d’Geschicht fir ze kucken, op d’Kanner alles 
verstanen hunn 
 
 
Kniwwel: Beiemobilé 
 
Fir dëse Mobilé kënnen ze kniwwelen, musse mir fir d’éischt an d’Natur 
erausgoen an e flotten Aascht sichen. 



Biber Method  54 



Biber Method  55 

Spiller: 
 
1) Panik am Beiestack. D’Wabe sinn opgaangen an no an no leeft dee 
ganzen Hunneg eraus. D’Beie bleiwen unenee pechen. 
 
Pechegt Ee-Been-Gespréngs: all d’Kanner hopsen op engem Bee mat den 
Aen zou. Soubal sech zwee Kanner beréieren, maachen si d’Aen op a soe 
sech moien. Da maache si d’Aen nees zou an hopsen zu zwee weider, bis 
si deen nächste beréieren. All Kéiers wa si ee beréieren, bleiwe se un 
deem pechen a si hopsen zu enger ganzer Schlaang weider. D’Spill ass 
eriwwer, wa si all unenee peche bliwwe sinn. 
 
2) Zwee Beiestäck kämpfen ëm méi ee grousst Doheem. Wann 
d’Beienhaus ze kleng ginn ass, da schwärmen d’Beien all zesummen aus 
fir sech méi e grousst Haus ze sichen. Hei sinn et direkt zwee 
Beieschwärm, déi sech fir een an dat selwecht Beienhaus interesséieren. 
Si kämfen ëm hiert neit Doheem. 
 
Heem an d’Nascht: Mir maachen zwou gläichgrouss Gruppen. E ChefTaine 
ass de Schiidsriichter. All Grupp baut hiert Nascht, dat heescht si breeden 
en Dëschelduch oder e grousst Buedduch op der Wiss aus. D’Kanner 
setzen sech all niewenteneen an d’Mëtt tëschent déi zwee Näschter. Déi 
zwou Gruppe setze sech vis-à-vis. Tëschent hinne leien esou vill 
Tennisbäll ewéi Spiller pro Grupp. Bei fënnef Spiller pro Grupp brauch een 
also fënnef Bäll. De Schiidriichter geheit eng Mënz a jee nodeem wat op 
Kapp oder Zuel leie bleift, ass et un där enger oder där anerer Grupp. 
Wann de Schiidsrichter „Grupp A“ rifft, da sprangen déi op an huele sech e 
Ball. Si mussen elo probéieren d’Kanner aus der Grupp B ofzeschéissen, 
déi sech an hiert Nascht wëlle retten. Do si se a Sécherheet. 
Déi Leit, déi ofgetraff sinn, gi bei déi aner Grupp a spillen do mat virun. 
D’Mënz gëtt frësch geworf an da geet d’Spill esou weider. 
 
3) D’Beie fléien am Gaart ronderëm d’Blummen a si frou. Op eemol kënnt 
eng riesegrouss Kréi ugeflunn a wëllt e puer Beie fänken an iessen. 
 
Gescheit Bei: Mir brauchen eng ongerued Zuel u Beien. En anere 
Matspiller ass d’Kréi. Wann hien opdaucht, probéiert all Bei e Frënd ze 
fannen. Si huele sech zu zwee an zwee bei den Hänn. Eng Bei muss 
iwwreg bleiwen an d’Kréi probéiert elo déi ze fänken. Déi aner Beie kënnen 
hirer Frëndin awer hëllefen. Si kënne sech der Kréi einfach an de Wee 
stellen. Si kënnen awer och där gejotener Bei eng Hand ginn an da leeft 
eng aner Bei einfach weider.  
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Mee och d’Kréi gëtt bestëmmt midd. Dofir däerf net vergiess ginn, déi no e 
puer Minutten opzeléisen. Wann d’Kréi eng Bei gefaangen huet, da gëtt 
dës Bei zur Kréi. 
 
4) Et ass Fréijoer an d’Beie maache sech nees op de Wee fir Nektar ze 
siche fir hiren Hunneg. D’Beie si ganz dachs esou schwéier gelueden, datt 
si ënnerwee och alt emol e bësse vun hirer Fouer verléieren. 
 
Ma grins elo net: Et ass schonn eng Gemengheet, wann een net laachen 
däerf. Well, dee wou laacht – dee verléiert d’Spill. Setzt iech ee vis-à-vis 
vun deem aneren. Jiddweree kritt 11 Fixfeierbengelcher. Dir musst elo 
probéieren, déi iergendwou un iech ënnerzebréngen: tëschent de 
Fangeren, hannert den Oueren, ënnert der Nues,…….. Dobäi musst dir 
iech ouni Ënnerbriechung an dauernd ukucken. Wee fir d’éischt laacht oder 
e Stéck Fixfeier fale léisst, deen huet verluer.  
Eng Variant: wann dir zu méi ewéi véier Matspiller sidd, da kënnt dir en 
Anti-Laach-Turnéier maachen. Jee zwee vun iech triede géinteneen un. An 
der nächster Ronn trieden dann d’Gewënner géinteneen un, an esou virun. 
 
5) D’Kinnigin am Beiestack ass béis. Iergendee vun hire ville Beien huet 
vergiess déi kleng Eeër, déi d’Kinnigin geluecht huet, mat Nektar an 
Hunneg ze fidderen, an elo sinn der doduerch e puer ganz schwaach. Wéi 
sollen dann aus deenen Eeër kräfteg Hunnegbeie ginn, wa se net 
uerdentlech gefiddert ginn. D’Kinnigin probéiert erauszefannen, wien dee 
Schëllegen ass. 
 
D’Kinnigin sicht de Schëllegen: ee vun de Matspiller ass d’Beiekinnigin, 
een aneren ass déi schëlleg Bei, déi déi Kleng vergiess huet ze fidderen.  
D’Kinnign freet elo een nom aneren: „Bass du déi Bei, déi meng Kleng net 
uerdentlech versuergt huet?“ 
Bei: „Neen, ech war dat net!“ 
D’Kinnigin mécht ganz no virun der Bei hiren Ae ruckaarteg Bewegungen. 
D’Bei muss cool bleiwen an däerf sech net verroden. Esou muss d’Kinnigin 
erausfannen, wien eventuell déi Bei ass, déi net uerdentlech geschafft 
huet. 
 
Bilan vun der Versammlung: wat war gutt, wat huet de Kanner net esou 
gefall, wat hu si geléiert 
 
Biberlidd: Äddi Biber 
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2. VERSAMMLUNG 
Mir baken oder kache mat Hunneg. Hei e puer Rezepter: 
 
Kochen und Backen mit Honig 
Beim Backen und Kochen kann weißer Zucker in den meisten Fällen durch 
Honig ersetzt werden. Beim Backen sollte darauf geachtet werden, weniger 
Flüssigkeit in den Teig zu mischen. Denn Honig besteht zu einem Fünftel 
aus Wasser. Honig ist unter anderem deshalb empfehlenswert, weil er 
etwa ein Viertel weniger Kalorien als weißer Zucker hat. Haushaltszucker 
besteht aus Rohrzucker. Im Honig hingegen ist Fruchtzucker und 
Traubenzucker enthalten. Dadurch bleibt der Heißhunger auf Süßes aus, 
so die Zeitschrift " Öko-Test". 
 

Gedeckten Äppeltaart mat Hunneg 
Deeg : entweder Brisé, Zockerdeeg oder Bliederdeeg 
 
Fir d’Fëllung brauch een: 
 4-5 Äppel  
 70 gr Hunneg  
 40 gr Botter  
 Zitroun  
 60 gr Roséngen  
 Kanéil jee no Goût  
 
D’Äppel schielen, a kleng Zéiwe schneiden a mam Rescht an d’Kachdëppe 
maachen. Dat Ganzt op der Kachplak, op grousser Flam an ënner 
stännegem Réieren, ongeféier 4-6 Minutte laang brutsche loossen (bis 
d’Äppel ufänke liicht brong ze ginn). Alles ofkille loossen, eng Taarteform 
mat engem Deel vum Deeg dënn ausleeën, mat den Äppel fëllen a mam 
Rescht Deeg en Deckel drop leeën. Bei 160 °C 30 Minutte laang bake 
loossen. 

 

Sprëtzgebäck 
Et brauch een: 
 250 gr Botter  
 180 gr Hunneg  
 4 Eeër  
 480 gr Miel  
 1 Päckelche Vanillzocker  

De Botter an den Hunneg schaumeg réieren, d’Eeër no an no derbäi ginn 
an duerno d’Miel drënner mëschen. Mat enger Stärentüll op de Blech 
opsprëtzen a bei 170 °C 8-10 Minutte laang bake loossen. 
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Hunnegwäffelcher 
 6 Eeër  
 255 gr Hunneg  
 255 gr Botter (wodelech)  
 400 gr Miel  
 
D’Eeër an den Hunneg schaumeg réieren, de wodeleche Botter derbäi ginn 
an zum Schluss d’Miel drënner hiewen. 

 

Flan 
 2 EL Puddingpolver  
 Mëllech  
 2 EL Rahm  
 3 EL Hunneg  
 4 Eeër  
 1 Päckelche Vanillzocker  
 
De Puddingpolver an der Mëllech opléisen. Duerno alles zesummen an 
enger Schossel mam Schnéibiesem gutt vermëschen (mee net klappen !), 
an eng feierfest Form schëdden a bei 170 °C 1 Stonn laang baken. 
 
N.B.:Et kann een d’Form och ganz dënn mat Zockerdeeg ausleeën éiert 
een de Flan dra schëtt. 

 
 
 
Mir léieren d’Déier „Bei“ méi genee kennen. 
 
D’ChefTainen erklären de Kanner d’Déier. Unhand vu Bicher kënnen 
d’Kanner e flotten Iwwerbléck iwwert d’Déier Bei kréien. Hei hannendrun e 
puer Erklärungen zum Déier „Bei“. 
 
E ganzt flott Buch zu dësem Thema: 
DIE BIENE 
Meyers Lexikonverlag 
ISBN 3-411-08621-1 
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3. VERSAMMLUNG 
 
Mir besichen en Imker, e Beienziichter, deen eis d’Beie méi genee kann 
erklären an eventuell kënne mir och gesinn, wéi Hunneg geschleidert gëtt. 
 
Den Daachverband vun de Lëtzebuerger Imker ass: 
Fédération des Unions d'Apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg 
Luxemburger Landesverband für Bienenzucht www.apis.lu 
 
Literaturhiweiser: 
 

 Kunterbunt und rundherum 
Naumann & Göbel 
ISBN 3-625-20259-x 

 

 365 Tolle Spiele 
Weltbild Verlag 
ISBN 3-89604-450-8 

 

 Das Wahnsinnsspiele Buch 
Tessloff 
ISBN 3-7886-0114-0 
 

 Rezepter: www.apis.lu 
 

 Erklärungen zum Thema Bake mat Hunneg: www.bienengarten.de 
 

 

http://www.apis.lu/
http://www.apis.lu/
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AASCHT ZU DE MATMËNSCHEN 
Thema : De Bäcker 

 
1. VERSAMMLUNG 
 
Lidd: Gudde moie bei de Biber 
 
Intro: 
Fir dass d’Kanner erausfanne wat fir eng Versammlung mir haut hunn, 
maache mir ee Puzzle mat engem Bäcker drop.  
Mir huelen eng Foto oder e Bild vun engem Bäcker (DA4), pechen dat op 
ee Kartong an zerschneiden et a grouss Puzzlestécker. 
Mir kënnen och 2 Gruppe mat 2 verschiddene Puzzele maachen. 
Mir ginn de Kanner 10 Minutten Zäit fir d’Puzzelen ze maachen. 
 
Geschicht: Kannischutta, Moukekätten  
 
Et ass net liicht mam Nelli sengem Bopi Nobbes. 
Besonnesch an de Butteker. Oder am Restaurant. Wann de Bopi Nobbes 
eppes keeft oder bestellt, kritt hien d'Nimm vun de Saachen net méi 
richteg eraus. Hie verwiesselt ëmmer d'Wierder. Wann hien nëmmen ee 
Wuert soe muss, geet et nach. Dat ass da meeschtens richteg.  
Mee sou bal hien zwee Wierder schwätzt, ass alles verdréint a verknujelt. 
Wann hien am Café eng Limonad mat engem Schalimo bestelle wëllt, 
seet hien: «Bréngt mir wann ech gelift eng Schamulad mat engem 
Limullo! » 
Wann hien am Restaurant Loscht op Pastaschutta a Canelloni huet, seet 
hien: «Fir unzefänke Kannischutta, an duerno Pastelloni.» 
Wann hie beim Bäcker dräi Mouerekäpp an zwou Crèmeflûtë kafe wëllt, 
seet hien: «Ech hätt gär dräi Kroutefläpp an zwou Flämekrütten.» 
Am Ufank huet de Bäcker grouss gekuckt.  
Hie sot: «Wat dann elo, Meeschter? Kënnt Dir mir dat mol widderhuelen?» 
De Bopi Nobbes sot: «Wéi dann? Ech hunn dach elo grad ganz däitlech 
gesot, datt ech gär dräi Müttekrämp an zwou Moukekätten hätt.» 
De Bäcker huet sech mam Fanger am Ouer gestëppelt, well hie geduecht 
huet, hie géif net méi gutt héieren. «Muttekrämp a Moukekätten? Wat soll 
dat da sinn? Sou eppes hunn ech hei net.» De Bopi Nobbes huet gelaacht: 
«Sou sot ech dach guer net. Ech hunn dräi Fourekläpp an zwou 
Klümmefrätte gefrot.» 
«Wësst Dir wat?» sot de Bäcker. «Hei hutt Dir e Croissant an eng 
Aprikosentäertchen an e Mirabellefliedchen, et ass alles gratis, wann ech 
gelift, mee loosst mech elo a Rou mat Äre Fourekläpp a Klümmefrätten! » 
Mee haut huet de Bäcker sech un de Bopi Nobbes gewinnt. An net 
nëmmen dat. Hie waart scho bal drop, datt de Bopi Nobbes a säi Buttek 
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kënnt. Well dat ass ëmmer extra spannend. Déi aner Leit froen einfach 
Bréidercher a Mëtschen, Baguetten an Aachtercher, Nëssbrout 
aVollkar-brout. Dat ass näischt Besonnesches. Dat geet zack zack. 
Awer beim Bopi Nobbes muss de Bäcker all Kéier nodenken. Ganz 
schaarf nodenken. Hie muss erausfannen, wat Maasserwëtsche sinn an 
Zwäckbiik, gestraisste Fëlles an Tätschequaart, Koséngeruch an 
Tatschpéitercher. De Bäcker ass ëmmer houfreg, wann hien dat zack 
zack erausfënnt. D'Nelli geet a leschter Zäit richteg gär mat sengem 
Bopi Nobbes bei de Bäcker. Et ass nämlech e grousse Genoss ze 
gesinn, wéi de Leit am Buttek bal d'Aen aus de Kaule falen an d'Ouere 
vum Kapp trëllen, wann de Bopi Nobbes seet: «E Kolli kuebel daak 
Bouterebrau, wann ech gelift! », an de Bäcker paakt him eenzock e Kilo 
duebel gebakent Bauerebrout an d'Tut. 
 
Bäckerspill: 
Material: Miel, Zocker, Hief, Kakao a Sonneblummekären 
 
Bei dësem Spill geet et ëm schmaache vu Baksaachen. 
Fëll verschidden Tellere mat Miel, Zocker, Hief, Kakao a 
Sonneblummekären. 
Verbann engem Kand d’Aen a looss hatt no an no all dat schmaache wat 
op den Tellere läit; hatt soll da rode wat et geschmaacht huet. 
 
Mir bake Kichelcher - Gëlle Knäpp : 
Material: 200 gr Botter, 100 gr Zocker, 1El Mëllech oder Rahm, 

300 gr Miel 
 
 De Botter gëtt schaumeg geréiert, da kommen den Zocker, d’Mëllech 

oder d’Rahm an d’Miel dobäi. Verréier alles bis et e glaten Deeg gëtt. 
 Maach den Uewe schonn un, datt e virhëtzt. 
 Form aus dem Deeg kleng Kugelen a lee se op e Bakblech, deen 

agefett oder mat Bakpabeier ausgeluecht ginn ass. Dréck all Kugel mat 
enger Forschett platt. 

 Bak se elo ongeféier 10 Minutte bei 200 Grad oder op 3 am Gasuewen. 
 
D’Fruucht vum Feld sammelen: 
Material: Kären, Schalimoen an Dëppercher 
 
Mir leeën d’Kären op den Dësch. 
All Spiller kritt elo ee Schalimo a versicht mat dësem d’Kären unzesuckelen 
an déi an een Dëppchen ze verfrachten.Wien déi meeschte Kären a 
sengem Dëppchen huet ass gewonnen.  
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Kaz a Maus: 
D’Spiller stinn an engem Krees an hale sech fest mat den Hänn un. An der 
Mëtt vum Krees läit e Kichelchen. Baussen dem Krees leeft eng Maus a 
versicht, de Kichelchen ze kréien. D’Spiller versichen d’Maus unzehalen. 
Fir dëst Spill méi interessant ze maachen, kënnen duerno méi Spiller eng 
Maus sinn. 
 
2. VERSAMMLUNG/SORTIE 
D’Biberfamill geet eng Bäckerei besichen 
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AASCHT ZU DE MATMËNSCHEN 
Thema: Frëndschaft 

 
Heifir ginn zwou Versammlunge proposéiert. An enger éischter 
Versammlung ginn d’Kanner an d’Thema agefouert an an der zweeter gëtt 
e Frëndschaftsfest gefeiert. 
 
 
1. VERSAMMLUNG: 
 
Biberlidd ( O alé lé S.15) 
Am Biberlidd sange mir « …Frënn wëlle mir sinn…. ». Wat heescht dat 
« Frënn sinn » ? 
 
Mat Frënn kann een… 
D’Biber setze sech an e Krees. Um Buedem läit eng Fläsch, déi gedréit 
gëtt. Op deen, deen d’Fläsch weist wa si stoe bleift, soll de Saz « Mat 
Frënn kann een… » mat eppes fäerdeg maache wat him wichteg 
ass z.B.:…am Gaart spillen, …rolzen, …e Geheimnis 
hunn,…laachen,…a.s.w. Wie seng Iddi gesot huet oder vläicht keng hat, 
geet an d’Mëtt an dréit d’Fläsch. 
 
Frëndschafts-Collage 
Material: Plakat, Zäitschrëften, Schéieren, Pech  
Aus den Zäitschrëfte schneiden d’Biber Biller eraus, déi fir si Frëndschaft 
duerstellen a peche se op e Plakat. Wann d’Plakat fäerdeg ass, gëtt iwwer 
d’Biller geschwat. D’ChefTainen hiewen hei Aspekter ewéi léif si mateneen, 
op eneen oppassen, ee fir deen aneren do sinn, zesummenhalen …ervir. 
 
Zesummen: Pantomim  
D’Biber solle Bewegungsaufgaben zu zwee oder méi pantomimesch 
zesumme léisen z.B. : 
 zu zwee e grousse Kuerf droen 
 e Kand stécht an engem Rouer fest an zwee anerer sollen et befreien 
 dräi Kanner ginn iwwert eng Strooss, awer nëmmen op 3 Been 
 véier Kanner stellen eng Kutsch mat Päerd duer a féieren e fënneft 

spazéieren 
 …. D’Biber kënne sech selwer nach weider Beispiller afale loossen. 
 
Pendentif aus FIMO  
Material: FIMO, Deegrull, Bakforme fir auszestiechen, Holzbengel 
Fir eis Frëndschaftsfeier déi nächste Kéier brauche mir e klenge Cadeau.  
De FIMO dënn ausrullen. D’Biber kënne sech elo aus FIMO eng Form 
erausstiechen, déi fir si Frëndschaft duerstellt an déi si déi nächste Kéier 
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hirer/hirem Frënd/in aus de Biber schenke wëllen. Oppassen datt kee Kand 
duebel Cadeaue kritt an en anert dofir keen. D’Form kann an zwee 
geschnidde ginn. An all Stéck gëtt mat engem Holzbengelchen e Lach 
gestach. D’ChefTainë këmmere sech drëm, datt déi nächste Kéier de FIMO 
gedréchent ass. 
 
Biberlidd ( O alé lé S.15) 
 
Fir déi nächste Kéier soll all Biber vun doheem e Stéck Woll vun +/- 2 
Meter matbréngen. Wa méiglech am Biber senger Lieblingsfaarf a gutt 
opfälleg, datt een et gutt erëm erkenne kann. 
 
 
2. VERSAMMLUNG: FRËNDSCHAFTSFEST 
(dat kann och e längeren Nomëtteg sinn)  
 
Et kann een dëst Fest notze fir d’Elteren oder aner Kanner an 
d’Versammlung z’invitéieren. Am leschte Fall kënnen d’Biber hire Frënn, 
déi net an de Guiden a Scoute sinn, en Dépliant « Bréng ee mat » ginn a si 
esou invitéieren. Dës Dépliantë kritt een an der Zentral vun den LGS. Sollt 
Besuch op dësem Fest erwaart ginn, mussen an der Versammlung virdru 
méi FIMO-Stécker preparéiert ginn. Dëst kënnen d’Biber maachen oder 
d’ChefTainen iwwerhuelen dës Charge. 
 
Biberlidd ( O alé lé S.15) 
 
Frëndschaftskuch/taart 
Zu all Fest gehéiert eppes z’iessen. Déi Famillen, déi d’Méiglechkeet hunn, 
kënnen zesummen e Kuch/eng Taart baken. Bei deenen anere bréngen 
d’ChefTainen e Kuch, eng Taart mat, déi dann nach vun de Biber mat 
Frëndschaftszeechen (Häerzer, Blummen, Sonnen…) dekoréiert ka ginn 
(Schokodeko, Liewensmëttelfaarwen).  
 
Frëndschaftskordel 
Mat dem Stéck Woll wat all Biber vun doheem matbruecht huet 
(d’ChefTainen hu Woll matbruecht fir déi, déi et vergiess hunn), gëtt eng 
Kordel gedréint oder geflecht. Si gëtt haut als Dëschdekoratioun geholl, a 
fir de Rescht vum Joer als Dekoratioun an de Sall gehaangen. Si soll eis 
d’ganzt Joer drun erënneren, datt mir als Biberfamill matenee verbonne 
sinn. 
 
Eng Geschicht iwwert d’Streiden a sech verdroen 
D’Biber kréien eng alldeeglech Geschicht erzielt iwwer d’Streiden a sech 
verdroen. D’Biber sollen d’Geschicht kommentéieren. Wann an der 
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Geschicht eppes iwwer Frëndschaft a léif si matenee verzielt gëtt, da sollen 
si opsprangen an een deen anere léifdrécken. Wann awer eppes iwwer 
Streiden a rose maache gezielt gëtt, da solle si all haart « buuhh » ruffen. 
 
Geschicht  
An enger Spillschoul sinn den Tim, d’Tina an d’Anna am Gaang zesumme 
mam Lego ze spillen. D’Lisa, de Jim, de Charel an den Toni wëllen 
zesummen Theater spillen a sech verkleeden. Dobäi kréie si schrecklech 
Sträit mateneen. Alle véier wëlle si nämlech de Kinnek oder d’Kinnigin sinn 
an déi gëlle Kroun opsetzen. Si streiden därmoosse mateneen, datt si net 
mierken, datt d’Sarah sech ugeschlach huet a SCHWUPP d’Kroun klaue 
kënnt. Domadder ass de Sträit zwar eriwwer, mee d’Kroun ass fort. 
Eis Streiderte wëssen net wat si maache sollen. De Jim wëllt bei d’Joffer 
goe fir Hëllef ze froen, den Toni wëllt dem Sarah nolafe fir d’Kroun zréck 
zekréien. Och den Tim, d’Tina an d’Anna kommen erbäi fir Rotschléi ze 
ginn an d’Anna huet déi beschten Iddi : « Mir brauchen d’Hëllef vun der 
Joffer net, mir ginn och esou eens. Mir bastelen eis einfach alleguer eng 
Kroun, da kënne mir alleguer Kinniginnen a Kinneke sinn. »  
Jiddweree fënnt dat eng gutt Iddi a fänkt un ze schnëppelen an ze pechen. 
No enger kuerzer Zäitche kënnt och d’Sarah bei déi aner zréck. Hatt géif 
och gäre bastelen a bréngt déi geklaute Kroun zréck. 
Den Toni an de Jim sinn nach béis, mee da verdroe si sech awer a loossen 
hatt matmaachen. Eng hallef Stonn méi spéit sinn si erëm déi beschte 
Frënn an d’Joffer ass frou, datt si esou vill Prënzen, Prinzessinnen , 
Kiniginnen a Kinneken an hirer Klass huet. 
 
Jäitztiirm a Schëffer a Schätz 
Material: FIMO-Stécker vun der leschter Versammlung, Schatzkëscht, 
Foularden, Liederstréckelen 
Zu eisem Frëndschaftsfest gehéiert dee klenge Cadeau, dee mir déi lescht 
Versammlung gemaach hunn. Jiddweree geet seng zwee Stécker, säi 
« Schatz »,deen hien sengem/senger Frënd/in schenke wëllt, elo sichen. 
D’Biber ginn an 2 Gruppe gedeelt : 
Déi eng Grupp sinn d’Schëffer : si sti mat verbonnenen Aen op enger Säit 
vum Sall. Hir Aufgab ass et hire Schatz (2 FIMO-Stécker) op déi aner Säit 
vum Sall sichen ze goen.  
Déi aner Grupp sinn d’Jäitztiirm, si stinn op deene geféierleche Plaze 
verdeelt am Sall ; all Kéier wann e Schëff ze no u si erukënnt, musse si 
jäitzen. 
D’Schëffer musse kucke fir op déi aner Säit vum Sall ze kommen ouni op 
Grond ze lafen, also widder e Jäitztuerm ze kommen. Op der anerer Säit 
ukomm, kënne si kucken an hire Schatz u sech huelen. 
Duerno ginn d’Rollen ëmgedréint an den zweete Grupp kuckt fir seng 
Schätz ze kréien. 



Biber Method  69 

Wann all Biber seng zwee Stécker FIMO huet, da gi Liederstréckelen 
duerch d’Lächer gezunn an zougekniet. Jiddereen hänkt sech seng zwou 
Ketten ëm den Hals. 
 
Häerzinsel 
Material: grouss rout Häerzer aus Kartong, Anlag mat Musek 
D’Häerzer mussen esou grouss sinn, datt e puer Kanner drop stoe kënnen. 
Bei zwanzeg Kanner kënnen et 5 Häerzer sinn. D’Häerzer leien am Sall 
verdeelt. 
D’Biber danzen op Musek duerch de Sall ronderëm d’Häerzinselen. Wann 
d’Musek ophält, stellen d’Kanner sech op eng Insel an ëmäerbelen déi aner 
Kanner déi op der Insel stinn. No all Ronn gëtt een Häerz eweggeholl, datt 
d’Kanner zum Schluss all op enger Insel stinn. Nodeems d’Biber sech esou 
no waren a sech léifgedréckt hunn, ginn hir Frëndschaftsketten 
ausgetosch. Eng Ketten hale si, an déi aner Kette mam zweete Stéck gi si 
engem/enger Frënd/in. Nach eemol : Oppassen, datt kee Kand duebel 
Cadeaue kritt an en anert dofir keen. 
 
Ofschloss mam Frëndschaftsalbum 
Elo ka gefeiert ginn : de Frëndschaftskuch gëtt mat eppes ze drénke 
verbotzt an et leeft lëschteg Kannermusek. Eng Gruppefoto vun deem Dag 
gëtt vir an e Frëndschaftsalbum gepecht, deen am Bibersall leie bleift. Am 
Laf vum Joer kënnen nach weider Frëndschaftsfotoen oder -symboler an 
den Album gepecht ginn oder d’Biber molen zum Thema eppes dran. 
 
Biberlidd ( O alé lé S.15) 
 
PeP- Projekte entwickeln für die Praxis : Weil wir gute Freunde sind 
HERDER - Petra Brand u. Ute Hatlappa-Eichstädt 
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AASCHT ZUR SPIRITUALITEIT 
 

Alles wat mir brauchen 
Dësen Aascht erstreckt sech iwwer 2 Versammlungen an 1 Visite oder gëtt 
op engem Weekend gemaach. Ideal ass et, wann dësen Aascht an där 
waarmer Joreszäit gemaach gëtt oder direkt am Hierscht, wann dem Bauer 
säi Schapp nach gutt mat Käre gefëllt ass. 
Zu der Versammlung gehéieren e puer Lidder. Si sinn net schwéier, mee 
wie sech et mam Sangen oder Instrument spille méi schwéier deet, fënnt 
se op enger CD, déi een am DZ an der Zentral geléint kritt. 
 
 
1. VERSAMMLUNG ODER OWEND UM WEEKEND 
Dës Versammlung baséiert op der Geschicht ‘Sara und der goldene 
Weizen’. Nom Roman vum Meryl Doney hunn de Rolf Krenzer an de 
Siegfried Fietz e ‘Sangspill’ draus gemaach. Och mat de Biber kann een 
dat opféieren. Hei ass et awer elo fräi iwwersat als Geschicht. All anert 
Material dozou (op däitsch) kënnt dir iech awer och verschafen. Méi 
Geneeës dozou um Schluss heivun. 
 
Geschicht: 
D’Sara an déi gëlle Kären…fannt dir nom ganze Verlaf vum Aascht. 
D’Geschicht soll am beschte vun e puer Chef virgelies ginn, déi d’Rollen 
iwwerhuelen. Ee Chef kann dobäi och e puer Rollen iwwerhuelen - just déi 
vum Sara an déi vum Erzieler si méi grouss a sollte vun 2 verschiddene 
Leit gespillt ginn – all déi aner kënnen evtl. vun enger drëtter Persoun 
iwwerholl ginn. Persounen/Déieren, déi an der Geschicht virkommen: 
Erzieler (E), d’Mamm (M) mat hire Kanner Tun (T) a Sylvie (S), de Papp (P) 
D’Maisercher Sara, Leo, Mia a Bob, d’Maiserchersmamm (MM). 
 
D’Iwwerschaffe vun der Geschicht geschitt duerch Nofroen oder zur 
Ofwiesselung mat enger Pantomim. Dat ass e bësse méi schwéier, mee 
dofir immens flott! Et ass net schlecht, wann d’Kanner virdru schon eemol 
eng gemaach hunn: 
D’Kanner sëtzen am Krees. Mir kënnen de Kanner als Aleedung soen, datt 
mir d’Déieren och net ëmmer versti wa se ‘schwätzen’ an datt si sech fir eis 
oft duerch hir Gesten an Haltung verständlech maachen. Dono geet e Chef 
vu Kand zu Kand a stellt him eng Fro zur Geschicht. D’Kand soll dorop 
äntweren ouni ze schwätzen, mee duerch seng Gesten a Mimik. 
Déi aner Kanner passen op, ob si d’Äntwert verstinn. 
Beispiller fir d’Froen: Vu wou koum dat onbekanntent Geräisch wat d’Sara 
héieren huet? 
Wéi ass et dem Sara dobäi gaangen, war et frou, virwëtzeg, trauereg, 
erschreckt? Beschreif dem Sara seng Famill! Wéi eng Joreszäit hat 
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d’Mausefamill am léifsten? Wéi een Déier fäert d’Maus ganz besonnesch? 
Wat kann d’Maus mat de Weesshällem spillen? Wat mécht se am Hierscht 
mat de Kären? 
Dono kënne mer och nach e puer méi allgemeng Froe stellen. Wien huet 
schon e richtege Mähdrescher bei der Aarbecht gesinn? Hues du schon 
eng lieweg Maus vu ganz no gesinn?… 
 
Spiller: 
 
Käre sammelen:  
Material: Ganz vill verschidde Kären, Stréi, en ale Gromperesak 

oder e grousst Duch, 2 oder 3 Schosselen, am 
beschten och e Kassetterekorder an d’Kassett vun der 
Maus Sara. Zil vum Spill ass et, méiglechst verschidde 
Kären ze sammelen. 

 
1) D’Kanner ginn an 2-3 Equipen agedeelt (max. 8 Kanner pro Equipe). Dat 
sinn elo d’ Mausefamillen, déi Käre sammelen. All Mausefamill kritt eng 
Schossel (Këscht/Kuerf), déi op déi eng Säit vum Sall gestallt gëtt. Just vis-
à-vis dovun (op där anerer Säit vum Sall) leie ganz vill Kären, am beschten 
tëscht Stréi verstoppt op engem Duch. D’Maisercher sti bei hirer Schossel. 
Bei ‘lass’ geet eng Maischen no där anerer 1 Kär sichen a bréngt en an 
d’Schossel. D’Spill fonktionnéiert deemno wéi eng Staffel. Et gëtt ca 2 
Minutte gesammelt oder esou laang, wéi d’Lidd ‘Der Tisch ist reich gedeckt’ 
dauert. 
 
2) D’Kanner versammele sech nees am Krees. An d’Mëtt gëtt e gréngt 
Duch geluecht, wou all gesammelt Käre vun de Mausefamillen 
dropkommen. Mir kucken eis d’Kären un an d’Chef hëllefen erausfannen, 
wéi eng et sinn. Dono spille mer Kärememory. 
Virbereedung virum Spill: Op Kartongsstécker vun ca 3 x 3 cm ginn 
(ëmmer 2x) verschidde Kärenzorte gepecht, z.B. Käre vu Sonneblummen, 
Kürbis, Mais, Fluessom (Leinsamen), Weess, Kar (Roggen), Cresson, 
Bounen …. (ongf. 10 Zorten). Am beschte mécht een alles duebel (also 4 
Käertercher pro Kärenzort), da kann een d’Spill an 2 Equipë spillen. Et 
dauert dann net esou laang bis d’Kanner dru kommen.  
 
Käre planzen 
Material: Blummendëppen, Buedem, déi néideg Kären, eng Strenz 

mat Waasser. 
 
D’Kanner setze sech erëm all ronderëm dat gréngt Duch. D’ChefTaine 
erzielt wéi schéin et ass, datt d’Mais esou vill Käre gesammelt hunn an elo 
gutt iwwer de Wanter kommen. 
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Ma fir datt esou vill Käre wuessen, mussen se och geplanzt ginn. Och mir 
wëlle Käre planzen, fir datt doraus eppes wiisst, wat mir weider verschaffe 
kënnen. 
Dowéint planze mir Kären, déi séier kéngen. (Am beschte bannent e puer 
Deeg, da gesäit een d’Resultat am Fall vun enger Versammlung déi 
nächste Kéier ; bei engem Weekend kann een de Kanner jeeweils e klengt 
Blummendëppen, mat deem wat si geplanzt hunn, als Erënnerung mat 
heem ginn.) Besonnesch gutt eegne sech dofir Cresson oder Agar-Agar. 
 
Spiller 
Am Wanter kënnen d’Mais net vill eraus aus hirem Lach. Dofir loosse si 
sech allerlee Spiller afalen, fir d’Zäit gutt erëm zekréien. 
 
Maiserchesfänkches 
Ganz gäre spillen d’Mais Fänkches an hirem Lach, besonnesch déi folgend 
Variant vu Kaz a Maus: Bis op 2 Kanner stelle se sech an 2 Reien op, mat 
de Récker widdereneen. Vun deenen aneren 2 fänkt een, deen anere soll 
gefaange ginn. Dofir stinn déi zwee Spiller um Ufank op deenen 2 Enner 
vun de Reie vis-à-vis vun eneen. Da geet et lass. Deen dee fänkt, däerf 
d’Lafrichtung net änneren, dee Gejotenen däerf dat. Ass d’Maus 
gefaangen, kommen 2 aner Kanner un d’Rei. 
 
Käreschéissen 
Material: eng gerued Zuel Kären, eng Ficelle oder e laangt Stéck 

faarwegen Tesa, 2 Dicher. 
 
An der Mëtt vum Sall gëtt eng Ficelle gespaant. Et ginn 2 Equipë gemaach. 
All Equipe kritt en Duch mat ‘t selwecht vill Kären drop. Bei ‘lass’ schéissen 
se hir Kären eriwwer op déi aner Säit, mee opgepasst: si mussen um Duch 
landen! Zum Schluss gëtt gekuckt, op wéi engem Duch déi meeschte Käre 
leien – déi aner Equipe huet dann natierlech gewonnen. 
 
Maiserchesbon 
D’Kanner an d’ChefTainë setzen sech nees an de Kress. Da gëtt de Bon 
gemaach fir déi Equipe, déi gewonnen huet. Déi eng Equipe mécht ganz 
lues: piep, piep an déi aner äntwere ganz haart: miau! Dono piepsen 
d’Mais ganz haart an d’Kaz äntwert ganz lues, asw…  
 
E kuerzt Gespréich als Ofschloss 
Dofir brauche mir 2 ChefTainen, déi e Gespréich féieren. 
1. ChefTaine (Erwuesse Maus): Maisercher, elo hutt der genuch mat de 

Käre geschoss. Mir brauchen d’Käre fir ze liewen, dofir solle mer se net 
verbëtzen. All verluerene Kär kann eis herno feelen, wann et en haarde 
Wanter gëtt. An dir wësst, et dauert laang bis erëm neier wuessen. 
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2. ChefTaine (kleng Maus) : Firwat wuessen da keng am Wanter ? 
1. Well am Wanter net alles do ass wat d’Käre brauche fir ze wuessen. 
2. Wat brauche se da fir ze wuessen ? 
1. Maja Kanner, wat brauche se fir ze wuessen ? (D’Kanner kënnen 

äntweren) 
1. Do wësst dir jo scho ganz vill (zielt Saachen op déi evtl. feelen: 

Buedem, Waasser, Loft, Sonn). 
2. Jo, mee wou kënnt dat dann alles hier ? 
1. Dat ass e grousst Geheimnis, wat mir Erwuessener och net ganz 

begräife kënnen. 
Elo kënnen d’ChefTainen nach erklären: Mir mengen, datt den 
Herrgott dofir suergt, datt all dës Saachen do sinn, an doriwwer si mir 
ganz frou. Hie suergt, datt genuch do ass fir jiddwereen an esou 
kënne mir him roueg merci soen:  
,,Et ass schéin, dass du esou gutt fir eis suergs. Mir hunn alles wat mir 
brauchen: Sonn, frësch Loft, Buedem, Waasser an eng gutt waarm Plaz fir 
ze schlofen. Mir soen dir merci dofir a mir gleewen drun, dass du all Joer 
op en Neits fir eis do bass.’’ 
Oder si erzielen: No all Wanter kënnt erëm e Fréijoer, wou mir da lues a 
lues kucke kënnen, wéi alles erëm wiisst. An dofir sange (oder lauschteren) 
mir nach eemol dat Lidd vum Fréijoer. 
 
Lidd 
Als Schluss sange mir dann nach eemol dat Lidd ‘Im Frühling’ (oder ‘Ich 
schlafe in der Erde’). 
 
2. VERSAMMLUNG ODER DE MOIEN UM WEEKEND 
 
Aféierung: Buedembild amplaz vun enger Geschicht 
D’Kanner an d’Chef sëtzen am Krees. D’ChefTaine erënnert d’Kanner un 
déi lescht Versammlung, un d’Sara, wat mat senger Famill op d’Kären 
ugewisen ass. Déi erëm sinn op allerlee ugewisen, fir datt se wuesse 
kënnen. Dës Saache ginn nach eemol all opgezielt. Déi selwer-gezillte 
Sprosse stinn eventuell dobäi. (Mat deene gëtt duerno eppes gemaach). 
E ChefTaine erzielt: ,,Haut geet et ëm dat, wat aus de Kären entsteet. Wat 
kann dat alles sinn ? (…………D’Kanner zielen op an d’ChefTainë ginn 
dono och nach Beispiller). 
Mir hunn eis eng vun deene Saachen erausgesicht a wëllen elo e 
Buedembild maachen. Dir wäert gesinn, datt ganz vill Saachen néideg 
sinn, fir datt d’Kären och wierklech esou ginn, datt eppes Guddes doraus 
gemaach ka ginn.’’ 
Fir dat Buedembild ze maache mussen 2 ChefTainen zesumme schaffen.  
Material dat gebraucht gëtt : Dicher mat verschiddene Faarwen: rout, blo, 
brong, gréng, 2x giel (wee keng där Dicher huet, kann och grouss Stécker 



Biber Method  74 

Krepp-Pabeier huelen), e grousst Brout, e Messer, e Kassetterekorder oder 
en CD-Player mat där néideger Musek. 
 

E Chef seet En anere Chef leet e faarwegt 
Duch op de Buedem 

1. Fir ‘t éischt muss gudde Buedem do 
sinn,an deen d’Käre kënne geluecht 
ginn 

1. E brongt Duch gëtt op de 
Buedem geluecht 

2. Da brauche se Waasser, soss komme 
se net un 

2. E blot Duch gëtt dohi 
geluecht an zwar esou, datt et 
herno eng Stäreform gëtt 

3. Dono soll d’Sonn schéngen, fir datt se 
och wuessen 

3. Et kënnt e gielt Duch drop 

4. D’Sonn mécht de Buedem waarm  
an d’Kären huelen d’Hëtzt un. 

4. E rout Duch gëtt drop 
geluecht 

5. D’Hällem si grouss gewuess aus de 
Kären a stinn enk beieneen um Feld 

5. E gréngt Duch gëtt drop 
geluecht  

6. Aus dëse Käre kann elo eppes 
Wonnerbares entstoen 

……..no der Zäit vu Rou (*) 
nach e gielt Duch 

 
Elo ass e wonnerschéint, faarwegt Stärebild entstanen an d’Kanner kucke 
sech dat a Rou un, ouni ze schwätzen. Dobäi kann eng lues Musek lafen. 
Dat soll awer just 1-2 Minutten daueren. Kuerz viru Schluss leet de Chef 
nach e gielt Duch driwwer (*) an e ganzt Brout drop (wa méiglech e grousst 
ronnt). No engem weideren, kuerze Moment vu Rou passt ganz gutt d’Lidd, 
wat dir och hannendru fannt: ,, Das Brot-es trägt die Farbe unserer Erde’’. 
 
Op dëser Plaz kann een elo gutt d’,,Gleichnis vom Sämann’’ (Mat. 13, 1-
9) erzielen. Dës liicht verständlech Geschicht aus dem Evangelium kann 
een och gutt nospillen. Domat hutt dir dann ee schéine 
Wuertgottesdéngscht zesummen erlieft. 
Rolle beim Nospillen: De Jesus gëtt vun engem Chef gespillt, e puer 
Kanner déi him nolauschteren, 
de Bauer dee séit, e puer Kanner sinn d’Villercher an d’Mais, e Kand ass 
d’Sonn, e Kand ass d’Dëschtel, e puer Kanner stellen déi gutt Kären duer. 
(Wann et e grousse Grupp ass, kënnen all Käre vun de Kanner duergestallt 
ginn). All Kand soll matspillen. De Chef, deen de Jesus spillt, erzielt 
d’Gleichnis wann et gespillt gëtt. 
Material: En Dësch oder eng Decke fir d’Schëff, evtl en Ëmhank, e Kuerf 
mat Kären, Dicher: schwaarz fir de Wee, gro fir d’Steng, gréng fir d’Plaz 
mat den Dëschtelen, brong fir dee gudde Buedem.  
Wann een d’Geschicht an enger Versammlung wëllt nospillen, fällt den 
Deel ‘Eppes mat de Käre maachen’ aus zäitleche Grënn ewech. Dat kann 
een dann awer eng aner Kéier nach gutt nohuelen. Eng Tëscheléisung wär 
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et, fir aus Maiskäre fir all Kand e bësse Popcorn ze maachen, dat geet jo 
séier. Fir dat gemeinsamt Iessen um Schluss kann een natierlech och nach 
d’Brout huelen! 
 
Nom Buedembild respektiv dem Text aus dem Evangelium erzielt e Chef:  
,,Mir schmaachen elo zesummen, wat aus de Kären entstanen ass.’’ 
Ee Chef geet an d’Mëtt a brécht e Stéck vum Brout erof. Fir dass dat gutt 
geet, gëtt et virdru kuerz an der Mëtt ageschnidden (*). Dono ka jiddweree 
sech op déi selwecht Manéier e Stéck erofbriechen. Wa jiddwereen eppes 
huet, iesse mer zesummen eist Stéck. Wa mer bal fäerdeg sinn, erzielt de 
Chef: ,,Fir dëst Brout ze maachen, waren déi gutt Kären an all déi 
Elementer néideg, mee domat geet et net duer. Et brauch och nach 
d’Aarbecht vun de Mënschen dofir.’’ 
Elo ass et un de Kanner fir hëllefen opzezielen. D’Chef hëllefen dono nach 
alles an déi richteg Reienfolleg ze bréngen: De Mähdräscher kënnt, d’Käre 
gi vun den Hällem getrennt (a wat mat den Hällem geschitt). D’Käre gi 
gedrescht, evtl an de Silo geluecht fir ze versuergen, dono gi se gemuel, 
mat anere Saache gemëscht, gekniet, geformt a gebak. D’Kanner ginn 
awer och nach op déi aner Saachen opmierksam gemaach, déi ee mat de 
Käre maache kann, z.B. Müsli, Cornflackes, Kichelcher asw…  
(*) Hei kann een och erzielen dass et laang de Gebrauch war, virum 
schneiden d’Kräiz mam Messer iwwer d’Brout ze maachen an et esou ze 
seenen. Laang Zäit gouf jo d’Brout net beim Bäcker geschnidden. Vill 
Kanner si sech därs net bewosst. 
 
Eppes aus de Käre maachen 
Mir brauchen: Eng Käremillen oder e Schroter a jee nodeem wat mir 
maachen, dat wat am Rezept steet. Mir baken e Brout oder mir maache 
Müsli. Dat hänkt dovun of, wéi eng Méiglechkeet mir hunn u Schäffchen, 
Plaz, Zäit asw. 
Op engem Weekend kann een z.B. d’Käre muelen an den Deeg maachen. 
Déi Zäit wou den Deeg opgeet, mécht een d’Spiller. Et kann een och 
einfach Käre muelen (den Deeg kann da schonn am Viraus vun de Chef 
gemaach gi sinn) an d’Brout formen. D’Miel gëtt dann anescht verwäert. 
D’Spiller ginn da gemaach wann d’Brout am Schäffchen ass. Wien nach ni 
Brout gemaach huet, sollt et virdrun eemol probéiert hunn. Wee keng 
Geleeënheet huet fir Brout ze baken, kann aus deene frësch-gemuelene 
Kären och Paangechersdeeg maachen – dat schmaacht herno bestëmmt. 
(besonnesch gutt ass dat um Weekend – d’Kanner kënne se dann hëllefe 
baken). An enger Versammlung kann een och Müsli maachen. Vill Kanner 
hu gär Quäker (z.B. Huewerflacke schroten, mat Mëllech vermëschen, 
kuerz waarm gi loosse bis et e bëssen andéckt, e bëssen Hunneg dra 
maachen. Dat schmaacht och mat klengen Äppelstécker dran oder mat 
Joghurt).  
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Spiller 
 
D’Séissel schneit d’Gras 
Material: E Sak mat alen Dicher gefëllt, wou e laangt Seel dru 

gestréckt gëtt. Fäerdeg ass d’Séissel! 
 
Ee Chef ass de Bauer, d’Kanner an déi aner Chef sinn d’Ären um Feld. Als 
éischt paakt ee vun de ChefTainen d’Ficelle un engem Enn un an dréit 
sech esou, datt de Sak ca 20 cm iwwer dem Buedem rotéiert. D’Kanner 
ginn dann an de Krees a sprangen an d’Luucht, wann d’Séissel kënnt. 
Wien d’Séissel beréiert, ass ofgeschnidden a setzt sech nieft de Krees. 
Dono kënnen och d’Kanner de Bauer sinn. 
 
D’Maus héiert de Mähdrescher 
Material: E Quiitschdéierchen, eng Klibber, 2 Foularden. 
 
E Kand ass d’Maus, en anert ass de Mähdrescher. D’Kanner kréien d’Ae 
verbonnen a kréie vun de ChefTainen eng Plaz am Raum zougewisen. De 
Mähdrescher mécht Kaméidi mat senger Klibber, d’Maus äntwert mat 
hirem Quiitschdéierchen a kuckt, datt se fort kënnt. Wann de Mähdrescher 
d’Maische geréit, wiesselen d’Kanner d’Rollen oder et komme gläich 2 
anerer drun. Spannend gëtt et och, wa méi Maisercher do sinn. 
 
D’Käre ginn op de Späicher geblosen  
Material: Stréihällem, Kären, Tesa-Pech.  
 
Mat Tesa ginn zwee grouss Quadrater op de Buedem gepecht. Dat sinn 
d’Kärespäicheren. D’Kanner ginn an zwou Equipen agedeelt. Si kréie Käre 
viru sech op de Buedem geluecht (ca 20 cm vum Späicher ewech) an all 
Kand kritt e Stréihallem. Bei ‘lass’ ginn d’Kären an de Späicher geblosen. 
Déi Equipe, déi no 2 Minutten am meeschte Kären am Späicher huet, ass 
gewonnen.  
 
D’Maisercher gi gefiddert (Pantomim)  
Material: Evtl. e Kuerf. 
 
D’Feld ass geraumt, d’Käre sinn um Späicher, a wat sollen d’Maisercher 
elo iessen. Et as gutt, datt do e léiwe Mënsch mat engem grousse Kuerf 
Uebst kënnt. Dat hunn d’Maisercher gär. Dee léiwe Mënsch (e Chef) geet 
ronderëm a gëtt all Maischen (Kand an déi aner Chef) e Stéck Uebst 
doraus. Eréischt wann deen een et giess huet, kritt deen nächsten eent – 
wa méiglech en anert! Natierlech huet de Chef keen Uebst, mee d’Kanner 
denken sech eent aus (z.B. Banan schielen, Drauwekären erofplécken, an 
den Apel bäissen asw… Déi aner rode wat et ass. 
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Lidd: Der Tisch ist reich gedeckt 
 
Mir decken eis den Dësch ganz schéin an iessen zesummen 
Ofschloss 
 
 
3. VERSAMMLUNG ODER NOMËTTEG UM WEEKEND 
 
Mir besichen e Bauerenhaff, kucken eis de Mähdrescher a wa méiglech de 
Kärespäicher un. Mir stellen dem Bauer Froen, z.B. wat hie mat de Käre 
mécht, firwat en d’Stréi brauch asw. Natierlech kann een och froen, ob hien 
oft d’Maisercher op sengem Feld gesäit. 
Ween d’Geleeënheet huet, kann och eng Mille mat de Kanner kucke goen, 
dat ass héich interessant! 
 
Fir weiderzeliesen: 
 

D’Sara an déi gëlle Kären 
1. Szen 
E Wéi d’Sylvie an den Tun d’lescht Fréijoer mat hirer Mamm vum 

spazéieren erëm komm sinn, sinn se laanscht e grousst Weessfeld 
komm. Si ware midd a wollten e bësse raschten. Si hu sech op de 
Buedem gesat a sech dat Feld méi genee ugekuckt. 

M Kuckt emol gutt op d’Hällem. Uewendran huet eng Feldmaus hiert 
klengt Nascht gebaut.  

T Wou dann? 

S Do, ech gesinn et ! Et hänkt richteg an den Hällem. 

T Elo gesinn ech et och. 

M Psst, schwätzt ganz lues - soss erschreckt der déi Kleng. 

S Kuck, do luusst eng! 

T Déi ass awer kleng! 

M Ma ‘t ass jo och eng Zwergmaus. 

T Hei do luusst nach méi eng kleng eraus. Dat ass bestëmmt hiert Kand. 
Sou eng winzeg hunn ech awer nach ni gesinn. Solle mir hir en Numm 
ginn ? 

S Ojo, komm mir nenne se Sara. 

T Jo, dat ass e schéinen Numm! 

M Ma gutt, da kommt mir loossen d’Sara a seng Famill elo roueg a 
maachen eis op den Heemwee; et ass jo nach e gutt Stéck ze goen – 
a bestëmmt gesi mir nach aner interessant Saachen ënnerwee. 
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2. Szen 
E Jo, d’Sylvie an den Tun hate wierklech Chance fir an deem grousse 

Feld dat klengt Nascht ze fannen. An du hu si och nach déi 
neigebuere Mais gesinn! Dat ass, well et grad Fréijoer war, well 
dann halen d’Mais et net laang aus an hirem Nascht. Soubal hinnen 
en décke Pelz an e laange Schwanz gewuess sinn, fänke se u 
ronderëm d’Nascht ze rennen an erfannen allerlee Spiller. Sou wéi 
deemols, wou si erausfanne wollten, wien am héichste klamme 
kann.  
Dee klenge Leo hat et bal bis an d’Spëtzt gepackt, mee du huet den 
Hallem awer ugefaangen ze wackelen. Souguer déi kleng Maus war 
him ze schwéier an en ass gebrach. De Leo ass op de Buedem 
geseegelt an huet gequiitscht. 

L ‘t huet iwwerhaapt net wéi gedoen! 

S Dat do maachen ech awer elo och gär! 

E Séier wéi de Blëtz klëmmt d’Sara erop. 

S Autsch! 

E  O mei, lo war hat matten op där pickeger Dëschtel geland. Ma et 
war nach eemol gutt gaangen. Hatt ass erëm séier bei seng 
Geschwëster gelaf. All Respekt fir dem Sara säi Courage. 
Wéi d’Maisercher all dru waren, hu si Verstoppches gespillt an dunn 
nach e ganzt neit Spill. 

L Wien traut sech eraus op déi frësch geméite Wiss ? 

S Dat ass dach vill ze vill geféierlech! 

L Ma gewass- et geet elo lass! 

E A schonn ass de Leo sou séier wéi e konnt, iwwer d’Wiss gelaf. 
Glécklecherweis koum grad keng Kaz a kee Bussard laanscht, an 
hie kënnt gesond a monter erëm. 

S Elo wëll ech awer och. 

Mia Nee-ech! 

Bob Nee-ech! 

L Da musse mer eben ofzielen: ‘’Eng kleng Maische sëtzt an hirem 
Haischen. ‘t kënnt eng Kaz o mei – séier fort elei! 

Lidd Ein keines Mäuschen 

L Dann ass also de Bob deen nächsten, dann d’Mia an zum Schluss 
d’Sara. 

E Een nom anere koum esou un d’Rei. Och d’Sara ass dee klengen 
Hiwwel erop gelaf –a wups war et verschwonnen! Wat war geschitt ? 
War et éieren an e Lach gefall ? 

S Oje! Wat maachen ech elo ? Wéi soll ech hei nëmmen 
erauskommen. Hei, do iwwert mir ass et ganz hell. Da muss ech 
einfach erop klammen, ëmmer méi héich- an d’Richtung vun deem 
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Liicht. 

E Hat ass esou séier gerannt wéi et konnt an op eemol hu seng 
Geschwëster et nees gesinn. 

L A, du wolls dech sécher verstoppen! 

S O nee-ech war an en déift Lach gefall, mee wéi s du gesäis, sinn 
ech selwer nees erauskomm! 

E Esou ass d’Zäit séier eriwwer gaangen a geschwë koum de 
Summer. 

 
3. Szen 
E Och de Maisercher hir Mamm huet gär mat hinnen am Feld gespillt, 

mee si huet och nach aner Saache mat hinne gemaach, z.B. huet se 
hinne gewisen, wéi ee Kiewerleke fänkt oder si huet hinne gewisen, 
wou déi säftegst Planze wuessen an déi meeschte Raupe liewen. A 
wann d’Maisercher vum ville ronderëm rennen an oppasse midd gi 
sinn, dann huet d’Mamm hinnen eng Geschicht erzielt oder e Lidd 
gesongen. 

MM Haut sangen ech iech dat Lidd, wat Maisercher vun der ganzer Welt 
kennen an am aller-léifsten héieren. 

Lidd Ich schlafe in der Erde 

S Wat e schéint Lidd ! 

Bob Sang et nach eemol. 

Mia Wat heescht dat dann ? Wee schléift do am Buedem ? 

Leo Ech weess och net,wat dat heesche soll ! 

MM Abbé, wann dir grouss sidd, da gitt dir dat gewuer. Bis dohi vergeet 
awer nach eng Zäit. 

 
4. Szen 
E Och am Summer sinn d’Sylvie an den Tun eemol lanscht 

d’Weessfeld spazéiert. Dës Kéier war och hire Papp dobäi, well si 
wollten him onbedéngt d’Maiserchesnascht weisen. Ganz laang hu 
si missen do stoen, fir eppes vun de Mais ze gesinn. Op eemol hat 
d’Sylvie eng erbléckst. 

S Kuck emol – do ass eng. Dat ass bestëmmt d’Mamm. 

M Do sinn ech net esou sécher. Déi kleng si vum Fréijoer un esou vill 
gewuess, dass een se net méi vun deenen ausgewuessene Mais 
ënnerscheede kann. 

T Do ass nach eng! 

S Tatsächlech – wat sinn déi grouss ginn ! O, lo hu se eis en Uecht 
geholl- si lafe fort! 

P Da kommt, da gi mir elo weider, well bis mer elo nees eng gesinn- 
dat dauert ! 

E Esou hu si sech also nees op de Wee gemaach. Si konnte jo och 
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net gesinn, wat an deem Feld nach alles lass war. D’Mais sinn 
tëscht den Hällem hin an hier gesprongen an hunn déi éischt zeideg 
Kären entdeckt. Déi hu geliicht wéi Gold an d’Mais konnten no 
Häerzensloscht 
dru knabberen. Bei deene ville Käre ginn d’Mais all puppsat! 

Lidd Der Tisch ist reich gedeckt 

 
5. Szen 
E Esou goung och de Summer eriwwer an eemol moies ass d’Sara 

vun engem gelungene Geräisch erwächt. 

S Was ass dat do dann ? 

Bob Ech weess et och net – mee alles wackelt an ziddert. 

Mia An et ass esou haart ! 

Leo Et kléngt schrecklech geféierlech! Ech fäerten… 

S Ech och ! 

E D’Sara hat schon eemol sou vill gefaart- deemols, wéi dee grousse 
Busssard et bal gefaangen hat. Et konnt nach just zur Zäit 
entkommen. An elo ass déi grouss Angscht erëm do! Hat luusst 
tëscht den Hällem eraus an héiert Stëmmen. 

Bauer Sou, lo maachen ech nach dëst Feld an da sinn ech fäerdeg fir 
haut. Wat ass dat gutt, datt et ewell Mähdrescher gëtt an een net 
méi alles wéi fréier mat der Séissel schneide muss ! 

L Wat ass dat do fir en Ongeheier? 

S Et huet esou eng schrecklech grouss Schnëss. Et frësst sech e 
Wee duerch eist Feld! 

Bob Kuckt emol d’Hällem an d’Kären – alles verschwënnt a sengem 
grousse Bauch. An et kënnt ëmmer méi no. Ech fäerten. 

Mia  Mir musse fortlafen! 

L Wouhin dann ? 

E Während seng Geschwëster an all Richtunge fortgelaf sinn, klamert 
d’Sara sech voll Angscht un d’Hällem. An de Mähdrescher kënnt 
ëmmer méi no! 

S Hëllef-Hëllef ! 

E Dat hätt der misse gesinn! Am leschte Moment ass d’Sara op d’Säit 
gesprong an ëm säi Liewe gerannt. Seng Been hunn et net am 
Stach gelooss an hatt koum bis op e klengen Hiwwel um Rand vum 
Feld. Mee wéi et sech endlech ëmgedréit huet, gouf et kee 
Weessfeld méi : de Mähdrescher hat alles ëmgeméit. Dem Sara 
seng Welt war zerstéiert. D’Sonn stung um Himmel an huet ganz 
rout geliicht. A wat war dat ? Feier ? Jo – et war wierklech Feier! De 
Bauer hat de Rescht vum Feld verbrannt an iwwerall hu Flame 
geliicht. 

S Wat soll dann elo nëmmen aus mir ginn? Wéi soll dat weidergoen a 
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wou si meng Geschwëster ? Wann ech se dann elo ni méi erëm 
gesinn ? An et si guer keng Käre méi do ! 
Wat war dat e schlëmmen Dag- an ech sinn esou midd! Mee 
wéinstens ass mir näischt geschidd. 

E D’Sara huet sech eng roueg Plaz gesicht an ass direkt ageschlof. 
An d’Sara hat en Dram. Do huet hatt dat Lidd héiere wat hatt vu 
senger Mamm héieren hat an all Maisercher kennen. 

Lidd Ich schlafe in der Erde 

 
6. Szen 
E Wéi d’Sara waakreg ginn ass, huet et sech e bësse besser gefillt, 

mä wéi et dat ofgebranntent Feld gesinn huet, gouf et ganz traureg. 
Lues ass hatt e bësse ronderëm getrëppelt. 

S Ma wat gesinn ech dann do? Do leie jo nach e puer Kären. An hei 
och nach ! Da ginn ech jo haut emol sat ! 

E Wéi d’Sara dunn ee Kär nom aneren agesammelt huet, huet et sech 
och drun erënnert, datt seng Mamm dovu geschwat huet, wéi 
wichteg et fir eng Maus ass, sech eng Fudderreserv fir de Wanter 
unzeleeën. Gläich den Dag drop huet d’Sara sech op d’Sich no 
enger gudder Plaz gemaach an et huet schliisslech e verloossene 
Kanengerchesbau fonnt. 

S Hei maachen ech mir et elo gemittlech. Ech sammelen alles wat ech 
fannen, dann hunn ech et gutt am Wanter a brauch keen Honger ze 
leiden. 

E Esou huet d’Sara all Iessbares gesammelt, wat et fonnt huet an et 
koum e ganze Koup zesummen. Wéi et owes eemol ganz 
besonnesch kal war, huet hat sech puppsat giess a sech a säin 
Nascht geluecht fir ze schlofen. Ëmmer erëm huet hatt vun engem 
gëllene Weessfeld gedreemt. Mee wann hat dotëscht erwächt ass a 
seng Nues erausgestréckt huet, da war et dobausse plakeg a kal. 
Och d’Sylvie an den Tun sinn am Wanter eemol mat hiren décke 
Stiwwele laanscht d’Weessfeld komm, mee d’Sara huet déif 
geschlof a si hunn et dës Kéier net gesinn. 
Schliisslech ass et erëm Fréijoer ginn an déi éischt waarm 
Sonnestralen hunn d’Sara erwächt. 

S O wat ass dann elo ? Et kribbelt mech jo a menger Nues ! An et ass 
ganz hell ! Et wäert jo net erëm brennen !  

E Virsiichteg ass hatt aus sengem Nascht erausgekrabbelt. An du 
huet hatt gestaunt ! 

S  Ma dat ass jo d’Sonn- et ass nees esou schéin ewéi deemols, wéi 
ech ganz kleng war ! De Schnéi ass fort an iwwerall si kleng 
Planzen. Et ass Fréijoer ginn, sou wéi d’lescht Joer. (*) 
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S Elo weess ech och, wat dat Lidd bedeit, wat d’Mamm eis ëmmer 
gesongen huet. Si sot, wa mir grouss wieren, géife mer verstoen. 
Endlech weess ech, wat do am Buedem schléift – et sinn 
d’Weesskären : am Fréijoer wuessen se erëm an et gëtt nees 
schéin heibaussen. 

Lidd Ich schlafe in der Erde 

E Jo, d’Weesskären haten am Buedem op d’Sonn gelauert an elo am 
Fréijoer koume se erëm eraus –sou wéi d’Maisercher. Och déi 
koumen eng no där anerer erëm aus hirem Nascht gekrabbelt. A 
wéi se sech all gefreet hunn ! 

 
7. Szen 
E Wann d’Sylvie an den Tun elo erëm laanscht d’Weessfeld komm 

wären, dann hätte se gesinn, wéi d’Sara an déi aner Mais erëm op 
den Hällem turnen, grad wéi d’Joer virdrun.  
An enges Dags huet och d’Sara ugefaangen, gutt verstoppt an den 
Hällem, e kuschelegt Nascht fir seng eege Kanner ze bauen. Seng 
Kanner hu grad esou zesumme gespillt wéi hatt a seng 
Geschwëster et gemaach hunn. An et huet senge Kanner alles 
gewise wat fir hiert Mauseliewe wichteg ass- an et huet si och dat 
Lidd geléiert, wat d’Maisercher op der ganzer Welt kenne fir hinnen 
ze weisen, datt ee keng Angscht brauch ze hunn.  
Den Härgott wäert ëmmer gutt fir si suergen. 
 

Lidd Ich schlafe in der Erde – dës Kéier mat deenen 2 Strofen 

 
(*) Hei kann nach dat Lidd gesongen oder gelauschtert ginn: ‘Im Frühling’. 
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7.2. Geschichten 
 
Op deenen nächste Säite fant dir eng Rei Geschichten, déi geduecht si fir 
bei verschiddenen Aktivitéiten ze gebrauchen. An dëse Geschichten huet 
d’Déier Biber eng besonnesch Roll, mat där d’Kanner sech an deem 
Moment kënnen ausernee setzen. Dës Geschichte sinn e puer 
Ureegungen, déi dir besonnesch bei speziellen Uläss gutt gebrauche 
kënnt. Donieft gëtt et natierlech esou eng grouss Zuel vun anere flotte 
Geschichten, déi dir -flott a spannend erzielt- bei de Biber kënnt asetzen. 
 

1. D’Geschicht vum Bebby a vum Bobby  
Thema: D’Biber kenne léieren 
 
Déi grouss Biber Bebby a Bobby hu mat hire Famillen op engem 
wonnerbare Weier, net wäit ewech vun engem risegrousse Bësch gewunnt. 
Virun 2 Joer si si dohi gezunn an hunn ugefaangen, en Damm ze bauen. Si 
hunn d’Waasser vun deem klenge Floss gestaut, deen do gelaf ass, an no 
ville Wochen Aarbecht war aus deene klenge Waasserplazen ronderëm de 
Floss ee wonnerbare Weier entstanen. 

D’Bebby an de Bobby woussten nach gutt wéi een dat misst maachen, aus 
der Zäit wou si nach bei hiren Eltere gewunnt hunn. Well fir esou eng 
schwéier Konstruktioun ze bauen, muss ee schon eppes dovu kennen. Elo 
si si matenee bestuet a musse selwer fir sech an hir kleng Famill suergen. 

D’Biberfamill war schliisslech zefridde mat hirem Wierk. D’Waasser war elo 
déif genuch a si konnten ufänken hir Buerg ze bauen. Och dëse Bau ass 
esou gutt geplangt, datt wierklech alles do ass, wat d’Biber esou an hirer 
Wunneng brauchen. 

Fir an d’Buerg eran ze kommen, bauen de Bobby an d’Bebby mat hiren 
zwee eelste Kanner eng Entréesdir wéi en Tunnel ënner Waasser. Dat ass 
eng gutt verstoppte Plaz, déi net vu friemen Déieren oder Mënsche fond 
gëtt an am Wanter fréiert se net zou. Fir aus der Buerg eraus ze kommen, 
benotze si en zweeten Tunnel, dee genee 't selwecht gebaut gëtt. Et ass 
also immens wichteg, datt d’Waasser am Weier héich genuch ass; dat 
wëssen dem Bebby an dem Bobby hir Kanner och scho ganz gutt. An der 
Buerg ass eng grouss Stuff, wouran d’Biber sech ophalen an och schlofen. 
Donieft ass nach ee klenge Raum, an deem si d’Waasser aus dem Pelz 
rëselen, fir datt hir Stuff net naass gëtt. 

Virun der Buerg, um Fong vum Weier, buddelen de Bobby an d’Bebby 
zesumme mat hirer Famill en déift Lach. A well jo kee Biber eng Aarbecht 
ëmsoss mécht, hu si och hei eng gutt Iddi: de Bulli, dee si dobäi 
erausbuddelen, huele si fir d’Buerg an den Damm ze bauen. Sou gëtt lues 
a lues aus dem klenge Lach eppes wéi eng grouss Biitchen, wou si spéider 
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hiert Fudder fir de Wanter dra versuergen. Sou ginn also zwou Aarbechte 
matenee gemaach. 

Et gëtt nach vill iwwer de Biber z’erzielen: wie seng Nopere sinn z.B., wie 
seng Frënn sinn, vu wat hie lieft a wou, firwat hie sech sou flott 
Konstruktioune baut, asw. A grad well et sou vill ass, kënne mir elo net 
alles gewuer ginn. Mee sécher wëllt dir nach wëssen, wéi de Biber 
ausgesäit. 

E Biber huet eng déck Haut, déi d’Waasser ofhält, en décke Pelz fir waarm 
ze halen, e grousse Schwanz bal wéi eng Floss fir gutt kënnen ze 
schwammen, en huet Schwammhait tëscht den Zéiwen, zwee schaarf 
laang Zänn fir d’Holz ze bäissen, eng léif kleng Schnuff - dat ass genuch! 

 

2. D’Biber leeën eng Reserv fir de Wanter un 
Thema: Iessen am Wanter, Verschiddenheete vun Déieren, de Sënn 
vum Deelen 
 
D’Kaweechelche Bonni konnt sengen Aen net trauen! Hatt soutz op engem 
décken Aascht ganz uewen an der Eech nieft dem Weier vun de Biber. 
Just ënner sengem Bam hunn d’Biber een deem anere gehollef, déi lescht 
Straiss anzesammele fir hir Wanterreserv. Si hu virun allem Getraisch, 
Eechen a Pëppele gesammelt. Voller Freed hu si sech d’Aarbecht gedeelt. 
Déi eng hunn déi dënn Äscht ofgeknabbert, anerer hu se gebotzt an déi 
nächst sinn domat duerch de Weier geschwommen. Ënne virum Agank vun 
der Buerg hunn déi lescht Biber gewaart fir d’Äscht op déi richteg Plaz ze 
tesselen, an déi ass ganz ënnen um Fong vum Weier, wou d’Waasser net 
zoufréiere kann. 

D’Kaweechelche Bonni huet dem äifrege Schaffe vu sengem Bam aus 
nogekuckt a fir sech gesot: « Ech verstin et net! Firwat suergt net jiddweree 
just fir säin eegent Fudder, amplaz datt jiddweree sech och nach ëm déi 
aner këmmert!?» D’Bonni ass opgereegt vun engem Aascht op deen 
aneren hin an hir gelaf a wollt onbedéngt engem aneren dat erzielen. Dofir 
ass hatt séier vum Bam erofgerannt a scho kuerz duerno dem May, enger 
aler Eil, op engem anere Bam begéint. Well laang hält kee Kaweechelchen 
et um Buedem aus. «May, May», huet d’Bonni geruff, «firwat sammelen 
d’Biber déi vill Äscht all zesummen?» 

Et huet e bëssche gedauert bis d’May wousst wat lass wär. Well d’Eilen am 
Dag vill schlofen, hat hatt d’Aen nach net esou richteg op. «Mee wat ass da 
lass?» sot et dunn op eemol. 

«Mee wann ech Nëss fir de Wanter sichen», sot d’Bonni, «dann tesselen 
ech se all op kleng Kéipercher a verstoppe se am Bësch, datt soss kee se 
fënt. Déi aner Kaweechelcher maachen dat och all esou. Jiddweree suergt 
fir seng Wanterreserv. Ech verstin déi Biber net. Lo schaffe se all 
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zesummen an deele sech d’Aarbecht - dono wäerte se sech sécher och 
nach d’Iessen deelen!» 

«A jo, sécher dat», sot d’May, «an dat ass och gutt esou - déi Biber si mir 
richteg sympathesch. Hues de dann och gesinn, wéi déi Grouss deene 
Klenge weisen, wéi een e Bamstamm richteg uknabbert? An datt nëmmen 
déi stäerkst Biber d’Äscht bei d’Buerg schleefen? Biber deelen eben alles: 
hir Aarbecht, hir Freed an hir Suergen, hir Wunneng an hiert Iessen. Dat 
ass eng flott Manéier fir ze liewen, well do hëlleft jiddweree jiddwerengem.» 

«Dat hunn ech awer guer net gär», sot d’Bonni, «och nach jiddwerengem 
hëllefen!» - «Dat ass, well s du e Kaweechelche bass», huet d’May 
geäntwert. 

«Dir Kaweechelcher wëllt ebe léiwer eleng an onofhängeg vun anere 
schaffen. Dat ass är Aart a Weis ze liewen a fir iech ass déi dann och 
richteg. Hei gesäis de mol, datt aner Déieren et anescht maachen. Mee wat 
kéint dir iech awer Aarbecht spueren, wann dir är Nëss all op ee grousse 
Koup géift leeën. Well ech sinn zimlech sécher, datt s du am Laf vum 
Wanter d’Halschent vun denge Stoppe vergëss.» 

«Do hues de Recht», huet d’Bonni du gemengt, «sou guer wann ech mer 
de Kapp zerbriechen, fannen ech net alles erëm.» - «Gesäis de, wann all 
Nëss beienee géife leien, da géif der se bestëmmt all fannen an all 
Kaweechelchen hätt genuch fir de Wanter z’iwwerliewen.» 

«Dat ass eng wonnerbar Iddi. Ech muss onbedéngt déi aner 
Kaweechelcher froen, wat si dovun halen», sot d’Bonni - a fort war et. 

Mee d’May wousst, datt d’Bonni net vill Chancen hätt fir seng Iddi bei de 
Kaweechelcher duerchzesetzen, well et einfach net zu hinne passt, dat 
anescht ze maachen. D’May huet nach emol kuerz op de Weier eriwwer 
gekuckt an du sinn him d’Aen och schonn erëm zougefall. 

An där Zäit, wou d’May an d’Bonni matenee geschwat hunn, war 
d’Biberfamill vum Bobby a vum Bebby bal fäerdeg gi mam Uleeë vun hirer 
Reserv. Midd an hongreg, mee déck zefridde si si duerch de Weier op hir 
Buerg zougeschwommen, wou si sech et esou richteg gemittlech gemaach 
hunn. 

Ouni e Wanterschlof ze halen hu si och dëse Wanter gutt iwwerstanen. Si 
hunn zesummen an der Buerg gespillt, gepotert, d’Raim vun der Buerg an 
hire Pelz gebotzt an zesumme vun hirer Wanterreserv giess, déi aus Holz a 
Schuel vun Espen, Pëppelen an Eeche bestanen huet. 

Heiansdo, wann de Weier fräi vu Schnéi an Äis war, hu si sech e bëssche 
frëscht Fudder aus dem Bësch geholl a sinn erëm huerteg an hir waarm 
Buerg zréckgeschwommen. An elo, wou d’Äis geschmolt ass an d’Fréijoer 
erëmkënnt, freeë si sech op déi frësch säfteg Blieder a Séirousen, déi si 
iwwerall fanne wäerten. 
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A wat huet d’Bonni gemaach? Hoffe mer, datt et sech de Kapp net ze vill 
huet missen zerbrieche fir seng Nëss erëm ze fannen. A wie weess: vläicht 
huet et jo mat engem Kolleg gedeelt, deen net méi wousst, wou e seng 
verstoppt hat... 

 

3. E besonneschen Dag 
Thema: Verspriechensfeier/Iwweerreeche vum Foulard. 
Et ass flott, wann d’Kanner symbolesch duerch en Tunnel kloteren, ier si de 
Foulard iwerreecht kréien. 
 
Bestëmmt erënnert dir iech nach un d’Geschicht vun de Biber Bebby a 
Bobby. Si hunn zesumme mat hirer Famill ee wonnerbare Weier ugeluecht, 
an deem si sech ee laangen Damm gebaut an esou d’Waasser gestaut 
haten. Duerno haten si sech eng Buerg gebaut. Bei all deem hunn déi 
eelste Kanner gutt gehollef a villes bäigeléiert, wat si ni méi vergiesse 
wäerten. Just déi kleng Biber hunn deemools nach net gehollef. Si waren 
du just op der Welt a woussten nach net vill vum Biberliewen. Si waren 
einfach frou, mol do ze sinn. 

Mee no e puer Méint soten déi grouss Biber: «Elo ass et Zäit fir iech kleng 
Biber mat eis eraus an de Weier ze schwammen. Dir waart elo laang 
genuch dobannen an der Buerg, wou dir och scho vill geléiert an erlieft 
hutt. Dofir ass haut e besonneschen Dag. Vun haut u ginn d’Biber fir iech 
nach vill méi wichteg. Deen Dag nämlech, wou dir fir d'éischt eraus gitt, 
mierken all déi aner Biber, datt dir zu hinne gehéiert. 

Dir wësst scho vill dovun, wéi mir an eiser Famill liewen a sidd och elo 
grouss genuch fir bei allem matzemaachen. Mee denkt ëmmer un eis 
Regelen, déi mir mussen hu fir eis gutt ze spieren a mateneen eens ze 
ginn: 

Mir Biber streiden net, mee hëllefen; mir jäizen net, mee lauschteren; mir 
deelen a si Frënn. Ech weess», sot dee grousse Biber, «datt dir dat 
fäerdeg bréngt, well esou kleng sidd dir elo net méi.» 

Sou huet also dee grousse Biber deene Jéngste vun der Famill nach eemol 
alles erkläert, an déi Kleng konnten et bal net méi erwaarden, bis et esou 
wäit war. «Mee lauschtert weider», sot dee grousse Biber, «sou e 
besonneschen Dag wéi haut musse mer feieren. Dofir maache mir haut e 
grousst Fest, mir spillen an danzen a lueden all aner Déieren an, déi hei 
wunnen, fir matzemaachen.»  

«Yuhu», hunn déi Kleng geruff a sech séier prett gemaach, fir duerch deen 
éischten Tunnel eraus ze schwammen. 
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4. De Bobby Biber beim Flécke vu senger Biberbuerg 
Thema: De Biber hält seng Buerg an der Rei 
 
Blëtzer kommen aus dem Himmel, schwaarz Wolleken zéien iwwert de 
Bëschséi. De Wand geheit Blieder an Äscht duerch d'Loft. Hie wullt 
d’Waasser vum klenge Séi op a bedeckt e mat Schaumkrounen. Et reent 
ewéi mat Eemeren. « Krawumm! » Schon erëm huet de Blëtz ageschloen, 
begleet vun engem fuerchtbaren Donner. D'Déiere beim Séi hu sech vun 
Angscht an hiren Heiser verkroch. Vun alle Säiten ass Waasser an déi 
kleng Wisebaach gefloss, bis si iwwert d'Ufer geklomm ass. Doduerch ass 
de Séi ëmmer méi geklommen. Wéi de Stuerm nogelooss huet, ass nach 
ëmmer ganz vill Waasser vun der Baach an de Séi gelaf. D'Wolleke verzéie 
sech, an d'Sonn blénkt elo um glate Waasser. Fir datt déi kleng Biber an 
der Buerg net esou fäerten, erzielen d’Bebby an de Bobby hinnen eng 
Geschicht : 

Deemools haten och hir zwou Famille sech an hirer Buerg verkroch. Wéi et 
erëm roueg war, hunn d’Bebby an de Bobby hir schwaarz Nues 
erausgestreckt. lwwerall sinn Äscht geschwommen, de Séi stung 
geféierlech héich. Mat engem grousse Biber hu si vun der Biberbuerg aus 
dat grousst Problem gesinn. Zwee grouss Lächer waren an der Buerg. Si 
hu probéiert fir se gläich provisoresch erëm zou ze maachen, awer et huet 
net gehal. «De Waasserdrock mécht bal eis ganz Buerg futti», sot de 
grousse Biber. «Mir brauchen direkt nei Baumaterial. Kommt, Bebby a 
Bobby ! Um aneren Ufer stinn nach ee puer al Beem, déi huele mer eis.» Si 
si lass geschwommen, a sinn am Schilf der lnt Daggy begéint, déi hir 
lntekanner berouegt. « Wouhin esou séier ? » huet si gefrot. « Keng Zäit! » 
huet d’Bebby geruff an ass weider geschwommen. « Eis Buerg ass vill futti. 
Mir huelen neit Baumaterial ! » 

« Dat muss ech mir ukucken », huet hire Kolleg geruff an ass a Richtung 
Biberbuerg geschwommen. 

Liicht ausser Otem sinn d’Bebby an de Bobby Biber mam grousse Biber u 
Land geklotert, an du stunge si kuurz drop virun de Beem, déi si gebraucht 
hunn. Si ware bewunnt! « Ech hunn hei en ideaalt Lach an engem Ascht 
fonnt! » sot d'Bonny d’Kaweechelchen. « An ech si frou Besuch ze 
kréien ! » sot d’May, eng Eil. « Oje », gëtt de Bobby vu sech, « mir 
brauchen dës Beem fir eis Buerg ze flécken. » 

Mee de grousse Biber huet gemengt: « Hallef esou schlëmm, méi wäit erof 
beim Séi stinn nach méi Beem, déi mir huele kënnen. » Frou iwwert dës 
Entscheedung vun den dräi Biber huet d’Bonny gemengt: « Biber sinn dach 
fei Kärelen!" Dat selwecht huet och d'Eil May gemengt. Bei de richtege 
Beem, zum Gléck net bewunnt, huet de grousse Biber erkläert wat ee beim 
Ofbäisse vun engem Bam alles muss beuechten. « Et ass net ganz 
ongeféierlech, weil de Bam muss an déi gewënschte Richtung falen. » 
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D’Bebby ass aus dem Staunen net méi erauskomm, ewéi den éischte Bam 
mat vill Kaméidi an d'Waasser gefall ass. D’Bebby an de Bobby selwer 
hunn e bësse méi Zäit dofir gebraucht, well hir Zänn nach net esou staark 
waren. De grousse Biber huet si ganz vill gelueft. 

Mat kräftege Schwammbewegungen hu si hir Bamstämm a Richtung 
Biberbuerg gedréckt. De Ferdi Fräsch huet hinne vum Schëff aus 
zougeruff: « Wéi wär et mat engem Wettschwammen? » « Keng Zäit! » 
huet de Bobby geruff. Mir mussen eis Biberbuerg mat dëse Bamstämm 
flécken. Awer haut de Mëtteg gär, wann et dir passt! » « Quak, quak, also 
bis dann », sot de Ferdi Fräsch an huet sech eng déck Méck gefaang. Bei 
der Biberbuerg hunn d’Biber mat Hëllef vum grousse Biber d’Bamstämm 
kleng gemaach. Si hu genee geschafft, fir datt alles soll halen. 

Et war ganz vill Aarbecht an de Bobby war vill midd. Si hu sech hiert Wierk 
ugekuckt an de grousse Biber sot erliichtert:« Dat hätte mir gepackt ! » 
« Dat hutt dir awer flott gemaach », sot d’Int Daggy, déi sech dat Ganzt 
ugekuckt hat. « Ech hunn net gewosst, dass dir schon esou gut flechtle 
kéint, Bebby a Bobby. » « Geléiert ass geléiert ! » sot d’Bebby an huet stolz 
seng Nues an d'Luucht gehal. « Jo, dir hutt mir gutt gehollef », sot och de 
grousse Biber. « Elo ka roueg dat nächst Héichwaasser kommen. Eis 
Biberbuerg hält dat gutt aus. » Stolz huet de grousse Biber d’Ärem ëm 
d’Kanner geluecht a gemengt: « Kommt, mir schwammen zréck an 
d’Buerg, mir hunn eis elo e gutt Iesse verdéngt ! Ech hunn ee 
Biberhonger ! » 

« O, jo! » hu sech d’Bebby an de Bobby Biber gefreet, « no esou enger 
Aarbecht schmaacht et bestëmmt duebel sou vill! » An zesumme sinn déi 
dräi op d’wuelverdéngte Mëttegiesse geschwommen. 

Dobaussen huet de Stuerm sech mëttlerweil geluecht. Dem Bebby an dem 
Bobby hir Kanner si virwëtzeg fir kucken ze goen, wat dobaussen alles 
geschitt ass a wéi hire Biberdamm ausgesäit. An och wann de Stuerm 
Lächer dragerappt huet, da wësse si elo wéi si zesumme mat hirer Famill 
erëm alles flécke kënnen. 

 
(Inspiréiert aus dem Buch : Favorit Verlag , Bobby Biber, Reparatur am 
Biberbau) 
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D’Guide-/Scoutsgebiet 
Jesus, eise Brudder a Frënd, 
Du hues eis Mënsche gären. 

Gëf eis d’Kraaft, no Dengem Beispill ze liewen: 
eis unzehuelen esou wéi mir sinn an 
eis fir deen Nächsten anzesetzen. 

Léier eis, fir Gerechtegkeet a Fridden 
a fir d’Erhale vun der Schöpfung anzetrieden 

an esou dës Welt e bësse besser ze verloossen, 
wéi mir si virfonnt hunn. 

Amen 

Herrgott, mir so’n dir Merci fir dësen Dag 
Mir hunn rëm vill Flottes zesumme gemaach 

Merci fir d’Frënn, fir d’Spillen an d’Iessen 
Jo Herrgott, du wäers eis ni vergiessen. 

Gudde Papp am Himmel 
Dës Nuecht hunn ech gutt geschlof 

Du wars bei mir 
Duerfir soen ech dir merci 

Bleif och haut bei mir a pass op mech op 
Ech wëll och selwer op mech oppassen 

a fir meng Frënn do sinn 
Wann s du do bass a mir hëllefs 
Kann dat net sou schwéier sinn. 

Amen 

Sonn a Stären 
Wiss a Bësch 

an dem Waasser schwammen d’Fësch 
dëst ass rout an dëst ass blo 

a wéi schéin, och ech sinn do. 

Dëschgebiet 
Mir sti virum gedeckten Dësch 

an denken, Herrgott, lo un dech 
Mir son dir merci fir dat Iessen 

´t ass genuch do - eis geet et gutt 
Dofir däerfe mir net vergiessen 
datt vill Kanner Honger hunn 

Schenk du hinne Kraaft a Mutt 


