
De Petzi a seng Frënn (1) 

Firwat ass dëst Spill gutt?
 • Jonk Kanner hunn dacks een/méi Spillkomeroden aus Stoft, Plüsch oder Plastik (e Petzi, e Kuscheldéier, 

eng Popp, e Kuschelduch asw.). Si gehéieren dem Kand a si sinn ëmmer do, wa si gebraucht ginn: Si 
tréischten et a freeë sech mat him; si gi mat schlofen a sti mat op; si sinn do, wann d’Kand ee brauch 
fir ze schwätzen asw.

 • Dëst Spill ass fir jonk Kanner immens flott, well et déi Spillkomeroden an de Mëttelpunkt stellt, déi 
si selwer am beschte kennen. Si sinn hei d’Experten; dat motivéiert si, fir eppes vun dëser Expertise 
matzeginn. Domat fërdert d‘Spill och nach ganz niewelaanscht d’Sprooch.

 • D’Spill ka mat engem oder méi Kanner gespillt ginn an et eegent sech besonnesch gutt fir jonk Kanner 
(bis 4 Joer).

Wéi geet dëst Spill?
 • Jiddwereen, dee matspillt, bréngt ee Kuscheldéier mat.

 • Fir d’éischt stellt jiddwer Spiller säi Kuscheldéier vir: Wéi heescht et? Wat kann et gutt? Firwat sinn 
ech esou frou mat him? Asw.

 • Dono ginn d’Kuscheldéiere „schlofen“: Si gi mat engem groussen Duch zougedeckt. Ee Spiller nom 
aneren zitt e Kuscheldéier ënnert dem Duch eraus a gëtt et deem Matspiller, deem et gehéiert 
(„Mamma, dat ass däi Petzi!“; „Oh, en Hues mat engem giele Schwanz. Dat ass dem Tim säin.“).

Wat kann ech nach maachen?
Froe si fir jonk Kanner nawell gär eng Stäip , well si hinnen et méi einfach maachen, fir iwwert eppes ze 
schwätzen.

 • „Geet däi Petzi mat dir schlofen?“; „Fiert hie gär am Auto mat?“ Dëst ass déi einfachst Zort vu Fro, well 
Äert Kand heirop mat engem Wuert äntwere kann („Jo“ oder „Neen“).

 • „Schléift däi Petzi bei dir am Bett oder schléift en an der Fotell?“ Hei kann Äert Kand tëschent zwou 
Äntwerte wielen („E schléift bei mir am Bett.“; „E schléift an der Fotell.“) oder et kann eng aner Äntwert 
ginn („Nee, e schléift an der Këscht.“).

 • „Wou schléift däi Petzi?“ Op eng Fro wéi dës gëtt et vill verschidden Äntwerten; si ass dofir e bësse méi 
schwéier ze beäntwere wéi déi aner.

D’Spill ka mat villen anere Saache gespillt ginn, déi fir Äert Kand wichteg sinn: Spillautoen a Spillfiguren, 
Schung, Poschen, Spéngele fir an d‘Hoer asw.  

Wat brauch ech fir dëst Spill?
 • Op d’mannst ee Kuscheldéier/eng Spillsaach pro Matspiller

 • E grousst Duch/eng grouss Decken


