
De Petzi a seng Frënn (2): Spiller fir d’Aen 

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

 • D’Spiller fir d’Ae si fir jonk Kanner immens flott, well si déi Spillkomeroden an de Mëttelpunkt stellen, 
déi d’Kanner selwer am beschte kennen. Si sinn hei d’Experten; dat motivéiert si, fir eppes vun dëser 
Expertise matzeginn. Domat fërderen dës d’Spiller och nach ganz niewelaanscht d’Sprooch.

 • D’Spiller kënne mat engem oder méi Kanner gespillt ginn.

Wéi geet dëst Spill?
 • Jiddereen, dee matspillt, bréngt e Kuscheldéier mat.

 • D’Kuscheldéiere gi „schlofen“: Si gi mat engem groussen Duch zougedeckt.

 • Wie kënnt dobäi? Äert Kand a seng Matspiller maachen d’Aen zou an e weidert Déierche gëtt 
dobäigeluecht (dat engem vun hinne gehéiert). Nodeems si d’Aen erëm opgemaach hunn, versichen 
d’Spiller méiglechst séier erauszefannen, wéi eent a wiem säi Kuscheldéier dobäikomm ass.

 • Wie feelt? D’Ae ginn erëm zougemaach an eent vun den Déiercher gëtt ewechgeholl. Och hei gëtt 
versicht, fir esou séier wéi méiglech erauszefannen, wéi e Kuscheldéier feelt. Dës Variant vum Spill 
ass e bësse méi schwéier wéi déi éischt, well dat Déierche beschriwwe gëtt, dat net méi do ass, an 
d’Spiller deemno iwwert eppes schwätzen, dat si net gesinn.

 • Wien huet d’Plaz gewiesselt? Nodeems jiddereen d’Aen zougemaach huet, wiesselen zwee Déiercher 
d’Plaz. D’Spiller beschreiwen, wat sech verännert huet. Hei geet et drëm, fir ganz gutt ze kucken, well 
näischt dobäikënnt an näischt ewechgeholl gëtt.

Wat kann ech nach maachen?
 • Wann Dir méi Déiercher huelt, gëtt d’Spill méi schwéier. Mat manner Déiercher ass et méi einfach, fir 

den Iwwerbléck ze behalen.

 • „Dat ass den Huesi!“; „Do ass dem Lynn seng Muuss!“: Fir jonk Kanner ass et dacks méi liicht, d’Déierchen 
oder de Spiller, deem et gehéiert, mam Numm ze nennen, wéi d’Déierche selwer ze beschreiwen (z. B. 
„D’Muuss mam bloe Schwanz ass net méi do!“). Dir kënnt Ärem Kand awer hei ënnert d’Ärem gräifen, 
andeems Dir et zum „Matschwätzen“ invitéiert („Hhhmmm, mol kucken … der Mamma hiren Hues läit 
nach do, an ….“) oder him Froe stellt, déi et gäre beäntwert (z. B. „Wéi gesäit dem Lynn seng Muuss 
aus? Huet déi net e roude Schwanz?“; „Nee, Pappa, neen, de Schwanz ass dach blo!“).

 • D’Spill ka mat villen anere Saache gespillt ginn, déi fir d’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


