
De Petzi a seng Frënn (3): Spiller fir d’Hänn 

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’Hänn 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 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.

 • Déierchen, wou hues du dech verstoppt? Äert Kand wielt e puer Kuscheldéieren aus a mécht dono 
seng Aen zou. Dir leet d’Déiercher „schlofen“, andeems Dir si mat engem Duch zoudeckt. Dono mécht 
Äert Kand sech mat den Hänn op d’Sich so sengem Déierchen. Et gräift ënnert d’Decken a versicht, säi 
Kuscheldéier duerch Fillen an Taaschten erëmzefannen.

 • Wiem säin Déierchen ass et? Äert Kand fiert mat den Hänn ënnert d’Decken a wielt een Déierchen. 
Wann et beschreift, wat et fillt (z. B. „e muussege Schwanz“; „eng kal Nues“), kënnen déi aner Spiller 
och matroden.

 • Wou ass der Mamma hiert Déierchen? Ee Spiller/een Déierche gëtt mam Numm genannt an dat 
entspriechend Kuscheldéier gëtt ënnert der Decke mat den Hänn gesicht. Wann Äert Kand mengt, 
d’Déierche fonnt ze hunn, zitt et dëst ënnert der Decken eraus. Wann d’Kuscheldéier net dat ass, wat 
gesicht gëtt, kann Äert Kand eng weider Kéier mat den Hänn ënnert d’Decke fueren a sech op d’Sich 
maachen. 

 • Ee Spiller nom anere kënnt un d’Rei.

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.

 • Fir jonk Kanner ass et dacks méi liicht, d’Déierchen oder de Spiller, deem et gehéiert, mam Numm ze 
nennen, wéi d’Kuscheldéier ze beschreiwen. Dir kënnt Ärem Kand awer hei ënnert d’Ärem gräifen, 
andeems Dir him Froe stellt (z. B. „Ass et mëll oder haart?“).

 • 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


