Ech molen dat, wat s du mools …
Firwat ass dëst Spill gutt?
•

Bei dësem Molspill geet et drëm, Geschichten a Biller ze faassen. Et kann zu zwee (z. B. Dir an Äert
Kand) oder zu véier (a Gruppe vu jeeweils zwee) gespillt ginn. Ee Spiller/Grupp erzielt a moolt; deen
anere lauschtert no a moolt dat selwecht. Et ass e Spill mat Iwwerraschungseffekt, well keen op
deem anere säint Blat gesäit. Der Fantasie sinn hei keng Grenze gesat; d’Spill ass flott fir Kleng a
Grouss, et kann zu bal all Thema an an all Sprooch gespillt ginn.

•

„Ech molen dat, wat s du mools“ ass e ganz villsäitegt Spill: D’Mole mat Stëfter/de Fangeren/dem Pinsel
fërdert d’Handgeschécklechkeet vun Ärem Kand. Doniewent geet et awer och drëm, opmierksam
nozelauschtere respektiv méiglechst prezis ze beschreiwen. Zuelen (z. B. 1 Bam, 2 Fënsteren) a
Gréissten (z. B. e laange Still, en décke Bam, dënn Been) ginn an engem spannende Kontext gebraucht;
Äert Kand léiert, sech op engem Blat ze orientéieren (z. B. uewe sinn d’Wolleken, ënnen ass d’Gras).

Wéi geet dëst Spill?
•

Jiddwer Spiller/Grupp huet e Blat a Faarwe viru sech leien. Wichteg ass et, datt keen op d’Blat
vun deem anere gesäit. Dëst geet z. B., wann d’Spiller sech de Réck dréinen oder mat de Récker
widderenee sëtzen.

•

Leet mat Ärem Kand zesumme fest, wéi eng Geschicht Dir haut mole wëllt. Am Beispill hei ënnendrënner
geet et ëm de Bam an der Bomi hirem Gaart („Kanns du dech un de Bam hannert der Bomi hirem Haus
erënneren? Dat ass e ganz extrae Bam; hei wunnen dem Zaubervull seng Vullekanner.“).

•

Den Erwuessene fänkt un a beschreift dem Kand, wat e moolt. „De Bam an der Bomi hirem Gaart ass
déck an huet vill gréng Blieder.“ D‘Kand lauschtert gutt no, gesäit awer net, wat den Erwuessene
mécht. Et moolt dat, wat et héiert: en décke Bam, vill gréng Blieder.

•

„Iwwert dem Bam flitt dee faarwegen Zaubervull. Et ass en extra schéine Vull, mat mofe Plommen,
engem roude Kapp an engem giele Schniewel.“ D’Kand moolt dat, wat den Erwuessene beschreift.

Ech molen dat, wat s du mools …
•

An d‘Geschicht geet ëmmer weider: Well de Bam esou grouss ass an esou vill Blieder huet, fënnt den
Zaubervull seng Kanner net erëm. Wéi hie ganz opgereegt ronderëm de Bam flitt, kënnt de Bopa
Jempi mat sengem rouden Trakter fir ze hëllefen. An hien huet eng zimmlech gutt Iddi …

•

Wann d’Geschicht fäerdeg ass, ginn déi zwee Biller matenee verglach: Wat ass d’selwecht? Wat ass
anescht?

Wat kann ech nach maachen?
•

Dir kënnt d’Manéier, wéi Dir d’Bild beschreift, dem Alter vun Ärem Kand upassen. D’Beschreiwung vum
Vull („Et ass en extra schéine Vull, mat mofe Plommen, engem roude Kapp an engem giele Schniewel.“)
kann z. B. bei méi jonke Kanner manner detailléiert sinn („Den Zaubervull ass mof.“) oder an e puer
méi einfach Sätz opgespléckt ginn („Den Zaubervull huet mof Plommen an e roude Kapp. Säi Schniewel
ass giel.“). Pausen tëschent de Sätz ginn Ärem Kand Zäit, fir dat Gehéiert ze verschaffen.

•

Loosst Zuelen, Gréissten a raimlech Begrëffer an d’Beschreiwunge mat afléissen (z. B. d’Bléi vun der
Blumm huet 5 rout Blieder; den Trakter huet 1 grousst an 2 kleng Rieder, déi zwee kleng si vir an dat
grousst ass hannen asw.)

•

Dir kënnt e Personnage aus enger Geschicht huelen an dëse Stéck fir Stéck molen (z. B. d’Kinnigin Elsa
aus „Frozen“).

•

Loosst Äert Kand eng Geschicht erzielen an Dir moolt. Wann a klenge Gruppe gemoolt gëtt, kënnen
der ëmmer zwee zesummen un engem Bild schaffen.

•

Biller kënnen och mat Plastilinn geluecht ginn an d’Spill kann a verschiddene Sprooche gespillt ginn.

Wat brauch ech fir dëst Spill?
•

Faarwen (Bläistëftfaarwen, Tuschstëfter, Waasserfaarwen asw.) oder Plastilinn

•

Blieder

•

Eng Geschicht (déi richteg geschitt oder fräi erfonnt ass, aus engem beléifte Buch/Film ass asw.)

