Komm, mir ginn haut an de Bësch!
De Bësch ass Spillplaz, Zauberwelt, Schatzkëscht, Virwëtztut a villes méi. Roueg a lieweg, waarm a kal,
hell an däischter, naass an dréchen, brong a faarweg – de Bësch ass ëmmer erëm anescht an dacks alles
zur selwechter Zäit. Dofir ass en och fir Kanner ëmmer rëm nei a flott.
Hei ënnendrënner fannt Dir eng Rëtsch vun einfache Spiller, déi aus Ärem Spadséiergank eng Entdeckungsrees
maachen. Et gëtt gelaf a gesprong, gekroch a geklomm. Doniewent gëtt et villes fir ze kucken an ze
lauschteren, ze richen an ze fillen, ze zielen an ze erzielen.
• „Lauschter gutt, de Bësch
schwätzt mat eis!“ Wann
Äert Kand roueg stoe ble
ift, d’Aen zoumécht a
ganz bewosst lauschte
rt, héiert et de Bësch
„schwätzen“: D’Blieder ras
chelen, lassen Äscht
rabbelen am Wand, d’Waa
sser plätschert an der
Baach, zwee Villercher
streide mateneen, en
Trakter knattert iwwert
dem Plouen …
• „Wat gesäis du?“ Mat
senger „Spektiv“ geet Äe
rt
Kand op Entdeckungsree
s (et rullt seng Hänn
virun den Aen zesummen
a léisst zwee Lächer,
duerch déi et kucke ka
nn). Esou gesäit et de
Bësch nëmme stéckelc
herweis an et gesäit
Saachen, déi soss net
direkt opfalen: E Stéck
Schuel, dat dem Bam feelt;
e Steen, laanscht deen
e Kiewerlek eropkrabbe
lt, verschidde gréng
Faarwen un engem Aasc
ht …

• „Wéi fillt sech de
Bësch un?“ De Bued
em ass
naass, d’Blieder si
pecheg, d’Schuel as
s rau,
d’Moos ass „muuss
eg“, d’Steng sinn ha
art a
spatz, d’Waasser as
s kal. Et gëtt Planze
n, déi
kann een upaken,
an et gëtt der, déi
een net
soll upaken …
• „Wéi richt de Bësc
h?“ Nom Reen richt
de Bësch
anescht, wéi wann
et dréchen ass; Mo
os richt
muffeg, fault Holz
och, awer anescht
muffeg;
verschidde Blieder
wéi den Heckeknu
ewelek
riche staark, wan
n een se tësche
nt de
Fangeren zerreift, d’
Waasser richt guer
net …

fir
De Bësch ass eng ideal Spillplaz fir Äert Kand, well et hei eng Hellewull vu Méiglechkeete gëtt,
n:
sech ze beweege
an
• Lafen, op engem oder zwee Been sprangen, rutschen, rullen, krauchen, den Hiwwel erop
erof …
• Iwwert e Bamstamm goen: en décken an en dënnen, e „plakegen“ an ee mat Äscht …
• Ronderëm de Bam danzen, de Bam ëmäerbelen, un engem décken (!) Aascht schaukelen …
af
• Äscht openeeleeën, eleng oder zu zwee droen, als Hexebiesem, Steierrad oder Zauberst
benotzen …
Mat Iech u senger Säit léiert Äert Kand seng Stäerkte kennen a Geforen aschätzen.

• „Hues du d’Maus och gesinn
?“; „Firwat sinn d’Blieder gré
ng?“ Äert Kand wëllt iwwert
schwätzen, wat et mécht, wa
dat
t et gesäit an héiert, richt a
fillt. Dir kënnt och Froe stellen
him ze hëllefen, dat ze soen,
, fir
wat et wëllt soen: „Firwat déi
Maus wuel esou séier fortge
ass?“; „Hues du dat och héiere
laf
n? Hues du eng Iddi, wat dat
wa
r?“.
• „Kuck, do hunn ech …“ Wann
Dir Fotoen am Bësch maacht,
kënnt Dir dës zesummen doh
kucken an driwwer schwätze
eem
n, wat Dir gesinn an erlieft
hutt. Heibäi gëtt, ganz niewe
d’Vergaangenheetsform geb
bäi,
raucht: „Fir d’éischt hues du
e Schleekenhaische fonnt.“;
an dunn en extra schéine Ste
„Jo, jo,
en – dee war beim décke Bam
.“

Komm, mir ginn haut an de Bësch!

Faarwen, Formen, Gréissten, Zuelen … och dat gëtt de Bësch hier!
däi méi déck wéi mäin!“
• Vergläicht dat, wat Dir ënnerwee fannt, mateneen: „Mäin Aascht ass mäi laang wéi däin. Dofir ass
oder breet sinn …
• Sicht zesummen no Saachen, déi ronn oder eckeg, glat oder knubbeleg, haart oder mëll, schmuel
Schwéier Äscht ginn
• Wie fënnt dee schwéierste Steen? Wien dee liichtsten? Dee längsten Aascht? Dee kierzten?
zesumme gedroen; liichter packt Äert Kand aleng …
vill „Kanner“ huet deen
• Wéi vill Bléien huet dës Blumm? Wéi vill Spëtzten d’Blat? Wéivill Füler huet de Schleek a wéi
décken Aascht (d. h. kleng Äscht, déi erauswuessen)? …
Kanns du e Stär leeën?“ …
• Mat Äscht kënne Figure geluecht ginn: „Komm, mir bauen en Haus mat engem spatzen Daach!“; „
• Maacht een Dag nëmme Fotoe vu gréngen, en aneren Dag nëmme Fotoe vu bronge Saachen …

Konscht am Bësch
• Aus dem Bamstamm
mat Moos gëtt en Haus
fir
d’Eechelen; op dem Bu
edem
aus Blieder, Steng a Schu entsteet e Gesiicht
elen …
• Flott ass et, wann
Dir zesumme schafft
an Är
Iddien deelt: „D’Gras
leeën ech uewen op
de
Kapp, dat sinn d’Hoer!”
• All Joreszäit bitt aner
Saac
an doheem ze verschaf hen, fir ze sammelen
fen: Blummen, Käschten
a Spackelter, dréchen
Äscht a Blieder, déi vu
m
Bam gefall sinn …

Mir passen op eise Bësch op!
De Bësch ass eng ideal Plaz, fir ze léieren, wéi
wichteg de respektvollen Ëmgank mat aner
e
Liewewiesen an der Ëmwelt ass.
• Kleng Déiere ginn net express futti getrëppel
t.

• Nei Blieder gehéieren un de Bam an net op de
Buedem.
• Blumme ginn net mat de Wuerzelen erau
sgezunn, well si soss erdiichteren.
• Den Offall gëtt mat heem geholl, well dëse wede
r
gesond fir de Bësch nach fir d’Déieren am Bësch
ass.

