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Peru skattejagt

Markér posterne i området, og 
marker ruten fx med farvede sno-
re. Send holdene afsted. Sådan at 
hold 1 starter ved post 1 og hold 2 
starter ved post 3 og så fortsætter 
de i nummerrækkefølgen. Ruten 
skal så være en »cirkel« sådan at 
alle kommer igennem alle poster.
I børneklubber er det en god idé, 
der går en voksen/forælder med 
rundt og hjælper med posterne.
Juniorerne kan selv løbe rundt i 
hold – lederne stiller sig ved po-
sterne. 

Et bogstav
Ved hver post udleveres et bog-
stav, som ved afslutningen af løbet 
sættes sammen til et ord på det 
sted, hvor skatten gemmer sig. Or-
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det kan fx være: Klublokalet eller 
Missionshus. Saftevand og kage 
med lidt guldstøv på, kan så være 
»skatten«. Den som Spanierne al-
drig fandt, men som børnene nu 
har fundet. 
Obs! Spiseligt guldstøv kan købes 
hos hobbybutikker og butikker der 
sælger alt til kager.     
     
• Variant: Kan også laves som 

Stjerneløb, hvor der kan bruges 
terninger, som viser til hvilken 
post holdet skal gå hen.

•  Posterne kan også bruges som 
små konkurrencer eller som 
lege i klubben, hvis der ikke er 
tid til et helt løb!

Engang var der i Peru et meget rigt rige, som man kalder Inkariget. Da spanierne kom, og 
erobrede riget, plyndrede de det, og tog Perus guld og sølv med sig til Europa. Historien 
går, at der stadig findes en gemt guld skat i Peru, som har ligget skjult lige siden Spa-
nierne kom. Den skal findes!
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Post 1
Det siges at der i Inkariget ikke blev brugt penge. Al han-
del foregik ved, at man byttede sig til det, man skulle 
bruge. 

Plastikposer 
Lav x antal (det antal der er børn på hvert hold) plastik-
poser med forskelligt indhold: Fx et tøjdyr, en blyant, en 
pastaskrue, et stykke papir, en plastikbøtte, en ske, en 
kartoffel. Hvad som helst kan bruges. 5 stk. i hver.
I posen lægges også et ark med billeder/tegninger af de 
ting som posen indeholder, eller rettere det som 
posen burde indeholde. (Lav evt. en skreven liste hvis der 
er én med på hvert hold der kan læse)
Når børnene kommer til posten, får de hver en pose med 
liste og indhold. Posernes indhold er bare forskelligt fra 
listen, som angiver hvad der bør være i posen.
De skal på tid bytte sig til det rigtige indhold i deres pose, 
ved at se på tegningen/foto/liste.
En til en indtil alle har det de skal have i deres egen 
pose.
Tag tid. HUSK at give holdet et bogstav til skatten før de 
går.
Obs hvis det er mindre børn, kan hvert barn få en pose med 
ens ting i, som de så skal dele en ud af til hver af de andre 
på deres hold. Stadig på tid. 

Materialer: 
En plastikpose pr. barn, fem vilkårlige ting pr. barn. En 
seddel med indhold pr. barn. Stoppeur/mobiltlf, Et bog-
stav til skatten.

Post 2
Peru er kendt for sine lamaer og jo den er god 
nok lamaer spytter. De spytter når de føler sig 
truet og som en måde at holde sin plads i grup-
pen på. En lama kan ramme plet på op til fem 
meters afstand. 

Så skal der spyttes 
Tegn en streg på jorden med kridt, malertape 
eller bare en pind i jorden. Alle på holdet får 
et forsøg til at spytte længst. Det længste spyt 
måles, og noteres som holdets bidrag i konkur-
rencen.

Materialer: 
Noget at markerer streg med, målebånd/tom-
mestok og et bogstav til skatten.



Missionsprojekt 2016 3 Skattejagt

Post 3
Landet Peru har et fantastisk 
landskab. Alt fra høje bjerge med 
sne på toppen til regnskov og det 
store Stillehavs ocean. Det kan 
være meget besværligt at komme 
omkring i landet. Faktisk findes 
der en by langt oppe i bjergene, 
som er bevaret lige fra den gang, 
hvor Inkariget eksisterede, sim-
pelthen fordi Spanierne aldrig 
fandt den.
I denne post skal hvert hold igen-
nem en forhindringsbane på tid. 
Lav din egen bane eller brug ne-
denstående vejledning.

Forslag til forhindingsbane:
Her er fem bud på forhindringer. Hvis du ikke synes de passer dig alle, kan du måske bruge nogle eller selv 
finde på andre.
Forhindringsbanen gennemføres på tid.
 
Kravl under snorene
Bind snore op ca. 50 cm over jorden imellem stole og borde eller ude mellem træer og buske. Det gælder om 
at kravle under, uden at snorene berøres.
 
Hop fra ring til ring
Der tegnes otte cirkler eller lægges otte bildæk eller otte cykelslanger lidt forskudt på jorden. Det gælder om 
at gå fra »hul« til »hul«.
 
Hjemmelavet vippe
Et kraftigt bræt lægges over en tønde eller en stor sten, Der lægges evt. et bildæk under hver ende. Man skal 
gå fra den ene af brættet over tønden, og til den anden ende. Obs der skal evt. gå en voksen ved siden af for at 
undgå ulykker!
 
Sving dig over kløften
Er der en lille grøft så brug den eller hæng bare et tov op i et træ og marker på jorden to streger hvor »kløften« 
er. Nu svinger børnene sig en af gangen over den farlige kløft.
 
Ud og ind imellem lianer i regnskoven
En stige lægges ned på jorden på siden og bindes evt. til stolper eller træer. Børnene kravler nu ud og ind 
imellem trinene fra den ene ende til den anden.

Materialer: 
Snor. Bildæk/cykelslanger/eller kridt. Bræt, stor sten og en voksen. Reb og markering af »kløft«. Stige og snor. 
Stopur/mobiltlf. Et bogstav til skatten.



Missionsprojekt 2016 4 Skattejagt

Post 4
Klimaet i Peru er vidt forskelligt 
alt efter hvor man er i landet. Det 
kan være varmt og fugtigt i regn-
skoven. Tørt og varmt på sletten. 
Blæsende ved vandet og både 
varmt i bjergene på grund af den 
megen sol, men også koldt om 
natten, med temperaturer under 
frysepunktet. Peruvianerne har 
traditionelt mange lag af tøj på, 
ofte fx flere skørter uden på hin-
anden. På den måde kan de tage 
tøj af og på efter behov.

Tøjstafet 
På denne post skal hvert hold stille sig op på række. De skal lave en tøjstafet. En af gangen skal de nu iføre 
sig alt det tøj som de finder i en stor sæk, løbe hen til et bestemt sted og tilbage igen. Igen tage tøjet af og nu 
er det den næstes tur til at iføre sig tøjet. Han/hun må gerne begynde med det samme noget tøj er kommet af 
personen før. Det hele bliver igen målt på tid.

Materialer: 
Stor sæk med tøj: nederdele, bluser, jakker, leggins, hatte, tørklæder osv. Stopur/mobiltlf.
Og et bogstav til skatten

Post 5                                                                                                                                                
For mange tusind år siden, da Inkariget lå i Peru, var 
man meget dygtige til at lave figurer i ler og brænde 
dem. Nogle af disse figurer kan stadig ses i dag. Bl.a. 
på museum i Lima. Perus hovedstad.
På denne post skal hver i gruppen lave sin egen lama 
i trylledej. De får 5-10 min til projektet. Hvilket hold 
der har lavet de flotteste lamaer vil blive afgjort af 
lederpanelet når løbet er afsluttet. Overvej særskildt 
premie for disse.

Hvordan man laver trylledej/saltdej:
2 dl hvedemel
1 dl fint salt
1 spiseskefuld olie
Ca. 1 dl vand
Det hele blandes, men tilsæt vandet lidt af gangen
Dejen skal føles som at røre ved modelervoks
Dejen kan fint laves i forvejen

Til at lave sine figurer kan man Fx bruge »udstikkere«, hvidløgspresser, klejnejern, kagerulle, strikkepinde… 
ja brug bare fantasien.
Figuerne kan bages. (Engang når I er færdige med løbet)
4 timer ved 100 grader eller
1 time ved 50 grader, 1 time ved 75 grader, 1 time ved 100 grader og 1 time ved 125. (Det minsker risikoen for at 
der kommer revner i dejen, når der skrues gradvist op for temperaturen)

Materialer 
Et bord at stå ved. En stor portion trylledej. En bakke at sætte det på for hvert hold. Et stopur/mobiltlf. Og et 
bogstav til skatten.
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Post 6
Som sagt var der store rigdomme i Inkariget. Da først Spanierne var ankommet, gik de i gang med at grave 
efter guld, og hentede store mængder guld til Europa fra minerne i Peru.

Find guld
På denne post skal børnene finde/grave efter guld. De vil få tilsvarende point, som de finder guldstykker, og 
bringer dem til lederen på posten.
Ca. 100 mindre sten sprayes med guldmaling , tørrer og fordeles over et aftalt areal. (evt. markeret med et 
bånd.) Børnene skal nu på tid finde flest mulige stykker guld. Hvorefter postlederen igen fordeler guldstyk-
kerne til det næste hold.

Materialer: 
Ca. 100 guldsprayede sten, stopur/mobiltlf. Et bogstav til skatten. 

 

 
Post 7
Peru i dag er et mulitetninsk samfund, hvor op til 40% 
af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Spansk 
er det mest udbredte sprog.  På den sidste post skal der 
gættes/huskes ting fra Peru. Brug evt indhold fra Peru-
kufferten til denne post.
 
Gæt/husk
Indendøre hænges et lagen op og bag ved lagnet sættes en 
kraftig lampe der lyser direkte mod lagnet. Når holdet er 
ankommet vises effekter foran lampen, og bagved lagnet, 
der har med peru at gøre. Nu skal holdet huske, hvad de 
har set. Når lederen kommer frem foran lagnet, til holdet, 
skal de fortælle hvad de kan huske. De får point svarende 
til det antal  ting som de husker.
Effekter kan være: En panfløjte, en guitar, en dåse majs 
eller en majskolbe, et nøgle uldgarn, en rund hat. En bibel, 
en kartoffel, en lerskål, et guldsmykke, en pose kaffe, en 
nederdel med vidde. En strikket sweater. Et lama tøjdyr 
hvis man skulle være så heldig at ha sådan en.

Materialer: 
Lagen, kraftig lampe, div. perueffekter og et bogstav til 
skatten.

De bedste ønsker om en god skattejagt.
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Samlet materialeliste
En plasticpose per barn 
5 vilkårlige ting pr. barn 
En seddel med indhold pr. barn 
Stoppeur/mobiltlf. 
Noget at markerer streg med
målebånd/tommestok 
Snor
Bildæk/cykelslanger/eller kridt 
Bræt, stor sten og en voksen 
Reb og markering af »kløft« 
Stige og snor 
Stopur/mobiltlf
Stor sæk med tøj: nederdele, bluser, jakker, leggins, hatte, tørklæder osv. 
Stopur/mobiltlf.
Et bord at stå ved 
En stor portion trylledej 
En bakke at sætte det på for hvert hold 
Et stopur/mobiltelefon
Ca. 100 guldsprayede sten
Stopur/mobiltlf.
Et lagen
kraftig lampe
Div. perueffekter
Bogstaver til skatten


