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Peru er et meget forskelligartet 
land, med både regnskov og bjerge. 
Som børn i al verdens lande leger 
Peruvianske børn helt traditio-
nelle lege, som er videregivet fra 
ældre børn til yngre børn gennem 
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generationer. Det er enkle lege, der 
ikke kræver mange materialer, og 
som er lette at huske. Mange børn 
i Peru har meget få penge, og køber 
ikke legetøj, men bruger ting om-
kring dem til at lege med. Nogle 

lege ses primært i Syd Amerika, 
andre er verdensomspændende 
lege som bare er særlig populære 
i Peru.

Lege i Peru

Peruvianerne elsker at spille og 
at lytte til musik. Denne variation 
af frugtsalat med musik er særlig 
sjov.
Her sidder man i en rundkreds, 
hvor der skal være en tom plads 
(ligesom i frugtsalat). Der skal 

være musik til imens. Mens der er 
musik på, gælder det om, at de to, 
der sidder ved siden af den tom-
me stol, tager hinanden i hånden 
og løber over til modsatte side og 
tager en person med tilbage til den 
tomme plads. Så er det de næste og 

Musikleg: Parrene 
(Las parejas)

sådan fortsætter det indtil musik-
ken stopper. Dem der ikke er nået 
på plads har tabt. Man kan spille 
med, at de ryger ud af kredsen el-
ler at alle har 2 liv eller mere - alt 
afhængig af, hvor meget tid man 
har. 
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At spille med sten, er det samme 
som at spille med kugler. Men sten 
koster ingenting, og er let at få fat 
på for børnene i Peru. Prøv at finde 
så ens sten som muligt i størrel-
sen og så runde som muligt. Der 
skal være 13 sten i alt. Hver spiller 
har desuden sin egen let genken-
delige og lidt større sten, (giv den 
evt. noget farve) som bruges til 
at skyde til de sten der placeres i 
spillecirklen.

Sådan spiller I
I skal være fra 2-6 spillere. 
Start med at tegne en spillecirkel 
med en pind i jorden, eller kridt 
på fliserne eller med malertape på 
gulvet. Cirklen skal være 1 meter i 
diameter.
For to af siderne, modsat hin-
anden, tegnes eller lægges med 
tape en lige streg lige op ad cirk-
len. (Tjek evt. nettet »How to play 
marbles«)

For at bestemme hvem der starter
Alle deltagere skal, på skift skyde 
deres sten, fra bag ved den ene lige 
linje mod den anden lige linje. Det 
gælder om at komme tættest på 
linjen og ikke over den. Man star-
ter i den rækkefølge, man ligger 
tættest på linjen. De der er over 
linjen kommer sidst, i den række-
følge som de ligger væk fra linjen.

Hvordan man skyder
Stenen skal ligger på jorden og 
mindst en kno på hånden skal røre 
jorden. Når spillet er i gang spiller 
man inde fra cirklen. Med tomlen 
»skyder« man stenen afsted. (Se 
YouTube: How to play marbles)

Stenene placeres
De 13 små sten placeres midt i 
cirklen i et kors.

Så går man i gang
Spilleren placerer sig uden for 
cirklen, men spillehånden er inde 
i cirklen. Hver med sin egen skyde 
sten.

• Hvis en spiller skyder en af 
stenene i cirklen ud og den 
sten, der blev skudt med, bliver 
i cirklen, får spilleren et ekstra 
skud.

• Hvis en spiller skyder en sten 
ud af cirklen, og den sten der 
blev skudt med også ruller ud 

Spille med sten
af cirklen, går turen videre til 
næste spiller.

• Hvis en spiller ikke rammer 
nogle sten, går turen videre til 
næste spiller.

• Når man skyder en sten ud af 
cirklen, vinder man den.

• Spillet er slut, når alle sten er 
skudt ud af cirklen. Den spiller, 
der har flest sten på dette tids-
punkt, vinder spillet.
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Sapo er udviklet efter en traditio-
nel peruviansk leg. Det er et mønt-
kastespil, hvor hver spiller forsø-
ger at kaste sin mønt ind i munden 
på en figur-frø med åben mund. 
Man skal bruge en ret stor pap-
kasse, hvori man i låget laver små 
huller, mønterne kan falde igen-
nem. Det ene hul tegnes som en 
åben mund på en frø.
Traditionelt bliver man vinder, 
hvis ens mønt går igennem frøens 
mund, og man vinder dermed ind-
holdet i kassen.
Er der ingen mønt, der går igen-

Sapo
nem frøens mund, må deltagerne 
tage alle pengene i kassen og dele 
dem.

Oplagt Peru-indsamlingsleg
Denne leg er en oplagt Peru-ind-
samlingsleg. Reglerne kan så være 
som følger.
Hvis ingen får en mønt i frøens 
mund, går alle mønterne til Peru 
indsamlingen. Hvis der er en eller 
flere der »vinder« ved at kaste lige 
ned igennem frøens mund, kan de 
fx få lov til at vælge den næste leg.

Fodbold er en meget populær sport 
i Peru. Det er simpelt, og til at be-
tale for de fleste børn i Peru, da det 
kun kræver en bold og et stykke 
jord der er forholdsvis fladt. Har 
man ikke råd til en bold, laver man 
bare en af de materialer man har. 
I Peru er det både børn og voksne 
der spiller fodbold og gerne sam-
men. De kan også lide at se fod-
boldkamp sammen.

Fodbold


