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Peru-kuffert

En kuffert med udstyr til en inspi-
rerende og informerende klubdag 
om Peru.
Nedenstående er tænkt som 
spørgsmål/opgaver relateret til 
noget af indholdet og forslag til leg 
med nogle af tingene i kufferten.

Landkort
Her er et kort over Peru. Hvis I har 
en globus eller et verdenskort, da 
tag det selv med og vis børnene 
hvor på jorden Peru befinder sig. 

a. Hvad hedder Perus fem nabo-
lande?

b. Hvad hedder hovedstaden i 
Peru?

c. Hvad hedder havet ud for 
Peru?

Svar:
a.  Ecuador, Colombia, Brasilien, 

Bolivia og Chile
b.  Lima
c.  Stillehavet/Pacific Ocean

Tekst: Janne Bak-Pedersen og Karina Jensen 

Tintins oplevelser
Læs den spændende historie om 
Tintin og se om I kan svare på 
spørgsmålene bagefter. 

a. Hvordan kom Tintin til Peru?
b. Hvem lytter med, da Tintin 

taler med politichefen?
c. Hvad synes indianerne, at 

professor Tournesol har gjort 
galt?

Svar:
a. Han kom med fly
b. Det gør en indianer
c. Han har taget et armbånd på, 

som tilhører en inkamumie

Katten og musen 
(Elgato y el rato’n)
Find de to pels-tørklæder i kuf-
ferten og brug dem til denne leg 
fra Peru.

Her skal man nemlig bruge to tør-
klæde. Man sidder i en rundkreds. 
Der er to der skal have et tørklæde 
som sidder i hver deres ende ca. Så 
gælder det om, at det ene tørklæde 
(katten) tages på og der bindes en 
knude rundt om halsen. Det andet 
er så musen og den skal man binde 
to knuder på. Det gælder så om, at 
katten skal fange musen, så man 
skal være hurtig. Den der ender 
med to tørklæder har tabt.

Tampen brænder 
(udvidet version)

Bed to børn om at gå uden for dø-
ren. Når de er ude gemmer alle de 
andre børn disse figurer i hele lo-
kalet sådan at bare en lille smule 
af figuren stikker ud og er synlig.
De to børn hentes ind og skal nu 
på tid finde så mange af figurerne 
hver især som de kan nå. Da der er 
flest dyr giver de kun 5 point, mens 
mennesker giver 10 point. Den der 
får flest point har vundet.
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Dukkerne fortæller om Peru

Lad disse dukker fortælle om Peru. 
Tag dem op i hånden og giv dem 
stemme. Fortæl om landet og dy-
rene, sådan som det fx er beskre-
vet på lm-kids hjemmesiden.

Sapo
Sapo er udviklet efter en traditio-
nel peruviansk leg. Det er et mønt-
kaste spil, 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 mønten går igennem frøens 
mund, og man vinder dermed ind-
holdet i kassen.
Er der ingen mønt, der går igen-
nem frøens mund, må deltagerne 
tage alle pengene i kassen og dele 
dem.

Denne leg er en oplagt Peru-ind-
samlingsleg. 
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.
Lad børnene låne de små penge-
punge til deres penge, når de skal 
skyde til måls efter frøen.

Gæt en ting fra kufferten

 
Lad først børnene se på hele ind-
holdet i kufferten og gem det så 
bag et lagen. Hold nu en ting ad 
gangen op foran en stærk lampe og 
bag ved lagenet. Lad børnene gætte 
hvad det er, der vises. Del dem evt. 
i to hold og lad dem svare på skift. 
Giv 10 point hvis det gættes af det 
hold, hvis tur det er, og 2 point hvis 
det gættes af modstanderholdet 
efterfølgende.

Klæd jer ud
Klæd jer ud og leg I skal i skole i 
Peru, eller at I er peruvianere. 
I Peru er det almindeligt at have 
uniform på, når man er i skole.
    
En skoleuniform til en dreng.
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En skoleuniform til en pige.

Klæd dig ud som en fra Peru i deres traditionelle tøj, med nederdel, hat og jakke.

  


