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APDATTEN  

 

Vi som har skapat leken 
4B Musikugglan, Karlskrona, Biosfärområde Blekinge Arkipelag 

 

Vi har valt att skapa en lek med hjälp av följande tre utgångspunkter  
Hela klassen kan delta SAMTIDIGT 
Leken tränar oss att ta hänsyn till varandra 
Leken ger nytt mervärde till skolgården eller platsen där leken genomförs. 

 

Mer information om vår lek. Det är… 
en lek som utgår från det som finns på skolgården 
en lek som utgår från det som finns i skolskogen 
en ”vi jagar varandra lek”     

 

Målet med leken 
Det gäller för aporna att hitta alla bananer.  

 

Regler 
 Välj antal dattare (apor), t.ex. 4 st om man är 24 som leker. När de är valda får de kolla 
bort. 
 Någon delar sedan ut bananer till några av de som är med och leker. Som bananer kan du 
tex ha. stenar, tärningar eller annat smått som man lätt kan gömma i handen medan man 
springer.  Alla som ska vara med blundar och sträcker ut sina händer vid utdelningen så att 
man inte vet vilka som har fått bananerna.  

När alla bananer är utdelade stänger alla sina händer för att aporna inte ska se vem som har 
banan i handen, och sedan gäller det att akta sig för aporna! Aporna jagar alla som i vanlig 
kull/datten och när man blir tagen måste man visa sina händer. Det gäller för aporna att hitta 
alla bananer. De som blir jagade kan lämna över bananerna till andra under lekens gång och 
man kan även låtsas att man gör det även om man inte har någon. Allt för att lura aporna!  

När aporna har hittat alla bananer kör man om!  
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Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att:  

Vi kom på tre riktigt bra lekar i vår klass men valde att tävla med denna för vi tycker att den 
är: 

• Enkel att förstå 
• Väldigt rolig 
• Lätt att komma igång med 
• Man kan vara både få och många, det är bara att anpassa antalet apor och bananer 
• Alla kan vara med 
• Man kan springa om man vill men behöver inte det, det går att gå runt också.   
• Man kan leka den överallt, på skolgården, på en fotbollsplan el dyl, i en idrottshall, i 

skogen. Funkar både på platt och ojämn mark.  
• Man kan utveckla den genom att tex gömma sig om man leker exempelvis i skogen. 
• Det blir roligare att vara ute på rasten när hela klassen kan göra något kul 

tillsammans 
• Den passar killar och tjejer lika bra. 

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek. 

 Se film https://youtu.be/HSyfWfjj3wg  

https://youtu.be/HSyfWfjj3wg

