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KJE LAHKO 

IGRO IZVEDEM?

Igro v sklopu projekta Globalno 

učenje Agora zaenkrat izvajamo na 

ulici, vsekakor pa je primerna tudi 
za druga okolja (šolo, mladinsko 

organizacijo). Lahko predstavlja eno 

od postaj pri naslavljanju posledic 

kapitalizma, potrošništva, svetovne 

trgovine ipd. Lahko je samostojna 

igra, npr. v razredu, in iztočnica za 

pogovor med vsemi učenci. Na ulici 
je pogosto iztočnica za pogovor o 

našem načinu življenja in pogosto 

negativnem vplivu multinacionalk. 

*Igro so razvili CCFD Terre Solidaire, z nekaj 
spremembami jo predstavljamo v tem 

letaku.

Projekt GEAgora je financiran s strani programa 

Erasmus+ Mladi v akciji.



SPOZNAJ TWISTERRO
Twisterra je prav poseben twister. 

V marsičem je podobna 

navadnemu twisterju, ki 
je izjemno priljubljen med 

mladimi, saj igra vključuje gibanje, 

dotik in zabavo. Twisterra pa ima 

povrhu vsega še izobraževalni 
element, povezan z učenjem o 

zemlji-Terra.

S pomočjo Twisterre boste z 

mladimi spoznavali povezave 

med surovinami, proizvodi, 
področji in mednarodnimi 

 korporacijami. Igra je odlična 

iztočnica za pogovor o vplivu 

potrošništva, prekomernega 

razvoja in monopola ter 
spodbuda za akcijo v smeri 

trajnostnih praks.

POMAGAM PRI ...

POSTAVITEV

Twisterra se, kot navaden 

twister, igra na tleh. Predlagamo, da 

vsak krog poustvarite na en A4 list. 
Igra je sestavljena iz petih krogov v 

vsaki liniji, 20 krogov skupaj. Vsaka 

od štirih linij predstavlja eno 

kategorijo: naravna surovina, 

proizvod, geografsko območje in 

podjetje. Vsaka kategorija ima svojo 

barvo: zeleno, rumeno, modro in 

rdečo.

Po želji lahko s Twisterro naslovite 

katerokoli surovino. Pri podjetju 

seveda lahko uporabite specifično 

podjetje. Naš predlog:

Soja

Koltan

Palmovo 

olje

Nafta

Kava

Hrana za 

živali

Mobilni 
telefon

Čokoladni 
namaz

Kozme- 

tika

Cappu- 

cino

Južna 

Amerika

D. R. 

Kongo

Indone- 

zija

Angola

Gvate- 

mala

ameriško 

podjetje

nemško 

podjetje

indijsko 

podjetje

francosko 

podjetje

ameriško 

podjetje

POTEK IGRE

Za 1-4 igralce. Povabite jih k 

postavitvi leve noge na izbrano 

surovino (zelen krog), v drugi liniji 
(rumeni krogi) naj najdejo proizvod, 

ki to surovino vsebuje, nanj 
postavijo desno roko. V tretji liniji 
sedaj najdejo geografsko 

področje/državo, kjer to surovino 

izčrpavajo/pridelujejo, nanj 
postavijo desno nogo (moder krog), 

in nato identificirajo podjetje, ki 
ima od tega največ koristi, z levo 

roko (rdeč krog). 

Pogovorite se o družbenih in 

okoljskih vplivih izkoriščanja 

posameznih surovin, predvsem z 

vidika moči mednarodnih 

korporacij, in z udeleženci 
premislite o vplivu, ki ga lahko 

imamo za dosego pravičnih 

sprememb kot posamezniki in 

skupine. Za več informacij o 

problematiki posameznih surovin 

pobrskajte po spletu oz. nas 

kontaktirajte. 

DISKUSIJA


