ZA PETIMI GORAMI
doživljajska avanturistična predstava
Vsi radi potujemo, tako otroci kot odrasli. Na potovanje se lahko odpravimo
z avtom, vlakom, ladjo, peš ... Pa ste že kdaj potovali samo na preprogi
domišljije, s katero ste poleteli na drug konec sveta? Ste kdaj odprli kovček,
poln neznanih predmetov, spominkov in razglednic, ki so vas ponesli na
neznane kraje?
V okviru Izkustvenega labirinta se tokrat odpravljamo na vznemirljivo
potovanje po celinah in kulturah sveta. Posvečamo se različnim kulturam v različnih ekoregijah, ki generirajo različne zgodbe in odpirajo
svet medkulturnih dialogov. Povezujemo gledališče, umetniško besedo in
družboslovje-geografijo. Prav sinkretična oblika gledališča je značilna za
naše ustvarjanje.
Igralca nas vodita skozi posamezne postaje, kjer se odvijajo miniaturni prizori. Gledališki dogodek je razbremenjen vseh odrskih konvencij, saj se
predstava odvija v odprtem prostoru okoli nas, nad nami in pod našimi
nogami. Otrok tako postane aktiven gledalec, preko impresij prizorov si
sestavlja svojo lastno zgodbo.

Predstava otroku ponuja snov za oblikovanje lastnih predstav in razumevanj
o različnosti med ljudmi in raznovrstnosti okolja v katerem živimo. Z otrokom se pogovorite o tem, kakšne drugačne kulture že pozna in kako se
razlikujejo od naše.
Ob ogledu predstave priporočamo:
• V knjižnici si izposodite knjige o različnih kulturah in jih skupaj preberite.
• V atlasu, na globusu ali internetu si oglejte zemljevid sveta, poiščite
regije, ki smo jih obiskali v predstavi in najdite še več zanimivosti.
• Gore so od nekdaj bile pomemben del človeške kulture. Poučite se, kako
gore nastajajo in zakaj so nekatere od njih vulkani.
• Živalski in rastlinski svet se v vsaki ekoregiji močno razlikuje. Najdite tri
tipične predstavnike živali in rastlin za vsak kraj, kjer smo se v predstavi
ustavili. Skupaj z otrokom si oglejte igrani ali dokumentarni film o
biotski pestrosti našega planeta.
• Podoživite predstavo z igranjem namizne igre, ki jo najdete na drugi
strani gledališkega lista.
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Scenografija in izdelava scene: Anja Gruden

Navodila za igro

Kostumografija in izdelava scene ter kostumov: Iztok Hrga

Didaktična družabna igra se navezuje na izkustveno gledališko predstavo
Za petimi gorami. Otroci in odrasli bodo potovali po celinah in odkrivali
skrite kotičke sveta. Na poti pa igralce čakajo naloge, izzivi in vprašanja.
Tako bodo na zabaven način utrdili in širili svoje znanje o različnih kulturah
v različnih ekoregijah.

Avtorica glasbe in igranje na glasbila: Zvezdana Novaković
Oblikovanje zvoka in igranje na glasbila: Andrej Hrvatin
Koprodukcija: Lutkovno gledališče FRU-FRU
Igra in animacija: Ana Špik in Tines Špik
Premiera: 11. november 2016

Primerna starost: od 5 leta dalje, za 2- 5 igralcev
Vsak igralec izbere svojo figurico (sposodite si jo iz kakšne druge namizne
igre, ali pa uporabite gumb, lego figuro, šilček …) in jo položi na znak Start.
Igro začne tisti, ki je bil nazadnje na potovanju, nato se vrsti v smeri urinega kazalca. Vsak igralec vrže kocko in se premakne za toliko polj (oblačkov,
mehurčkov, topovskih krogel ali zvezdic), kolikor pik pokaže kocka.
Na potovanju je treba prečkati pet postaj (Azija, Oceanija, Afrika, Južna
Amerika, Arktika). Vsaka postaja se začne s poljem z zastavo in na vsaki
izmed njih je šest polj z vprašanji. Polja so razdeljena v tri barve glede na
težavnostne stopnje vprašanj: rumena so najlažja, rjava težja, rdeča pa
najtežja vprašanja.
Igralec, ki pristane na polju, mora odgovoriti na eno izmed dveh vprašanj
barve, na kateri je pristal. Če odgovora na vprašanje ne ve, se premakne
dve polji nazaj, vendar največ do prvega polja postaje. Ko je zopet na vrsti
ponovno odgovarja na eno izmed vprašanj barve, na kateri je. Ko pravilno
odgovori na vprašanje lahko v naslednjem krogu zopet meče kocko in se
premakne naprej. Zmagovalec igre je tisti, ki prvi pride v Slovenijo.
Odgovori na vprašanja
čaj / jedo z jedilnimi lesenimi palčkami /
pozdravljajo se s priklonom / potres / Fudži ali
Fudžisan
ribe, raki, morske zvezde, školjke, spužve /
kokos / školjka bisernica ali ostriga / koralni
greben / Tihi ocean in Indijski ocean
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kamela / Sahara / sipine / fosili / človek, ki se
seli iz kraja v kraj
Amazonka / panova piščal / kondor /
v deževnem gozdu je visoka vlaga in
temperatura, zato tam vsak dan dežuje
iglu / poljubljajo se z noski / kit / ledena gora /
pingvini živijo samo na Antarktiki / severni sij
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ARKTIKA
Kako imenujemo eskimska prebivališča, narejena iz ledu in
snega?

AZIJA
Kateri topli napitek, ki izhaja iz Kitajske, je najbolj priljubljena pijača na
Japonskem?

didaktična družabna igra

Eskimi imajo poseben način poljubljanja – poizkusi ga tudi ti.

Zelo priljubljena jed v Aziji je riž. Veš, s čim ga jedo?

Na severu pogosto opazimo največjo žival na svetu. Eskimi jih
lovijo in iz njihovih kosti izdelujejo orodje in šotore, meso pa
pojedo. Kateri je največji sesalec na svetu?

Japonska je država najmodernejše tehnologije in robotike. Spoštujejo
pa tudi svojo kulturo in tradicijo. Japonci se ob srečanju ne rokujejo.
Morda veš, kako se pozdravljajo?

Včasih ne izgledajo prav visoke, vendar se jih 80% skriva pod
vodo. Kako imenujemo gore, ki pljujejo po severnih morjih?

Noh Mai je tradicionalen japonski ples z masko. Postani tudi ti plesalec
in zapleši nekaj korakov.

Čeprav je zaradi nizkih temperatur sever večino leta ujet v leden
oklep, pa tam vseeno živi mnogo živali. Katera izmed naštetih
pa na Arktiki ne živi: severni medved, pingvin, tjulenj, moškatno
govedo.

Japonsko otočje stoji na nemirnem območju, zato so tam pogoste
naravne nesreče. Pogosti so izbruhi vulkanov, velikokrat pa pride tudi
do tresenja tal. Kako še drugače rečemo temu?
Najvišja gora na Japonskem je obenem tudi speči vulkan. Leži zahodno
od Tokia, glavnega mesta Japonske. Gora je na Japonskem sveta, njeno
ime pa pomeni “ večno življenje”. Kako se imenuje?

V dolgih severnih zimskih nočeh sonce sploh ne vzide. Takrat pa
lahko na nebu občudujemo drugačno svetlobo zelene ali rdeče
barve. Kako po slovensko rečemo aurori?

JUŽNA AMERIKA
Jaguar je največji plenilec v Južni Ameriki. Zarjovi
kot jaguar!
Skozi ogromen gozd teče najdaljša reka na svetu.
Kako se imenuje?
Kako se imenuje piščal, sestavljena iz različno
dolgih bambusovih cevk, ki je zelo popularna v
tradicionalni andski glasbi?

Po zraku gre hitreje še 1x mečeš!

V Andih živi ena največjih ptic na svetu, ki lahko
leti. Razpon njegovih kril je več kot 3 metre. Kako
se imenuje?
V deževnem gozdu živi na tisoče različnih vrst
rastlin in živali. Največ jih živi v visoko v krošnjah
vednozelenih dreves. Zakaj se pragozd imenuje
tudi deževni gozd?
V Južni Ameriki je najdaljša gorska veriga na
svetu, ki poteka kar skozi 6 držav in je dolga 7000
kilometrov. Kako se imenuje?

Spust
i se
pojdi 3 v globino polja n
aprej!

AFRIKA

OCEANIJA

Ljudje, ki živijo v puščavi, že stoletja za prevoz tovora in ljudi
uporabljajo živali, ki dolgo zdržijo brez vode. Kako se imenujejo?

Veliki koralni greben je
prebivališče mnogih morskih
živali. Naštej tri.

Pomemben del afriške kulture je glasba. Bobnanje na djembo je
velik del afriške tradicije. Tudi ti zabobnaj po stolu, mizi, loncu ali
lastnem trebuhu.
Poznamo več različnih tipov puščav: skalnato, slano, ledeno …
V Afriki pa leži največja peščena puščava na svetu. Kako se
imenuje?

Nabiralci biserov se morajo na dah, brez jeklenke, potopiti v velike
globine. Postani nabiralec biserov in zadrži dih kolikor dolgo lahko.
Zaradi vročega podnebja in obilnih padavin na otokih uspevajo
tropske kulturne rastline. Domačini posebej cenijo orehe, ki rastejo na
visokih palmah. Veš kako se ta oreh imenuje?

Napadli so te gusarji
- pojdi 2 polji nazaj!

Veš, kako rečemu peščenim goram, ki se z vetrom premikajo po
puščavi?

Biseri nastanejo, ko zrno peska zaide v žival, ta pa ga obda s snovjo,
imenovano biserovina. Katera žival z lupino dela bisere?

V pesku lahko najdemo ostanke izumrlih živali. Kako se ti ostanki
imenujejo?

Čeprav izgledajo kot nenavadne rastline, so korale pravzaprav živali.
Kako imenujemo podvodni prostor, kjer je na enem mestu veliko
koral?

Domorodci v severni Afriki se imenujejo Berberi. To nomadsko
ljudstvo je prišlo v Afriko pred več kot 10 000 leti. Veš, kaj
pomeni nomad?

Na južnem polu opazuješ pingvine
- 1x ne mečeš!

Avstralija je najmanjša celina na Zemlji leži na južni polobli. Oblivata
jo dva ocean. Imenuj vsaj enega!

