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Scenariusze zajęć.
Pierwsze kroki w orientacji terenowej:
„Las nie jest taki straszny”.
Przedstawione w dalszej części scenariusze zajęć to forma edukacji
przygotowana na bazie Zielonego Punktu Kontrolnego (ZPK). Prowadzący zajęcia
powinien zapoznać się z wiedzą zawartą w broszurze informacyjnej. Przed wyjściem
z grupą w teren zaleca się przeprowadzić zajęcia teoretyczne. W ich trakcie należy
omówić treść broszury. Zaproponowane zajęcia terenowe realizuje się jako przejście
całą grupą wraz z opiekunem. Uczestnicy w bezpieczny sposób mogą poznać mapę i
sposób posługiwania się nią w terenie. Zajęcia należy modyfikować, dopasowując ich
długość i trudność do uczestników. Pierwsze lekcje zalecamy przeprowadzać na terenie
wyłuszczarni korzystając z mapy „Klosnowo Wyłuszczarnia”. Teren jest bezpieczny,
daje poczucie pewności, zwłaszcza początkującym. Zajęcia można połączyć ze
zwiedzaniem obiektu. Prowadząc zajęcia na mapie leśnej „Klosnowo” przed
wyruszeniem na trasę należy poinstruować uczestników o zasadach bezpieczeństwa
zwracając uwagę przede wszystkim na charakterystyczne elementy w terenie, których
nie należy przekraczać. W przypadku błędu, zagubienia się należy wrócić na miejsce
startu lub zaczekać na innych uczestników lub prowadzącego zajęcia.
Mapy zawarte w scenariuszach zamieszczono w celach poglądowych. Nie
została zachowana skala. W celu uzyskania prawidłowego wydruku (z zachowaniem
skali) należy pobrać ww. materiały z katalogu „Scenariusze zajęć”. Skróty używane w
tekście:



ZPK – Zielony Punkt Kontrolny
PK – punkt kontrolny (punkty kontrolne)

______________________________________________________________________________________________________________

Scenariusz nr 1.

Temat: Zapoznanie z mapą i jej symbolami.
Cele:




Przekazanie podstawowych informacji o mapie.
Nauka symboli występujących na mapach do orientacji sportowej.
Zapoznanie z punktami Zielonego Punktu Kontrolnego.

Teren: mapa „Klosnowo Wyłuszczarnia” .
Start i meta: wiata edukacyjna na terenie przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie .
Metody pracy:



Pogadanka z elementami wykładu.
Zajęcia terenowe – praca z mapą.

Uczestnicy: osoby początkujące.
Liczba uczestników: 20.
Czas zajęć: ok. 1,5 godz.
Materiały i środki dydaktyczne: mapy, karty startowe, punkty ZPK.
Przebieg zajęć:
A. Faza wstępna:
1. Podanie tematu i celu zajęć, omówienie zasad zachowania się w lesie.
2. Rozdanie map i kart startowych dla każdego uczestnika.
B. Faza realizacji:
1. Mapa „Wyłuszczarnia Nasion”. Wyjaśnienie pojęcia mapy i sposobu
posługiwania się nią. Porównanie zdjęcia lotniczego terenu przy budynku
nadleśnictwa i mapy tego samego obszaru. Uczestnicy próbują znaleźć te same
obiekty na zdjęciu i na mapie. Zwracamy uwagę, że numeracja punktów jest
zorientowana do kierunku północy.
2. Skala mapy. Pamiętajmy, że skala to ułamek – im większy tym mniejszą
powierzchnię terenu obrazuje na tym samym formacie wydruku np.: 1 cm na
mapie w skali 1:100 to 1 m w terenie. Odpowiednio w skali 1:1000 to 10 m.
Porównanie map „Klosnowo Wyłuszczarnia” i „Klosnowo” tego samego obszaru
w różnej skali. Obszar na zdjęciu lotniczym i mapa „Klosnowo Wyłuszczarnia”
stanowią niewielki wycinek mapy „Klosnowo”. Należy zwrócić uwagę na ilość
szczegółów pokazanych na mapie w zależności od jej skali – w większej skali
możemy zmieścić dużo więcej szczegółów. Taka sama ich ilość na mniejszej
skali byłaby nieczytelna.
3. Spacer po mapie. Omówienie symboliki map do orientacji sportowej, omówienie
symboli obiektów widocznych w terenie. Proponujemy początkowo korzystać
tylko z mapy terenu wyłuszczarni.
 Kolor biały i barwy zielone – las różnej gęstości.
 Kolory żółte – tereny otwarte i półotwarte.
 Kolor niebieski – woda.
 Kolor brązowy – rzeźba terenu.
 Kolor czarny – kamienie i skały oraz obiekty stworzone przez człowieka
4. Przemarsz do punktu kontrolnego ZPK. Demonstracja słupka. Wyjaśnienie celu
oraz sposobu kasowania karty startowej. Uczestnicy samodzielnie próbują
kasować punkt. W czasie marszu wskazujemy i omawiamy mijane symbole.
5. Kontynuacja marszu grupą do punktu nr 3 i powrót tą samą drogą. Przy punkcie
omówienie symboli widocznych w terenie obiektów. (Podobnie PK nr 4).
C. Faza podsumowująca:
Omówienie spaceru: przypomnienie definicji mapy i skali. Podsumowanie
porównania map w dwóch różnych skalach. Powtórzenie kolorystyki map –
uczestnicy odpowiadają na pytania nt symboli obiektów widzianych w terenie.
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Karta startowa.
Mapa: „Scen.1. Klosnowo Wyłuszczarnia - mapa do BnO”
Mapa: „Scen.1. Klosnowo - mapa do BnO”
Mapa: „Scen.1. Klosnowo zdjęcie lotnicze”.
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Scenariusz nr 2.

Temat: Pierwszy spacer z mapą w lesie.
Cele:



Nauka symboli występujących na mapach do orientacji sportowej.
Samodzielne rozpoznawanie symboli.

Teren: mapa „Klosnowo”.
Start i meta: wiata edukacyjna na terenie przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie .
Parametry trasy: długość 1,7 km.
Metody pracy:



Pogadanka z elementami wykładu.
Zajęcia terenowe – praca z mapą.

Uczestnicy: osoby początkujące.
Liczba uczestników: 20.
Czas zajęć: ok. 1,5 godz.
Materiały i środki dydaktyczne: mapy z trasą, punkty ZPK.
Przebieg zajęć:
A. Faza wstępna:
1. Podanie tematu i celu zajęć, omówienie zasad zachowania się w lesie.
2. Rozdanie map dla każdego uczestnika.
3. Przypomnienie symboli na mapach do orientacji sportowej:
 Kolor biały i barwy zielone – las różnej gęstości.
 Kolory żółte – tereny otwarte i półotwarte.
 Kolor niebieski – woda.
 Kolor brązowy – rzeźba terenu.
 Kolor czarny – kamienie, skały, obiekty stworzone przez człowieka.
B. Faza realizacji:
Zajęcia należy zacząć od omówienia zasad poruszania się z mapą przedstawionych
na tablicy instruktażowej. Następnie przy rozdaniu map prowadzący zwraca uwagę
na nieco inną symbolikę niż na mapie „Klosnowo Wyłuszczarnia”. Zajęcia realizujemy
w formie przejścia grupą po trasie zaznaczonej czerwoną przerywaną linią na mapie
„Scen.2. Pierwszy spacer z mapą w lesie”. W trakcie spaceru poruszamy się
używając obiektów liniowych. Są to drogi asfaltowe i gruntowe, ścieżki, granica kultur,
linia energetyczna. Linia narysowana jest obok obiektów, żeby ich nie zasłaniać.
Prowadzący zajęcia zatrzymuje grupę w wybranych miejscach. Wskazuje na mapach
aktualną pozycję i omawia widoczne obiekty. Jeśli są już znane (omówione

wcześniej) zadaje pytania i sprawdza czy uczestnicy potrafią wskazać samodzielnie
obiekt w terenie, przypisać mu odpowiedni symbol i odwrotnie (np. Który obiekt w
terenie zaznaczono kolorem zielonym na mapie? Który symbol oznacza płot?). W
przypadku napotkania nowych (wcześniej nie spotkanych obiektów) prowadzący
zajęcia objaśnia odpowiadający im symbol. Stara się aby zostały omówione
wszystkie symbole widoczne z tego miejsca. Pracując z mapą prowadzący zwraca
uwagę na sposób jej ustawienia (zorientowania). Pokazuje jak należy prawidłowo ją
trzymać. Podobnie postępujemy przy kolejnych punktach. Po pokonaniu kilku
punktów na kolejnych uczestnicy próbują samodzielnie odnaleźć aktualną pozycję na
mapie porównując mapę z terenem.
C. Faza podsumowująca:
Omówienie spaceru: przypomnienie symboliki map – uczestnicy odpowiadają na
pytania nt symboli.
Załączniki:
1. Mapa: „Scen.2. Pierwszy spacer z mapą w lesie”.
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Scenariusz nr 3.

Temat: Praca z mapą. Znajomość symboli na mapie, rozpoznawanie swojej
pozycji na mapie i w terenie.
Cele:




Nauka symboli występujących na mapach do orientacji sportowej.
Samodzielne rozpoznawanie symboli.
Samodzielna praca z mapą.

Teren: mapa „Klosnowo”.
Start i meta: wiata edukacyjna na terenie przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie .
Parametry trasy: długość 2,3 km.
Metody pracy:



Pogadanka z elementami wykładu.
Zajęcia terenowe – praca z mapą.

Uczestnicy: osoby początkujące.
Liczba uczestników: 20.
Czas zajęć: ok. 2,0 godz.
Materiały i środki dydaktyczne: mapy z trasą, punkty ZPK.
Przebieg zajęć:
A. Faza wstępna:
1. Podanie tematu i celu zajęć, omówienie zasad zachowania się w lesie.
2. Rozdanie map dla każdego uczestnika.
3. Przypomnienie symboli na mapach do orientacji sportowej – krótki sprawdzian
(pytania do uczestników).
B. Faza realizacji:
Przypomnienie podstawowych zasad orientacji w terenie (przypomnienie treści
tablicy instruktażowej projektu). Przejście grupą po trasie zaznaczonej na mapie
„Scen3. Praca z mapą” kolejno „zaliczając” punkty kontrolne (w większości nie
oznaczone w terenie słupkiem ZPK – w opisie na mapie te PK mają kody literowe).
Uczestnicy starają się samodzielnie zatrzymać w kolejnych miejscach odnajdując
odpowiednie obiekty w terenie. Następnie uczestnicy rozpoznają i opisują obiekty
w terenie i na mapie. W przypadku napotkania nowych (wcześniej nie spotkanych
obiektów) prowadzący zajęcia objaśnia odpowiadający im symbol. Punkty 6, 7 i 9
znajdują się w pobliżu niewielkich zagłębień terenu – można zwrócić na nie uwagę
uczestników i omówić sposób przedstawiania rzeźby terenu. Prowadzący stara się
aby zostały omówione wszystkie symbole widoczne z tego miejsca. Podobnie

postępujemy przy kolejnych punktach. Prowadzący może zatrzymać grupę w innym
miejscu, nie oznaczonym na mapie i przeprowadzić ćwiczenie.
C. Faza podsumowująca:
Omówienie
spaceru:
przypomnienie
kolorystyki
map
–
uczestnicy
odpowiadają na pytania nt symboli. Zwrócenie uwagi, że w każdym punkcie sytuacja
była inna – dzięki temu porównując teren z mapą można określić na niej swoją
dokładną pozycję.
Załączniki:
1. Mapa: „Scen3. Praca z mapą”.
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Scenariusz nr 4.

Temat: Orientowanie mapy.
Cele:


Nauka orientowania mapy wg obiektów w terenie.

Teren: mapa „Klosnowo Wyłuszczarnia”.
Start i meta: wiata edukacyjna na terenie przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie .
Metody pracy:



Pogadanka z elementami wykładu.
Zajęcia terenowe – praca z mapą.

Uczestnicy: osoby początkujące.
Liczba uczestników: 20 osób.
Czas zajęć: ok. 1,5 godz.
Materiały i środki dydaktyczne: mapy z trasą, punkty ZPK.
Przebieg zajęć:
A. Faza wstępna:
1. Podanie tematu i celu zajęć, przypomnienie zasad zachowania się w lesie.
2. Rozdanie map dla każdego uczestnika.
3. Omówienie zasad ustawiania mapy i pracy z nią w czasie marszu.
B. Faza realizacji:
1. Wyjaśnienie sposobu ustawiania mapy przy pomocy obiektów terenowych:
 Trzymamy mapę tak, aby kciuk wskazywał miejsce gdzie jesteśmy.
 Wybieramy obiekt liniowy w terenie, lub 2 obiekty punktowe (jednym jest
miejsce, w którym stoimy). Ustawiamy mapę tak, by kierunek obiektu
liniowego na mapie i w terenie był taki sam (lub linia łącząca obiekty).
 Patrząc w kierunku marszu sprawdzamy jakie obiekty są po prawej
a jakie po lewej stronie drogi, lub jaka jest ich kolejność (np. bliżej
kamień, następnie paśnik).
 Na mapie powinno być tak samo jak w terenie, jeśli jest odwrotnie należy
mapę odwrócić o 180o .
2. Pokonujemy trasę całą grupą. Kółka na mapie to miejsca, w których prowadzący
zatrzymuje grupę (nie oznaczone w terenie). Na początku omawia w tych
miejscach sposób
orientowania
mapy
zgodnie
z
wcześniejszymi
objaśnieniami (punkt. 1). Na polecenie prowadzącego grupa wykonuje obrót
patrząc w zadanym kierunku (do przodu – w kierunku marszu, do tyłu, w bok)
i ponownie tłumaczy sposób trzymania mapy (z każdym obrotem uczestnika
musi on również obrócić mapę).

3. Następnie grupa kontynuuje spacer i w kolejnych punktach uczestnicy próbują
samodzielnie wykonać zadanie. Prowadzący sprawdza, ewentualnie
koryguje i ponownie tłumaczy sposób orientowania mapy.
4. Powtarzamy podobne ćwiczenia w innych miejscach, starając się przeprowadzić
je z każdym z uczestników.
C. Faza podsumowująca:
Omówienie spaceru, przypomnienie zasad ustawiania mapy. Uwaga!!! Zawsze
pamiętamy o przesuwaniu kciuka na mapie do miejsca naszego pobytu
i prawidłowym ustawieniu mapy.
Załączniki:
1. Mapa „Scen.4. Klosnowo Wyłuszczarnia – Orientowanie mapy ”.
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Scenariusz nr 5.

Temat: Nauka pomiaru odległości.
Cele:


Nauka pomiaru odległości w marszu lub biegu.

Teren: mapa „Klosnowo”.
Start i meta: wiata edukacyjna na terenie przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie .
Metody pracy:



Pogadanka z elementami wykładu.
Zajęcia terenowe – praca z mapą.

Uczestnicy: osoby początkujące.
Liczba uczestników: 20 osób.
Czas zajęć: ok. 1,5 godz.
Materiały i środki dydaktyczne: mapy z trasą, karty pracy, ołówki, punkty ZPK.
Przebieg zajęć:
A. Faza wstępna:



Podanie tematu i celu zajęć, przypomnienie zasad zachowania się w lesie.
Omówienie i pokazanie sposobu pomiaru odległości w marsz lub biegu.

B. Faza realizacji:
1. Uczestnicy, poruszając się w dowolny sposób (pojedynczo, grupkami) mierzą
ilość par kroków, jaką wykonują na dystansie 100 m (mapa „Scen.5. Pomiar
odległości”). Na mapie zaznaczono 2 linie przerywane podpisane „100 m”.
Uczestnicy dokonują na tych odcinkach pomiaru odległości poruszając się raz
marszem, raz biegiem (w jedną stronę bieg, powrót w marszu). Pomiar
powtarzają 2 razy i zapamiętują lub zapisują wynik (ilość par kroków). Należy
zwrócić uwagę, że pomiar na drodze jest dość dokładny i prawie zawsze się
sprawdza, natomiast w lesie jest bardzo zmienny w zależności od gęstości lasu,
podłoża i innych właściwości terenu.

2. Druga część zajęć polega na samodzielnej próbie pomiaru odległości. Należy
zmierzyć odcinki oznaczone na mapie linią przerywaną podpisane numerem
i znakiem zapytania. Punktem startowym jest słupek ZPK (kod 45), ich końce
wyznaczają biało - pomarańczowe tabliczki punktów Orientacji precyzyjnej (1 i 2)
i tablica projektu ZPK.
Faza podsumowująca:
Omówienie wyników. Prawidłowe odległości: do pk nr 1 – 30 m, do pk nr 2 – 20 m,
nr 3 – 50 m.
Załączniki:
1. Mapa: „Scen.5. Pomiar odległości”.
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Scenariusz nr 6.

Temat: „Las nie jest straszny”.
Cele i znaczenie:



Doskonalenie orientacji w terenie.
Oswajanie z lasem.

Teren: mapa „Klosnowo”.
Start i meta: wiata edukacyjna na terenie przy wyłuszczarni nasion w Klosnowie .
Parametry trasy: 2,8 km.
Metody pracy:



Pogadanka z elementami wykładu.
Zajęcia terenowe – praca z mapą.

Uczestnicy: osoby początkujące.
Liczba uczestników: 20 osób.
Czas zajęć: ok. 2,5 godz.
Materiały i środki dydaktyczne: mapy z trasą, punkty ZPK.
Przebieg zajęć:
A. Faza wstępna:
1. Podanie tematu i celu zajęć, przypomnienie zasad zachowania się w lesie,
rozdanie map.
2. Przypomnienie zasad orientowania mapy i pomiaru odległości.
3. Omówienie zasad wyboru wariantu na punkt:
 Wybieramy wariant po prawidłowym ustawieniu mapy.
 Poruszamy się tylko po elementach liniowych (ścieżkach, drogach,
granicach kultur).
 Zapamiętujemy najważniejsze informacje (np. prosto drogą do
skrzyżowania, w lewo do drugiej gęstwiny przy drodze).
 Jeżeli na PK nie możemy dotrzeć używając elementów liniowych staramy
się w jego pobliżu znaleźć na mapie charakterystyczny, łatwy do
odnalezienia szczegół terenu – tzw. „punkt ataku”. Najlepiej jeśli z tego
miejsca można zobaczyć obiekt, na którym stoi PK. Następnie, w trakcie
realizacji wariantu odnajdujemy go w terenie i z bliskiej odległości łatwo
trafiamy na PK. Wcześniej poruszamy się pewnie i szybko, od punktu
ataku zwalniamy starając się odnaleźć obiekt, na którym stoi punkt.
Następnie powracamy na najbliższy obiekt liniowy, który możemy
wykorzystać w drodze na następny punkt.
 Nie zmieniamy wariantu podczas jego realizacji.

B. Faza realizacji:
Prowadzący zajęcia pokonuje trasę wraz grupą omawiając realizację wariantów.
Wskazuje i omawia napotkane po drodze nowe symbole, sprawdza również
umiejętności uczestników (rozpoznawanie symboli, umiejętność odnalezienia się i
zorientowania mapy). Przy kolejnych PK wskazuje punkty ataku.
PK nr 1 – wariant po drogach, możliwe dwa warianty.
PK nr 2 – wariant po drogach, możliwe dwa warianty, punkt ataku – tablica ścieżki
edukacyjnej.
PK nr 3 – poruszamy się drogami i ścieżkami, bezpieczny powrót do punktu ataku
następnie drogą dalej na rozwidleniu do wyboru dwa warianty, lepszym wydaje się
południowy – w prawo na rozwidleniu. Wariant północny przebiega w końcowym
odcinku zanikającą ścieżką, może być słabo widoczna w terenie i momentami
trudniejsza do pokonania.
PK nr 4 – pierwszym elementem liniowym wariantu jest przecinka jedna z dwóch do
wyboru – uwaga ten element w terenie może być łatwo przeoczony. Następnie wyraźne
drogi leśne, w końcówce punkt ataku – ambona przy drodze.
PK nr 5 – powrót do drogi, następnie drogą do ogrodzenia i wzdłuż niego i później
wykorzystując granicę kultur. Ten wariant przebiega w dużej części bezdrożami przez
las, poruszanie się jest często bardzo utrudnione, a jednocześnie bezpieczne –
elementy liniowe (ogrodzenie, granicy kultur) pewnie prowadzą nas do celu.
C. Faza podsumowująca:
Przypomnienie zasad wyboru wariantu. Omówienie umiejętności uczestników.
Załączniki:
1. Mapa: „Scen.6. Las nie jest straszny”.
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