Scenariusz nr 2.

Temat: Pierwszy spacer z mapą po trasie.
Cele:



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

Teren: mapa „Bełchatów”.
Start i meta: wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów.
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. 2,5 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:
Przejście grupą po trasie zaznaczonej czerwoną przerywaną linią na mapie „Pierwszy
spacer z mapą”. W trakcie spaceru poruszamy się używając obiektów liniowych. Są to
drogi i ścieżki, granica kultur. Linia narysowana jest obok obiektów, żeby ich nie
zasłaniać. Prowadzący zajęcia zatrzymuje grupę w miejscach zaznaczonych na mapie
kółkami z kolejnymi numerami. W większości wypadków nie są oznaczone w terenie.
Prowadzący 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. Przykładowe symbole na poszczególnych PK:
 PK nr 1: „biały las”, skrzyżowanie drogi i granicy kultur, teren podmokły.
 PK nr 2: drogi różnej kategorii, linie elektryczne, las o różnej gęstości.
 PK nr 3: rozwidlenie drogi i granicy kultur, gęstwina.
 PK nr 4: ścieżka.
 PK nr 5: słabo widoczne ścieżki.
 PK nr 6: zakręt granicy kultur, gęstwina.
 PK nr 7: róg granicy kultur.
 PK nr 8: teren półotwarty.
 PK nr 9: wysokie ogrodzenie, teren prywatny(nie musimy zaznaczać na mapie
wszystkich obiektów).
 PK nr 10: skrzyżowanie głębokiego rowu i drogi.
 PK nr 11: skarpa.
 PK nr 12: koniec rowu.
C. Faza podsumowująca:
Omówienie spaceru: przypomnienie symboliki map – uczestnicy odpowiadają na pytania
nt symboli.
Załączniki:
1. Mapa: „Pierwszy spacer z mapą”.

