Scenariusz nr 5.

Temat: Nauka pomiaru odległości.
Cele:


Nauka pomiaru odległości w marszu lub biegu.

Teren: mapa „Bełchatów”.
Start i meta: wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów.
Parametry trasy: długość 1,6 km.
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 „Mierzenie odległości”). Pomiaru
dokonują poruszając się po drodze raz marszem, raz biegiem (w jedną stronę bieg,
powrót w marszu). Początek odcinka znajduje się naprzeciwko tablicy informacyjnej
Zielonego Punktu Kontrolnego (zaznaczony na mapie trójkątem), koniec to punkt
o kodzie 100m na rogu ogrodzenia. Pomiar uczestnicy powtarzają 2 razy
i zapamiętują lub zapisują wynik. W czasie jednego z pomiarów próbują poruszać się
obok drogi, przez las. Zapamiętują ilość par kroków. Należy zwrócić uwagę, że pomiar
na drodze jest dość dokładny i prawie zawsze się sprawdza. Pomiar w lesie jest
bardzo zmienny w zależności od gęstości lasu, podłoża i innych właściwości terenu.
Należy zwrócić uwagę, że numeracja punktów jest inaczej niż w innych przypadkach
obrócona tak, aby uczestnik prawidłowo ustawiał mapę startując na kolejne zadania.

2. Rozwidlenie dróg obok tablicy informacyjnej (ok. 10 m na pd.) to kolejne miejsce startu
(nieoznaczone w terenie). Uczestnicy próbują samodzielnie zmierzyć odległość do
punktów nr 1 i nr 2 poruszając się jedną drogą (nie zmieniają drogi). Na mapie obok
numeru punktu podano kod jaki znajduje się na słupku PK. Następnie powracają na
miejsce startu (mogą ponownie sprawdzić odległość). Wynik podają prowadzącemu.
Uwaga: PK nr 2 jest trzecim punktem jaki zobaczą uczestnicy poruszając się
drogą.

Faza podsumowująca:
Omówienie wyników. Prawidłowe odległości: do PK nr 1 – 440 m, do PK nr 2 – 280 m.
Załączniki:
1. Mapa: „Mierzenie odległości”.

