Scenariusz nr 6.
Temat: „Las nie jest straszny” – schodzimy z głównych dróg.
Cele i znaczenie:



Doskonalenie orientacji w terenie.
Oswajanie z lasem.

Miejsce: mapa „Bełchatów”.
Start i meta: wiata edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów.
Parametry trasy: 3,8 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. Potem
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. Na większości punktów nie ma słupków, należy to objaśnić.
PK nr 1 – wariant po elementach liniowych (w terenie bez słupka PK).
PK nr 2 – wariant po drogach, punkt ataku – rozwidlenie dróg. Łatwo z tego miejsca
zauważyć obniżenie terenu, na którym stoi PK.
PK nr 3 – poruszamy się drogami i ścieżkami, ważnym elementem wariantu jest moment
przekroczenia płytkiego rowu, dodatkowym szczegółem pomagającym odróżnić to miejsce
jest polana. Następnie należy doczytać szczegóły mapy i policzyć mijane po prawej granice
kultur. Przy szóstej (na granicy gęstszego lasu) skręcamy wzdłuż niej na PK.
PK nr 4 – punktem ataku jest skrzyżowanie, na którym skręcamy w kierunku północnym
i następnie wypatrujemy uprawy leśnej (zaznaczona terenem półotwartym) – jest położona w
odległości niecałych 30 m i na pewno będzie widoczna z drogi. (Brak słupka).
PK nr 5 – rozwidlenie dróg jest pewnym miejscem, z łatwością zobaczymy zgłębienie terenu,
które doprowadzi nas do punktu. (Brak słupka).
PK nr 6 – licząc od rozwidlenia dróg, drugie rozwidlenie drogi i ścieżki jest punktem ataku.
W „białym” lesie powinniśmy bez trudu zauważyć górkę – obiekt, na którym stoi PK. (Brak
słupka).
PK nr 7 – punktem ataku jest rozwidlenie ścieżek, z którego łatwo zauważymy obiekt PK.
(Brak słupka).
C. Faza podsumowująca:
Przypomnienie zasad wyboru wariantu. Omówienie umiejętności uczestników.
Załączniki:
1. Mapa: „Las nie jest straszny”.

