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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:
Posługiwanie się mapą, kompasem i odbiornikiem GPS
Odczytywanie współrzędnych z mapy
Określanie swojej pozycji na mapie posługując się danymi z GPS
Zapoznanie z różnymi formatami współrzędnych
Określanie i wyznaczanie azymutów

Forma zajęć:

Uczestnicy w grupach dostają mapy, kompasy, odbiorniki GPS. Szkolenie
teoretyczne jest przeplatane jego ciągłą realizacją w praktyce. Uczestnicy
odczytują współrzędne z mapy i wprowadzają je w odbiornikach, odczytują dane z GPS’a i na tej podstawie określają swoje położenie na mapie.
Wyznaczają azymuty do charakterystycznych przeszkód terenowych,
poziom przekazywanej wiedzy jest dostosowany do wieku uczestników tak,
że wycieczka jest świetną formą zajęć zarówno dla szkoły podstawowek jak i liceum.
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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:
Integracja pomiędzy uczestnikami
Nauka pracy w grupie

Forma zajęć:

Głównym założeniem zajęć team–buildingowych jest jak najlepsza
integracja pomiędzy uczestnikami. Podczas zajęć uczestnicy mają
do wykonania szereg zadań i konkurencji, których celem
jest skłonienie ich do współpracy w grupach. Zadania mogą
być zarówno zręcznościowe czy sportowe, ale także gry
i zagadki logiczne. Uczestnicy podczas wspólnego wykonywania
zadań integracyjnych muszą wykazać się pomysłowością
i kreatywnością, ale najważniejsza jest współpraca pomiędzy członkami
grupy i dobra zabawa. Dzięki wspólnemu pokonywaniu kolejnych
trudności oraz zdrowej konkurencji pomiędzy zespołami, możemy
poznać zupełnie nieznane nam dotąd oblicze koleżanki czy kolegi
z ławki.
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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:
Opieka i pielęgnacja zwierząt
Podstawy psiej behawiorystyki
Zapoznanie z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt
BHP podczas prac manualnych
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami
Korzystanie z schematów i rysunku technicznego
Konstruowanie obiektów na rzecz schroniska

Forma zajęć:

Uczestników dzielimy na grupy, które na poszczegónych podpunktach
uczestniczą w zajęciach. Podczas, gdy jedna grupa ma zajęcia z pracownikami schroniska, druga rozpoczyna pod nadzorem instruktorów budowę
obiektu (budy dla psa, drapaka dla kota, specjalnej platformy treningowej).
Po upływie określonego czasu następuje zmiana grup. Młodzież z jednej
strony ma zajęcia manualne, które uczą posługiwania się podstawowymi
narzędziami (od ręcznych po elektronarzędzia – zależnie od wieku uczestników) przez skręcanie, szlifowanie, cięcie i malowanie po składanie całych
konstrukcji według schematu. Z drugiej strony jest uświadamiana w kwestii odpowiedzialności nad przygarniętym zwierzęciem. Dowiaduje się jak
prawidłowo rozpocząć szkolenie swojego pupila i jakie obowiązki na nas
spadają gdy zdecydujemy się takowego przygarnąć.

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:
Zapoznanie się z historią miasta
Odkrycie lokalnych ciekawostek i smaczków
Gry integracyjne
Posługiwanie się mapą, kompasem i odbiornikiem GPS

Forma zajęć:

Uczestników dzielimy na grupy, rozdzielamy: mapy, kompasy,
odbiorniki GPS, karty gry. Poszczególne zespoły mają za zadanie odnaleźć
miejsca ukryte w mieście (muzea, charakterystyczne sklepy, straganiki,
posągi, budowle, itp.), w pobliżu których do zrealizowania mają konkretne zadania. Zależnie od wybranego miasta, mogą być to elementy parku
linowego, escape-room, zadania logiczne, łamanie szyfru związanego
z lokalną historią, gry wymagające współpracy wszystkich graczy, itp.
W zamian za prawidłowe rozwiązanie zagadek, otrzymują klucze i fragmenty kodu. Ostatnim zadaniem jest wspólne otwarcie przez wszystkie
grupy skrzyni zamkniętej na wiele kłódek (każda grupa ma swoją do otwarcia). Grupy muszą współpracować zarówno wewnątrz, by rozwiązać
poszczególne zadania, jak i całością w celu ukończenia gry.
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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Forma zajęć:

Forma zajęć:

Posługiwanie się mapą i kompasem
Wyznaczanie i odczytywanie azymutów
Rozpoznawanie miejsc charakterystycznych

Uczestników dzielimy na grupy, rozdzielamy: mapy, kompasy, odbiorniki
GPS, karty gry. Poszczególne zespoły mają za zadanie odnaleźć miejsca
ukryte w terenie zaznaczone na mapie, aby zdobyć unikalny kod. Każda
grupa musi odnaleźć wszystkie elementy swojego szyfru, aby otworzyć
swoją kłódkę. Ostatnim zadaniem jest wspólne otwarcie przez wszystkie
grupy skrzyni zamkniętej na wiele kłódek. Grupy muszą współpracować
zarówno wewnątrz, by rozwiązać poszczególne zadania, jak i całością w
celu ukończenia grę.

Czytanie schematów jaskiń
Wiązanie węzłów jaskiniowych
Wychodzenie i zjazd po linie
Zapoznanie z sprzętem jaskiniowym

Uczestnicy w grupach tematycznych uczą się poszczególnych umiejętności. Całość szkoleń linowych odbywa się na niewielkich wysokościach – punkt ciężkości zajęć położony jest na bezpiecznym
i prawidłowym wykonaniu poszczególnych czynności. Po zapoznaniu się
z teorią i praktyką linową grupa pokonuje jaskinie o rozwinięciu poziomym
o trudności dopasowanej do wieku i możliwości grupy (jaskinia nie wymagająca technik linowych). Przejście przez jaskinię stawia przed uczestnikami wyzwania takie jak: przeciskanie się przez zaciski, czołganie, odnajdywanie drogi w podziemnym labiryncie.
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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Forma zajęć:

Forma zajęć:

Wiązanie węzłów używanych w dostępie linowym i alpinizmie
Zapoznanie z sprzętem wysokościowym
Budowa i pokonwyanie mostu linowego
Budowa i pokonwyanie układów wielobloczkowych
Zjazd na linie lub tyrolce/ Skok w technice rope jump/ Wahadło

Prowadzone zajęcia odbywają się na różnych poziomach trudności w zależności od zaawansowania i wieku uczestników. Początkujący uczą się
węzłów, wspinają, zjeżdżają na linie, budują układy mechaniczne oparte
na sprzęcie alpinistycznym. Średnio zaawansowani budują mosty linowe, zapoznają się ze sprzętem wysokościowym, zjeżdżają tyrolką lub skaczą na wahadle. Zaawansowani budują tyrolkę, skaczą
w technice rope jump, podchodzą na linie.

Przygotowanie ogniska
Posługiwanie się krzesiwem
Wiązanie podstawowych węzłów
Posługiwanie się liną
Rozbijanie obozowiska
Podstawy pierwszej pomocy w lesie i na szlaku

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów w małych grupach tematycznych. Kolejno uczą się posługiwania krzesiwem, zbie
rania chrustu, przygotowywania rozpałki, najpotrzebniejszych węzłów. Zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadzane są poprzez
scenki sytuacyjne. Daje to szansę każdemu uczestnikowi na praktyczne
wykonanie działań. Omawiana jest zawartość apteczki i to co powinniśmy
ze sobą zawsze posiadać. Podczas rozbijania obozowiska uczestnicy zależnie od wieku i zaawansowania rozbijają namioty/budują szałasy/rozwieszają trapy/budują łóżka polowe.
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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Forma zajęć:

Forma zajęć:

Czytanie przewodników i schematów dróg
Wiązanie podstawowych węzłów
Zapoznanie z sprzętem wspinaczkowym
Wspinaczka i asekuracja wspinającego

Uczestnicy w małych grupach uczą się poszczególnych zagadnień. Przedstawiane są techniki i sprzęt wspinaczkowy oraz trochę historii wspinania.
Każdy uczestnik ma możliwość spróbowania swoich sił w parze, zarówno
jako osoba wspinająca się, jak i jako asekurant. Podczas zajęć nie zabraknie
„złotych myśli” wspinaczkowych i dobrych rad jak bezpiecznie rozpocząć
takie hobby.

Nauka celowania z broni krótkiej
Podstawy pierwszej pomocy
Musztra
Koordynacja zespołowa podczas obrony i natarcia
Gra paintballowa

Uczestnicy na poszczególnych punktach szkolą się w zakresie
celowania z broni krótkiej (przy użyciu pistoletów pneumatycznych), uczą
się jak nie zerwać strzału i czym jest linia celowania. Przedstawiane są podstawy pierwszej pomocy wraz z praktycznymi działaniami podczas scenek
sytuacyjnych oraz techniki nacierania i wzajemnego osłaniania podczas
gry paintballowej kończącej szkolenie.
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Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

Korzystanie z dynamometru
Obserwacja sił zachodzących podczas działań linowych
Analiza wytrzymałości sprzętowych
Znaczenie siły tarcia i jej wykorzystanie
Sposoby na zwiększenie wartości siły poprzez budowę prostych
układów mechanicznych

Forma zajęć:
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Uczestnicy podczas zajęć poznają w praktyce zagadnienia
znane im w teorii z lekcji fizyki. Mają szansę samodzielnie zmierzyć działające siły za pomocą dynamometru oraz zobaczyć w rzeczywistości co
oznacza znane wszystkim stwierdzenie, że „akcja = reakcja”. Na podstawie
porównania wartości wytrzymałości sprzętu alpinistycznego z siłami na
niego działającymi mogą przekonać się o bezpieczeństwie wspinaczki oraz
skoków, a także wykorzystując prawa fizyki poradzić sobie z zadaniami takimi jak przesunięcie auta terenowego. Będzie także okazja udowodnić, że
tarcie faktycznie w przyrodzie występuje i ma znaczenie oraz zbadać rozkład sił w zbudowanych przez siebie stanowiskach asekuracyjnych.

Dzień pierwszy – gra terenowa
10:00 		
10:20 		
10:30 		
		
11:00 		
		
		
14:30 		
17:30 		
19:30 		

Zapoznanie z młodzieżą, omówienie kwestii formalnych
Przemarsz w miejsce rozpoczęcia zajęć.
Omówienie tego jak działa kompas, GPS, zapoznanie
z mapami i planowaną trasą.
Rozpoczęcie zajęć, grupy wyruszają w nieznane, mają do
wykonania zadania, muszą odnaleźć ukryte w terenie
punkty i informacje.
Półmetek -obiad.
Dotarcie do miejsca noclegowego, zakończenie zajęć.
Ognisko.

Dzień drugi - wspinaczka
8:30 		
Śniadanie.
9:15 		
Przejście w skały.
9:45 		
Rozpoczęcie zajęć, podział na grupy.
10:00 		
Grupa A: Nauka podstawowych węzłów, budowa stanowisk,
			
zakładania punktów asekuracyjnych,
		
Grupa B: Wspinaczka,
		
Grupa C: Zjazd na linie.
11:20 		
Zamiana grup, Grupa A na B, B na C, C na A .
12:40 		
Zamiana grup, Grupa A na B, B na C, C na A.
14:00 		
Zakończenie zajęć, przemarsz na obiad.
14:40 		
Obiad.
16:00 		
Zajęcia
teoretyczne
z
wytrzymałości
sprzętu
		
wspinaczkowego, omówienie teorii asekuracji i poruszania
		
się w górach wysokich. Nauka technik awaryjnych .
19:00 		
Ognisko
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Dzień trzeci -survival
8:30 		
9:15		
9:45 		
10:00 		
		
		
10:40 		
11:20 		
12:00 		
		
14:00 		
		
16:00 		

Śniadanie .
Przejście w skały .
Rozpoczęcie zajęć, podział na grupy .
Grupa A: Rozpalanie ognia,
Grupa B: Budowa schronienia, 				
Grupa C: pozyskiwanie wody .
Zamiana grup, Grupa A na B, B na C, C na A .
Zamiana grup, Grupa A na B, B na C, C na A .
Szkolenie medyczne, reagowanie na wstrząs, złamania,
opatrywanie ran, itp.
Zapoznanie z lokalną fauną i florą, krótka wycieczka z omówieniem roślin jadalnych .
Zakończenie zajęć .

O rganizujemy również nocleg dla grup ,
wyżywienie oraz transport autokarem .

Istnieje

także

możliwość

dłuższych

wyjazdów,

lub obozy.

Podczas

np.

zorganizowania

Zielone Szkoły

takich wyjazdów możemy

wzbogacić wycieczkę o zwiedzanie ciekawych
obiektów:

zamków

turystycznych,
lub

zajęcia

jurajskich,

wystaw
przyrodnicze

jaskiń

przyrodniczych
czy

sportowe.

O NAS
Już od 10 lat prowadzimy działalność związaną ze sportem
i rekreacją. Specjalizujemy się w atrakcjach linowych, survivalu
oraz grach terenowych. Prowadzimy wycieczki szkolne oraz
szkolenia dla dzieci i młodzieży. Wszystkie nasze zajęcia
dopasowujemy indywidualnie do wieku i specyfiki danej grupy.
Uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń zapewniamy
niezapomniane wrażenia i pełne bezpieczeństwo. Działamy
wyłącznie na atestowanym sprzęcie, a nasi instruktorzy zawsze
mają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć.
Zajęcia przeprowadzamy głównie na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej oraz w Beskidach, ale także w innych
miejscach na terenie Śląska, zgodnie z wymaganiami grupy
i możliwościami organizacyjnymi.
Dla nas podczas wycieczek najważniejsze jest, aby nasi młodzi
uczestnicy byli tak zaangażowani w program, żeby nie zdążyli
pomyśleć o wyjęciu telefonu ;)

		KONTAKT:
+48 605 632 962
kontakt@nakrawedzi.org
fb.com/CSOnakrawedzi

