JAK SPORZĄDZAĆ NOTATKI Z WĘDRÓWKI
SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY
W pierwszej części prowadzonego dziennika zamieszczić trzeba informacje
ogólne o ekwipunku, jedzeniu, itp. Sprawozdanie z wędrówki stanowi główną
część dziennika i powinno być sporządzone według następującego schematu:
Po lewej stronie narysuj trzy kolumny do notowania Czasu, Kierunku i Odległości.
Obok tych kolumn umieść swoje notatki i obserwacje z wędrówki. Na pustych
stronach naprzeciwko umieść mapę przebytej trasy, swoje ilustracje i napotkane
gatunki flory i fauny.
CZAS, KIERUNEK, ODLEGŁOŚĆ
Używaj czasu 24 godzinnego, np. 13:15
Zaznacz na początku czy posługujesz się magnetycznymi czy prawdziwymi
odczytami z kompasu. Wpisz nowe dane przy każdej zmianie kierunku, jak i po
wznowieniu marszu po krótkim odpoczynku. Wpisy nie powinny być zbyt odległe
czasowo od siebie. Etapy powinny być stosunkowo krótkie, od jednego
znaczącego punktu do kolejnego. Zanotuj odległość każdego etapu wędrówki.
Dodatkowa kolumna aby odnotowywać całkowity dystans przebyty jest bardzo
pomocna. Podając odległości, wyraźnie zaznacz czy dotyczą one tylko danego
etapu, czy też całkowitej przebytej trasy. Odległości powinny być podawane w
metrach a nie w krokach.
SPOSTRZEŻENIA KTÓRE NALEŻY ZAPISAĆ
Pogoda – podaj raport pogody na początku każdego dnia i zanotuj wszelkie
zmiany.
Trasa – Zestaw swój opis z mapą po drugiej stronie, tak aby czytający mógł sobie
wyobrazić gdzie szedłeś. Możesz wstawić w tekście odnośniki numerowe, które
odnoszą się do numerów na mapie, aby wskazać gdzie dana rzecz lub
wydarzenie miało miejsce, np.: Przeszedłem przez płot graaniczny za pomocą
belki (3).
Otoczenie – opis terenu, roślinności, obecność farm, itd.
Historia – ciekawe zabudowania, malunki skalne, miejsca bitew, stare kopalnie,
itd.
Ludzie – style domów, farm, kopalń, itd
Zwierzęta – ptaki, dzikie i domowe zwierzęta, owady, płazy i gady, życie wodne,
itd.
Osobisty komentarz – Element osobisty sprawia, że dziennik się przyjemniej czyta,
ale nie należy z tym przesadzić. Wspomnij co robiłeś ze swoimi towarzyszami, o
czym rozmawialiście, jak się czułeś, co myślałeś – chwile śmieszne, dobre i
smutne chwile. Te opisy ożywią twój dziennik, kiedy go przeczytasz po ilu s
latach.Tego typu komentarze powinno się umieszczać chronologicznie, podczas
trwania wędrówki, wraz z resztą informacji, a nie w osobnej części dziennika.
ROBOCZE NOTATKI
Musisz używać różnych skrótów aby ułatwić sobie robienie notatek podczas
marszu. “strip map” jest jedną z przydatnych metod.
Do każdego etapu narysuj prostą linię, zaznaczając kierunek marszu i
zaznaczając na niej charakterystyczne obiekty i odległości.

W bardziej skomplikowanych miejscach, jak na przykład przy rozwidleniu dróg,
czy krzyżówkach, narysuj szkic z zaznaczeniem kierunku północy, np.:

ILUSTRACJE
Wypełnij puste miejsca na stronach rysunkami napotkanych scen, osób,
obiektów dużych i małych.
Zawsze są lepsze rysunki robione twoją ręką, niż wklejone gotowe, ponieważ
dziennik wyprawy jest twoim dziełem.
Zdjęcia nie są konieczne, ale czynią dziennik ciekawszym, zwłaszcza jeśli ukazują
trasę a nie tylko twoich kolegów jedzących obiad. Nigdy nie dostaniesz punktów
karnych, tylko dlatego że nie dodałeś zdjęć.
Umieść kawałki roślin lub jakieś inne rzeczy, które wzbogacą twoje sprawozdanie.

PRZYKŁADY STRON DZIENNIKA (przykład jest po angielsku, ale spróbujcie po
polsku jak najbardziej)

