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Pasaulinė orientavimosi sporto diena – rekordinis renginys
Trečiadienį, 2016 m. gegužės 11 dieną, įvairiuose pasaulio kam-
peliuose įvyko pirmoji Pasaulio orientavimosi sporto diena. Šis 
įvykis, pritraukęs daugiau nei 250 000 dalyvių iš viso pasaulio, 
buvo vienas sėkmingiausių kada nors įvykusių orientavimosi 
sporto renginių!

Iš viso pirmojoje Pasaulinėje orientavimosi sporto dienoje da-
lyvavo 252 927 dalyviai 81 skirtingose valstybėse bei 2013 skir-
tingų vietovių.

Kadaise tik idėjose sklandžiusi mintis suorganizuoti Pasaulinę 
orientavimosi sporto dieną virto puikiu renginiu, išpildžiusiu 
visų lūkesčius. Mokyklos, orientavimosi sporto klubai bei spor-
to entuziastai iš viso pasaulio prisidėjo bei kartu pasiekė naują 
pasaulio rekordą.

Pasaulinė orientavimosi sporto diena, įtraukdama orientavi-
mosi sporto klubus bei mokyklas, gali tapti svarbiausiu rengi-
niu siekiant populiarinti orientavimosi sportą globaliu mastu. 
Kiekvienas orientavimosi sporto klubas, prisidėdamas prie ben-
dros veiklos, padeda gerinti švietimą mokyklose bei ugdyti tre-
niruotis norinčius jaunuosius sportininkus.

Šaunu, įkvepia, ugdo! Ar norėtum prisijungti prie mūsų?

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Pasaulinę orienta-
vimosi sporto dieną arba Lietuvoje vykdomus orientavimosi 
sporto projektus, susisiekite su Lietuvos orientavimosi sporto 
federaciją.
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Jei esate tinkamai pasiruošęs, vaikus mokyklose išmoky-
ti orientavimosi sporto pagrindų tampa paprasta. Mūsų 
patirtis byloja, jog yra daug priežasčių, dėl kurių orienta-
vimosi sportas turėtų būti pristatomas moksleiviams. Pa-
grindinės kliūtys tai įgyvendinti yra mokomosios medžia-
gos bei laiko pasiruošimui trūkumas. 

Ar paprasta gauti mokomąją medžiagą, įskaitant žemė-
lapius, kompasus, punktų prizmes bei atsižymėjimo siste-
mas, labai priklauso nuo konkrečios mokyklos.  Siekiant 
išspręsti šias problemas skatiname mokyklas bendradar-
biauti su savivaldybėmis, mieste esančiais orietnavimosi 
sporto klubais, sporto mokyklomis bei Lietuvos orientavi-
mosi sporto federacija

Ugdymo programoje 7-12 metų amžiaus moksleiviai 
įgauna tam tikrus orientavimosi sporto pagrindus pažįs-
tamoje aplinkoje. Vyresni,  13-15 metų jaunuoliai tuos pa-
čius principus ima įgyvendinti ir nepažįstamose vietovėse. 
Pažįstama vietovė dažniausiai reiškia mokyklos kiemą bei 
artimiausią aplinkinę teritoriją. Nepažįstamos vietovės 
yra netoliese esantys miškai ar panašios teritorijos.

Taip pat didelę svarbą ugdymo procese suteikiame tinka-
mai vietovę atvaizduojantiems žemėlapiams, nuoseklius 
pedagoginius principus atitinkantiems pratimams bei 
adekvačiam orientavimosi sporto inventoriui, kurių pa-
galba orientavimosi sporto pamokos gali tapti išties sma-
gios. Tikimės, jog šis „Mokytojo gidas“ įkvėps pasiekti kuo 
daugiau!

Stokholmas, 2017 rugpjūčio 2 d.
Göran Andersson
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Visu greičiu iki pirmojo kontrolinio punkto! Žybsinti lemputė 
patvirtina atsižymėjimą. Žemėlapio suorientavimas naudojant 
„raudona į raudoną“ principą – raudono kompaso rodyklė rodo į 
raudoną žemėlapio kraštą. Akmuo vidury pievos! Mokytojas rodo 
rytų link. Moksleivis svarsto: kur šis akmuo yra mano žemėlapyje? 
Apsukti žemėlapį. Žvilgtelėjimas į draugo nykštį. „Štai jis, štai jis!”, 
dirstelint pirštu į juodą tašką. „Puiku. Ar dar yra suradusių?“ Tai 
yra tikras orientavimosi sportas. Šaunu! 

Antrasis kontrolinis punktas. „O kur dabar?“ „Ten!” „Gerai, tuo-
met pasimatysime tenai!“ Vėl visu greičiu pirmyn. Kažkas išsi-
veržia į priekį, bet tu randi punktą pirmasis. Kiti draugai dvejoja. 
Žvilgčioja į žemėlapį, raudoną suvedinėja su raudona. Pakeičia 
kryptį ir suranda tinkamą punktą. Ant greta stovinčio medžio už-
kabinta papildoma prizmė sukelia diskusijas. Tai yra tikras orien-
tavimosi sportas. Įkvepia!

„Kada galėsiu bėgti vienas? Pirma, galiu įveikti įžanginę traselę, 
po to įveikti pirmo ir antro sudėtingumo trasas. Vaikams užtenka 
40 minučių judrios veiklos bei 60 rastų kontrolinių punktų. Sušilę 
bei besišypsantys vaikai verčia mane pasijusti laimingu. Jaučiuosi 
patenkintas bei laimingas, galėdamas patirti mokymo džiaugsmą 
tokiu būdu. 
Išgirstu „ar ateisite ir rytoj?“ Lieku nustebęs. „Kas pirmesnis iki 
mokyklos pastato?“ Tai yra tikras orientavimosi sportas. Ugdo!

„Ar galiu bėgti dar vieną trasą? Ar radau teisingus kontrolinius 
punktus? Ar šįsyk prabėgau greičiau, nei anąkart?” Klausimai pa-
sipila lyg iš kibiro. Nuskaitau kortelę, nuplėšiu lapelį bei atiduodu 
jį berniukui su ilgomis bėgiko kojomis. Staiga spontaniškai jis pa-
reiškia: „Noriu pradėti orientuotis“. „Šaunu! Kviečiu tave į mūsų 
treniruotę šįvakar. Būsime čia, toje pačioje vietoje. Tik su naujais 
iššūkiais!“ „Iki pasimatymo vakare!“ Tai yra „Mokyklų sprinto“ 
projekto dvasia.  Tai yra tikras orientavimosi sportas. Šaunu, įkve-
pia ir ugdo!

Orientavimosi sporto gimtinėje Švedijoje „Mokyklų sprintas“ yra 
pilotinis projektas, inicijuotas „Dalaportens OL“ orientavimosi 
klubo bei finansuotas iš sporto asociacijoms skirtų lėšų. Šis pro-
jektas vykdomas pradinių klasių moksleiviams 11-oje mokyklų 
Avesta vietovėje, keturiose Borlänge bei vienoje Säter savivaldy-
bės mokykloje Dalarnos grafystėje Švedijoje. Projekto metu virš 
3000 moksleivių bėgiojo lyg patrakę. Kartu jie rado ir atsižymėjo 
120,000 oranžinėmis-baltomis vėliavėlėmis pažymėtų punktų, o 
jiems buvo atspausdinta ir atiduota net 650 metrų lapelių su pa-
sižymėtais punktais.

Pastebėjome, jog po vykdytų užsiėmimų požiūris į orientavimosi 
sportą pasikeitė drastiškai. 90% vaikų veiklą įvertino „labai gerai”, 
8% „gerai” ir 2% „vidutiniškai”. Sprinto tipo orientavimosi sporto 
treniruotės mokyklose yra vertinga bei svarbi priemonė, siekiant 
populiarinti sportą visame pasaulyje. Tai taip pat yra puiki ugdy-
mo priemonė moksleiviams, leidžianti geriau suvokti žemėlapį, 
spręsti iškilusias problemas bei orientuotis smagiai leidžiant laiką. 

Šiandien žemėlapio suvokimas yra svarbi mokymo proceso dalis 
ir mokytojams yra reikalinga pagalba surandant tinkamos moko-
mosios medžiagos, inventoriaus bei pagalbos, norint prasmingai 
pravesti pamokas bei motyvuoti moksleivius tobulėti. Orientavi-
mosi sportas mokyklose gali būti gera priemonė mokykloms, ku-
rios nori diegti geriausią išsilavinimą vaikams, lygiagrečiai ugdant 
naujas ateities orientacininkų kartas.

Orientavimasis mokyklos teritorijoje tinka pradedantiesiems vai-
kams dėl saugumo bei jau turimo teritorijos pažinimo. Daug de-
talių, nuolatinis krypties keitimas ir dažnas grįžtamasis ryšys, kai 
moksleiviai suranda kontrolinių punktų prizmes, vaikams suteikia 
svarbių ugdančių pamokų. Jie geriau išmoksta suprasti informaci-
ją žemėlapyje, orientuotis aplinkinėje erdvėje bei priimti spren-
dimus renkantis bėgimo į kitą kontrolinį punktą alternatyvas. Iš 
klaidų galima mokytis ir taip pratęsti ugdymo procesą. Tereikia tik 
grįžti ir pradėti viską nuo pradžių. Dėl šių priežasčių sprinto treni-
ruotės yra labiau tinkamos vaikų supažindinimui su orientavimosi 
sportu, nei orientavimasis miške, kadangi mokytis galima greitai 
ir paprastai. 
 
Turime tinkamą koncepciją bei pakankamai daug įkvėpimo ir 
entuziazmo. Šios knygos tikslas yra Jums, mokytojams, suteikti 
orientavimosi sporto treniruočių pagrindus, siekiant treniruoti 
13-15 metų vaikus, derinant fizinį aktyvumą su smagiais nuoty-
kiais.

Sveiki atvykę į naują - žemėlapių bei kompasų pasaulį!
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Moksleiviai parodo mokytojui konkretaus objekto vietą 
žemėlapyje bei pasirenka kryptį į kitą kontrolinį punktą, 
kartodami pratimo eiliškumą. Kiekviena grupelė turėtų 
būti sudaryta iš 2 ar 3 moksleivių, kurie kartu sprendžia 
užduotis. Vėliau jie įveikia tą pačią traselę savu greičiu, 
atskirai ar kartu. Tikslas yra rasti visus trasoje esančius 
kontrolinius punktus. 

VIENODAS LAIKAS
Po pamokų, laisvu laiku, mes įrengiame trasą bei 
surengiame varžybas. Trasos sudėtingumas atitin-
ka „Iššūkio 1-2“ trasas. Dalyviai gali įveikti trasą 
bėgdami greitai, lėtai ar eidami. Trasą privaloma 
įveikti bent du kartus. Trasą įveikus pirmąkart, 
užfiksuojamas sugaištas laikas, kurį moksleiviai turi 
pakartoti (ar parodyti kuo artimesnį laiką) įveikdami 
trasą kitus kartus. Bandymų kiekis neribojamas. 
Moksleivis, kuris pasiekia artimiausią laiką pirmam 
bandymui (t.y. „vienodą“ laiką), laimi varžybas.
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Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Magnus Danielson 
och Göran Andersson

0                           25                          50m
                   Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Grebbestad skola          UTMANING 1

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Magnus Danielson 
och Göran Andersson

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

0            10           20            30          40           50m
                         Höjdskillnad 2 m

Skala 1:800

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
goran.andersson.rf@gmail.com

Rabbalshede skola          UTMANING 2

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa; med och utan tak

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Gunga/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson
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Svanberga skola, Norrtälje              LIKA TID

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

0               25              50               75 m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala :1500
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ĮŽANGA
Dažniausiai, priklausomai nuo oro sąlygų, sporto salėje 
ar lauke, užsiėmimus pradedame aiškindami žemėla-
pio spalvas, ženklus bei žemėlapio ir kompaso suorien-
tavimo pagal principą „raudona į raudoną“ pagrindų. 
Kadangi kiekvienas vaikas turi kompasą ant riešo, tin-
kamai suorientuoti žemėlapį yra itin paprasta. Tuomet 
mokytojas kartu su vaikų grupėmis bėga į visus kontro-
linius punktus. Kiekviename punkte mokytojas prime-
na, jog reikia suorientuoti žemėlapį – pagal „raudona 
į raudoną“ principą, parodo į kai kuriuos aplinkui esan-
čius objektus bei paaiškina, kaip šie objektai yra pavaiz-
duoti žemėlapyje. 

IŠŠŪKIS 1 ir 2
Pagrindinių klasių moksleiviai ar labiau patyrę pradi-
nių klasių moksleiviai, po įžanginės trasos, gali išban-
dyti savo jėgas sudėtingesnėse trasose (Iššūkis 1 ir/
ar Iššūkis 2). 

„MOKYKLŲ SPRINTO” PROJEKTAS“

  Grebbestad                 IŠŠŪKIS 1  

  Tanumshede     ĮŽANGA  

  Svanberga       VIENODAS LAIKAS  

  Rabbalshede                IŠŠŪKIS 2  

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Naudojantis šiomis programomis pasidaro žymiai lengviau su-
prasti, kaip yra sudaromi įprasti žemėlapiai. Kiekvienas žemėlapis 
yra sudaromas skirtingai, priklausomai nuo jo paskirties – dažnai 
naudojame skirtingus žemėlapius, skirtus turizmui, transportui ar 
tiesiog norint susigaudyti mieste. Visi šie žemėlapiai supaprastin-
tai atvaizduoja vietovę. Kuo didesnę teritoriją siekiama atvaizduo-
ti (pvz. Baltijos šalių regionąkairėje pusėje), tuo mažiau detalių 
yra atvaizduojama žemėlapyje. Žemėlapis tampa smarkiai supa-
prastintas, palyginus su žemėlapiu žemiau. 

Paprastai mažų miestelių, pvz. Telšių, Alsėdžių Plungės Baltijos 
šalių žemėlapyje nebūna, tačiau šiame žemėlapyje juos galima 
rasti, kadangi atvaizduojama teritorija yra žymiai mažesnė. Namai 
ir keliai (geltona spalva), miškai (žalia), ežerai (mėlyna) bei aplinki-
niai laukai ir pievos (balta spalva) matosi labai aiškiai. Šį žemėlapį 
galima naudoti orientuojantis važiuojant dviračiu ar automobiliu.

Google Earth programa atvėrė dar neregėtą būdą pažinti skir-
tingus Žemės planetos kampelius. Google Earth yra grafinė 3D 
vaizdo programa, vaizduojanti Žemės rutulį iš paukščio skrydžio. 
Vaizdo atkūrimui naudojamos nuotraukos iš lėktuvų, vaizdai iš pa-
lydovų ar GIS informacija. Šie duomenys yra sujungiami į vientisą 
mozaiką, taip atkuriant realų pasaulio vaizdą. 

Programoje įvedę vietovės pavadinimą, galite priartinti ar ati-
tolinti rodomą vaizdą nuo plačios panoramos iki atskiros gatvės 
lygio. Visur galima atskirti ežerus, miestus, upes, o daugumoje gy-
venamųjų vietovių galite matyti svarbiausias transporto jungtis, 
parkus, aikštes ir kt. 

Teritorijose su aukštesnės rezoliucijos duomenimis galite matyti 
atskirus pastatus, gatves, tiltus, automobilius ar net pėsčiuosius 
gatvėse.

8

KAS YRA ŽEMĖLAPIS?
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Visi žemėlapiai šioje knygoje yra nubraižyti remiantis tarptauti-
niu standartu orientavimosi sporto sprinto žemėlapiams (ISSOM). 
Spalvų paskirstymas yra logiškas ir lengvai suprantamas. Visi na-
mai yra pilki, keliai – šviesiai rudi, vejos – geltonos, o medžiai – 
žali. Tvoros, sienos ir kiti žmogaus pastatyti objektai yra juodi. 
Visa tai, kas yra šlapia, t.y. ežerai, upeliai, šuliniai ar tvenkiniai, 
pavaizduota mėlynai. Chaki spalva žymimos privačios teritorijos 
bei didesni gėlynai. Kitos naudojamos spalvos bei žemėlapio sim-
boliai aptariami tolimesniuose puslapiuose. 

9

Ball court

Gymnastics hall

School

ARTĖJAME PRIE ŽEMĖS!
Mūsų erdvėlaivis artėja prie Žemės planetos, ir galime matyti, 
kaip mažytis Žemės rutulys tampa vis didesnis. Galime atpažinti 
Europą, Grenlandiją, Šiaurės Afriką, Aziją ir Atlanto vandenyną. 
Kuo labiau artėjame, tuo daugiau šalių atpažįstame. Švedija, Nor-
vegija, Danija ar Suomija yra tiesiai prieš mus, Islandija aukščiau 
ir kairiau, Jungtinė Karalystė kairėje žemiau. Gotlando sala yra 
aiškiai matoma Baltijos jūroje, kaip ir ledo kepurės Norvegijoje 
ir Islandijoje. 

Nukreipę erdvėlaivį Švedijos vakarinės dalies link, galime matyti 
per Bohuslano grafystę it gyvatę besiraitantį E6 greitkelį tarp Go-
teborgo ir Oslo. Laivas įjungia stabdžius bei ruošiasi nusileidimui. 
Kelionės tikslas – Fjällbacka miestelio, plačiai žinomo šalyje dėl 
Camilla Läckberg detektyvų, mokykla. Iš toli vos galime įžiūrėti 
žiedinę sankryžą, kuri išryškėja mums artėjant link žemės. Ši san-
kryža yra paskutinis „Saugus taškas“ arba vietovės „raktas”, idant 
lengvai ir greitai surastume miestelio mokyklą. 

Apatiniame dešiniajame kampe matome rusvą zoną – tai yra mo-
kyklos futbolo aikštė. Sutelkiame dėmesį į šį rudą stačiakampį, 
apsukdami keletą ratų aplink vietovę. Aiškiai matome mokyklos 
pastato bei sporto salės kontūrus. Švelniai nusileidžiame pietinė-
je žaidimų aikštelės dalyje, greta sporto salės.

Žemėlapis supaprastintai atvaizduoja realų vietovės vaizdą, tačiau 
kuo mažesnį plotą norima atvaizduoti, tuo daugiau detalių galima 
pažymėti žemėlapyje. Atvaizde iš Google Earth galite aiškiai maty-
ti namus ir kelius, taip pat ir vienišus medžius, įrengimus žaidimų 
aikštelėse ar vartus futbolo aikštėje. Tai reiškia, jog mokyklos teri-
torijos žemėlapyje galime pavaizduoti labai daug objektų. Tai labai 
svarbu, kai mokomasi orientuotis. Tai, ką matote realybėje, yra at-
vaizduojama ir žemėlapyje. Žemėlapis tampa tikrovišku ir mokslei-
viai gali pasitikėti jo tikslumu. Kokybiškas žemėlapis orientavimąsi 
padaro tikrai smagia veikla! 
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ŽEMĖLAPIAI PASAULYJE
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Mokėjimas orientuotis yra vertingas įgūdis
Žemėlapius matome kiekvieną dieną, atspausdin-
tus ar virtualioje erdvėje. Net ir šiandien atspaus-
dinti žemėlapiai yra itin populiarūs bei naudojami 
įvairiose srityse. Vis dėlto šiuolaikinės technologi-
jos leidžia žemėlapiais naudotis įvairiuose įrengi-
niuose – išmaniuosiuose telefonuose ar planšetė-
se. Nepriklausomai nuo žemėlapio formos, svarbu 
mokėti suprasti jame pateiktą informaciją. Svarbu 
visuomet lengvai rasti tinkamą kelią, susiorientuoti 
bei surasti norimą tikslą lengvai ir greitai.

Turbūt labiausiai nagrinėjamas žemėlapis Švedijo-
je Turbūt vienas iš labiausiai Vilniuje nagrinėjamų 
žemėlapių yra Vilniaus troleibusų sistemos planas. 
Egzistuoja skirtingos Vilniaus miesto viešojo trans-
porto schemos, daugiau ar mažiau atitinkančios 
realų vaizdą. Žemėlapis dešinėje yra labiausiai tin-
kamas naudojimui, kadangi jis parodo kur yra skir-
tingos troleibusų stotelės viena kitos ir centrinės 
stoties atžvilgiu. Galime teigti, jog žemėlapis yra 
„pritaikytas prie realaus vaizdo.“

Sporto bei sveikatos ugdymo programoje (Švedijo-
je) yra teigiama, jog „sugebėjimas suvokti žemėla-
pyje pateikiamą informaciją yra itin svarbus moks-
leiviams norint išmokti susiorientuoti skirtingose 
aplinkose. Jie turėtų sugebėti susiorientuoti nepri-
klausomai nuo buvimo vietos. Tai gali būti bet kokia 
erdvė, pradedant nuo prekybos centro patalpų ir 
baigiant miškais ir pievomis. Programoje nuspręsta 
naudoti žodį susiorientuoti, kuris primena orien-
tavimosi sporto pavadinimą. Gebėjimas susiorien-
tuoti itin praverčia užsiimant šia sporto šaka“.

Šiandien prekybos centrus galite rasti beveik visur 
ir jie yra gausiai lankomi. Viduje mes apsipirkinėja-
me, klaidžiojame, geriame kavą ir ... galima tęsti be 
galo. Prekybos centrai tapo beveik turistų traukos 
objektais, kuriuose galima smagiai praleisti laiką 
visai šeimai.

Žemėlapis dešinėje vaizduoja prekybos ir paslaugų 
centro „Akropolis“, esančio Klaipėdoje, patalpas.
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Nuo pažįstamo iki nepažįstamo
Fizinio lavinimo mokytojams plačiai žinoma, jog daugeliui vaikų 
aplinkiniai miškai yra nepažįstamos erdvės, neretai sukeliančios 
baimę ar nejaukumo jausmą. Buvimas nepažįstamame miške, 
naujame dideliame mieste ar svečioje šalyje sukelia tam tikrus 
iššūkius.

Londone bei Niujorke veikianti švedų įmonė T-Kartor šiems mies-
tams paruošė didelius bei detalius žemėlapius, skirtus dvirati-
ninkams. Šiuose didmiesčiuose minėtus žemėlapius galima rasti 
strategiškai patogiose vietose. Kiekvienas stovas turi žemėlapį iš 
abiejų pusių. Žemėlapiai yra identiški, tačiau pakreipti žiūrovui 
patogia kryptimi taip, jog į žemėlapį iš vienos ar kitos puses žiū-
rintis žmogus matytų prie aplinkos pritaikytą žemėlapio vaizdą. 
Žemėlapio dešinėje esantis objektas ir realybėje bus žiūrovui iš 
dešinės. Tuomet mintyse nebereikia sukioti žemėlapio, norint su-
prasti, iš kurios krypties yra žiūrimą į žemėlapį.

Sugebėti priartinti žemėlapio vaizdą prie realaus vaizdo ar jį suo-
rientuoti į šiaurę yra orientavimosi įgūdžių pagrindas. Šis įgūdis 
yra itin svarbus norint išmokti orientuotis greitai, patogiai ir len-
gvai. Šis įgūdis turi būti kartojamas visose pakopose, įtvirtinant 
pagrindus jau pirmų treniruočių metu. Mokyklos, o ne miško že-
mėlapis yra geriausias įrankis šiam tikslui pasiekti.
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ŽEMĖLAPIAI PASAULYJE

Fjällbacka skola       

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.
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CMYK xxxx
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HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning, kanoner
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com
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  Fjällbacka  

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Åvestadalsskolan, Avesta

Guinness World Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

ISOM ir ISSOM reikšmės
ISOM:
Tarptautinė orientavimosi sporto žemėlapių specifikacija
ISSOM:
Tarptautinė sprinto orientavimosi sporto žemėlapių specifikacija

ŽEMĖLAPIO SPALVOS

Contour interval 2 m

  Åvestadal, Avesta 

ŽEMĖLAPIO KALBA yra tarptautinė. Globaliame orientavimosi pa-
saulyje yra svarbu suprasti, kaip žemėlapis yra piešiamas. Tarptau-
tinė orientavimosi sporto federacija (IOF) yra patvirtinusi tarptauti-
nius standartus žemėlapių braižymui: miško vietovės yra braižomos 
remiantis ISOM (International Specification for Orienteering Maps) 
standartu, o miesto ar parko vietovės braižomos pagal ISSOM stan-
dartą (International Specification for Sprint Orienteering Maps). Šio 
standarto žemėlapiai yra naudojami orientavimosi sporto sprinto, 
sprinto estafečių, vykstančių urbanizuotose vietovėse, rungtyse.

MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIUS braižome remiantis sprintų standartu (IS-
SOM), tačiau juose atvaizduojame daugiau išskirtinių objektų, ran-
damų mokyklų teritorijose, t.y. apšvietimo stulpus, suolelius, krep-
šinio stulpus, vėliavos stiebus, futbolo vartus, čiuožyklas ir pan. 
Paprastai sprinto žemėlapiai yra braižomi 1:4000 ar 1:5000 maste-
liais, tačiau mokyklų žemėlapius braižome stambesniais masteliais 
(1:1000 - 1:2000), kadangi tai leidžia pavaizduoti daugiau objektų 
žemėlapyje.

Mūsų treniruotėse naudojamuose MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIUOSE nėra 
nurodyto mastelio, vietoje to mes naudojame „atstumų rodyklę“. 
Manome, jog moksleiviams yra per daug sudėtinga rankoje neš-
tis kompasą su pažymėtais atstumais bei tuo pačiu metu mokytis 
orientuotis. Silva „Begin” kompasas yra dedamas ant riešo, todėl 
moksleiviams tampa paprasčiau suorientuoti žemėlapį į šiaurę, o 
atstumų rodyklė pateikia pakankamą informacijos tarp dviejų skir-
tingų objektų kiekį.

ORIENTAVIMOSI SPORTO ŽEMĖLAPIS miško vietovėje turi penkias 
ar šešias spalvas, tuo tarpu sprinto ar mokyklų žemėlapiai turi šiek 
daugiau skirtingų atspalvių.

Balta – gero prabėgamumo miškas.

Ruda – kalvos, duobės.

Juoda – akmenys, uolėti skardžiai, takeliai, tvoros, sienos, tiltai, 
kolonos.

Geltona – atviri laukai (pievos, vejos).

Žalia – tanki augalija. Naudojama, kai vietovė yra sunkiai įveikia-
ma ar norima paryškinti gyvatvores.

Pilka – namai, pastatai. Šviesiai pilka spalva žymimos pastogės.

Šviesiai ruda – grįstos ar kieto pagrindo dangos - keliai, stovėji-
mo aikštelės, mokyklų kiemai

Rausva – laikini pastatai, paviljonai, konteineriai

Mėlyna – vandens telkiniai: ežerai, upės, versmės, griovei, pel-
kės.
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dar detalesni. 6-12 metų amžiaus vaikams pateikiame supapras-
tintą žemėlapio versiją. Kai kurie simboliai žemėlapyje yra paryš-
kinti rausva spalva. Ši informacija yra svarbi tiek užduotis ruošian-
tiems mokytojams, tiek dalyvaujantiems moksleiviams. 

Čia bėgti draudžiama!
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Åvestadalsskolan, Avesta

Guinness World Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
goran.andersson.rf@gmail.com

  

ŽEMĖLAPIO ŽENKLAI visame pasaulyje yra tokie pat. Akmuo vi-
suomet bus pažymėtas juodu tašku, nesvarbu, ar jūs Švedijoje, 
Anglijoje, Australijoje, Kinijoje ar Brazilijoje. Sutartinių ženklų len-
telė žemėlapio dešinėje parodo didžiąją dalį braižytojų naudoja-
mų simbolių, tačiau kai kurių niuansų dėka žemėlapiai gali tapti

ŽEMĖLAPIO ŽENKLAI
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Dalaportens  OL                MOBO 2
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Godkänd för spridning av 
Lantmäteriet 22 april 2015

0        100      200      300      400      500 m
Skala 1:10 000 
Ekvidistans 2,5 m

För mer information om MOBO: 
Göran Andersson, 070-601 53 26 
goran.andersson.rf@gmail.com

Fjällbacka skola         UTMANING 1

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning, kanoner
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com

2015-10-11

0                     20                     40m
            Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Fjällbacka 
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Grebbestad Gruvgärdet

„Pažangos žingsneliai“ yra pedagoginis metodas, padedantis pa-
prastai ir laipsniškai išmokti orientavimosi pagrindų. Pradedama 
nuo lengvesnių ir pereinama prie sunkesnių užduočių.

Šis vadovas papildo medžiagą, kurios pagrindą sudaro Švedijos 
Orientavimosi sporto federacijos išleista knyga „Orientuokis mo-
kykloje” (“Orientera i skolan”), bei pateikia konkrečius pavyzdžius, 
kaip mokyklos ar gretimas teritorijas galima išnaudoti orientavi-
mosi pamokoms fizinio lavinimo užsiėmimų metu. 

Vadove esančios užduotys yra suskirstytos į skirtingus spalvų ly-
gius (žalia, balta ir geltona). Šiuos pratimus galima naudoti pla-
nuojant trasas mokyklų teritorijose. Jei neturite tinkamo moky-
klos žemėlapio, knygelės gale galite rasti patarimus, kaip gauti 
tinkamos pedagoginės medžiagos mokymui. 

Pradinukai mokytis orientavimosi pagrindų pradeda su žaliojo ly-
gio pratimais. Didelis kontrolinių punktų skaičius leidžia vaikams 
nuolat pasitikrinti kaip jiems sekasi ir ar jie eina tinkama linkme. 
Trumpi atstumai tarp punktų padeda koncentruotis. Kitas kontro-
linis punktas turėtų būti matomas, radus teisingą punktą.

Yra trys pagrindiniai principai: suorientuoti žemėlapį, susieti že-
mėlapio šiaurę su kompasu (raudona į raudoną) ir sekti žemėlapį 
nykščio pagalba. Šie principai vaikams turi būti kartojami ir die-
giami kiekvieno pratimo metu. Tai leidžia orientavimąsi padaryti 
įdomų bei smagų. Kai vaikai supras, kaip viskas dera tarpusavyje, 
jie nekantraudami lauks naujų nuotykių. 

Baltojo lygio pratimai reikalauja sprendimo, kaip pasiekti punktą, 
žvilgtelėjus į žemėlapį du ar tris kartus. Iš pradžių orientuojamasi 

naudojant tik vieną žingsnį. Ilgainiui imama naudoti daugiau įgytų 
įgūdžių  tuo pat metu – „pirma pro vartus pietuose, palei pastatą 
link rytų ir galiausiai š šiaurę pagal gyvatvorę link punkto.“ Gelto-
nojo lygio pratimai yra skirti mokyti gimnazistams, tačiau atskiros 
dalys gali būti pritaikytos ir jaunesniems moksleiviams. Pratimai 
išsiskiria tuo, jog orientuojamasi netoliese esančiose mažose miš-
ko teritorijose su šiek tiek reljefo. Erdvėse, kur paprastai žaidžia 
vaikai. Vaikai ima suprasti kaip žemėlapyje kylama ir leidžiamasi. 
Vietovė yra žinoma ir kartu saugi vaikams.

Jei kas nors padaro klaidą ir trumpam pasiklysta, geriau tegu tai 
nutinka vaikui pažįstamoje ir saugioje erdvėje. Jie gali sugrįžti pas 
mokytoją ir pradėti iš naujo. Jei vaikas pasiklysta mažiau pažįsta-
moje vietovėje, yra didelė rizika, jog pasiklydimo patirtis neigia-
mai paveiks vaiką ir šis nebenorės daugiau orientuotis, galbūt ir 
visą gyvenimą. 

Reiktų, kad mokytojų gebėjimai būtų vienu lygiu aukštesni, nei 
jie tuo metu moko. Daugumai mokytojų pakanka mokėti orien-
tuotis oranžinio lygio trasose. Mokytojas turi užtikrinti, jog moky-
mo procesas vyktų sklandžiai. Žaisti bei „mokytis darant“ gali būti 
komplikuota ir sudėtinga, norint sėkmingai mokyti. Todėl moky-
klos teritorija, tinkamai atnaujintas žemėlapis, paprastas kompa-
sas ir atsidavęs mokytojas yra pagrindiniai sėkmingo mokymosi ir 
nuotaikingų patirčių orientuojantis pagrindas.

Bendradarbiavimas taro mokyklos ir vietos orientavimosi 
sporto bendruomenės yra vertingas. Klubų turima elektroninė 
atsižymėjimo gali dar labiau padidinti motyvaciją mokytis.

MOKYMAS ORIENTUOTIS
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Orientavimosi pažangos lygiai šioje knygo-
je pristatomi remiantis Švedijos mokyklose 
taikomomis fizinio lavinimo pamokų pro-
gramomis. Programoje numatyti konkretūs 
orientavimosi įgūdžių pavyzdžiai, atliktini 
pagal skirtingų lygių reikalavimus. 
Kylant orientavimosi lygiui, 
sudėtingėja ir reikalaujami įgūdžiai.
Sukurta Švedijos orientavimosi 
sporto federacijos (SOFT).

*Švedijos Nacionalinė Švietimo 
Agentūra

Kiekvienai amžiaus grupei tinkami lygiai 
Apačioje pateikta schema nurodo vietovės tipą bei pažangos 
lygį, tinkamą treniruoti skirtingo amžiaus vaikus.
Išplėtota Švedijos orientavimosi sporto federacijos (SOFT).

1. Žemėlapio supratimas, kas yra žemėlapis?

2. Žemėlapio spalvų ir dažniausiai naudojamų simbolių supratimas.

3. Suprasti, kaip parodyti „kur esu žemėlapyje” (startas) ir „kur reikia bėgti” (kontrolinis punktas).

4. Suorientuoti žemėlapį naudojantis objektais vietove ir kompasu, sekti žemėlapį pirštu ir suorientuoti žemėlapį.

5. Žinoti, kas yra linijinis orientyras ir kaip jais naudotis.

6. Planuoti į priekį, pasirinkti kelią, nepriklausomai nuo ilgio.

7. Greta linijinių orientyrų, sekti įvairius objektus vietovėje.

8. Sutrumpinti kelią iki artimiausio ryškaus linijinio orientyro.

9. Suprasti spalvas ir simbolius, nurodančius prabėgimo lygį.

10. Reljefo vaizdavimo supratimas. Aukščiausias taškas. Kur vietovė kyla, o kur leidžiasi?

11. Naudotis kompasu ir žemėlapiu ryškaus linijinio orientyro link.

12. Naudotis kompasu ir žemėlapiu pakeliui į kontrolinį punktą.

13. Pasirinkti tinkamą kelią kalvotoje vietovėje.

14. Gilesnis reljefo vaizdavimo supratimas, sugebėjimas rasti kontrolinius    
       punktus duobėse, ant kalnų nosių bei ant uolų.

ŽODYNĖLIS
Žemėlapio supratimas: Žinojimas, kad žemėlapis yra sumažintas bei supaprastintas realios vietovės atvaizdas. 
Linijiniai orientyrai: Objektai, kurie aiškiai matomi vietovėje ir kuriuos lengva sekti, pavyzdžiui, keliai, takai, tvoros ar  
   dideli pastatai. Mažiau pastebimi linijiniai orientyrai gali būti smulkūs takeliai, gyvatvorės, grio 
   viai ir augalijos ribos.
Suorientuoti žemėlapį: Suorientuoti žemėlapį į šiaurę judant bet kuria kryptimi. Tai galima pasiekti vadovaujantis „rau 
   dona rodyklė į žemėlapio viršų“ principu.
Sekti žemėlapį pirštu: Pirštu sekti savo buvimo vietą žemėlapyje. Judėdamas kuria nors kryptimi, bėgikas turėtų lygiai  
   taip pat perkelti savo pirštą judėjimo kryptimi.

PAŽANGOS LYGIAI

Pažįstama 
vietovė

Nepažįstama 
vietovė

Amžius 6-9

Amžius 10-12

Amžius 13-15

Gimnazija

Pagrindinė mokykla

Pradinė mokykla

Pradinė mokykla

Pažįstama vietovė: mokyklos kiemas ir aplinkinės teritori-
jos.

Nepažįstama vietovė: netoliese esantis miškas ar netoli 
mokyklos esanti teritorija.

Pažįstama 
vietovė

Pažįstama 
vietovė

Pažįstama 
vietovė

Pažįstama 
vietovė

Nepažįstama 
vietovė

Nepažįstama 
vietovė

Nepažįstama 
vietovė

Nepa-
žįstama 
vietovė

Nepa-
žįstama 
vietovė
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„RAUDONA Į VIRŠŲ, „SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ”, „sek žemėlapį 
pirštu” yra terminai, kuriuos reikia nuolat atsiminti tiek pradedan-
tiesiems, tiek elitiniams sportininkams. Šių principų pritaikymas 
yra būtinas norint perprasti žemėlapį. Nuolatinis kartojimas lei-
džia įsiminti ir naudoti šias pagrindines orientavimosi technikas.

Žemėlapis yra supaprastintas realybės atvaizdavimas (6-7 pusla-
piai). Jei žemėlapis yra suorientuotas neteisingai, realybė neati-
tinka vaizdo žemėlapyje. Nors negalime pakeisti vaizdo vietovėje, 
tačiau galime pasukti (arba „suorientuoti” žemėlapį.

Galite suorientuoti žemėlapį naudodamiesi orientyrais vietovė-
je, pvz. žvelgdami į namus ar kelius, arba naudodamiesi papras-
tu „raudona į viršų” principu su kompasu. Pasinaudojant „Skol-
Sprinten” sukaupta patirtimi, Silva sukūrė naują kompasą „Begin”, 
kuris pritaikytas vaikiškoms rankoms ir puikiai laikosi ant riešo.

1 Sulenkite žemėlapį
Sulenkite žemėlapį taip, kad šis patogiai tilptų delne.

2 Sekite žemėlapį pirštu
Uždėkite savo nykštį toje vietoje kur esate.

3 Raudona į viršų
Pasukite žemėlapį taip, kad raudona kompaso šiaurinė rodyklė 
rodytų į viršutinį žemėlapio kraštą. Jūsų žemėlapis suorientuotas 
pagal realų vaizdą.

Šachmatų lenta, raudona į viršų
Sukonstruokite šachmatų lentą (8x8, 64 kvadratai) naudodami 
plastikines juostas, pagalius ant vejos, nubraižydami kreida ant 
kieto paviršiaus ar su plonomis lentomis. Vienas kraštas turi būti 
nuspalvintas raudona spalva (paprastumo dėlei, šis kraštas turėtų 
būtų pats šiauriausias).

Žemėlapis apačioje turi 6 skirtingus simbolius, kurie gali būti 
pažymėti taip: Medžiai (medžio šaka), žaidimų aikštelė (žaislas), 
akmuo (pakankamo dydžio akmuo), reljefas (kūgis), pastatas 
(batų dėžė) ir stulpas (lazda).

Mokinys gauną šachmatų lentos schemą ir jie padeda mokyto-
jui sukonstruoti „vietovę” su turimais daiktais. Čia pateikti keturi 
skirtingi trasos variantai (žiūrėti kitą puslapį). Studentai pradeda 
starte (trikampis) ir seka punktyrinę liniją iki finišo (dvigubi žie-
dai).

Pradėdami moksleiviai sulanksto žemėlapį iki patogaus dydžio, 
suranda savo buvimo vietą bei padeda savo nykštį ant starto tri-
kampio. Studentai suorientuoja žemėlapį sukdami jį naudoda-
miesi kompasu ir „raudona į viršų” principu. Jeigu vaikai neturi 
kompaso, jie gali suorientuoti žemėlapį sutapatindami raudoną 
schemos kraštą su raudonu šachmatų lentos kraštu.

Moksleiviai mokosi suorientuoti žemėlapį sekdami punktyrine li-
nija. Kiekvienąkart keisdami savo kryptį, jie turi pasukti savo kūną, 
išlaikant žemėlapį teisingai suorientuotą. (raudona į viršų).

Pratimas baigiamas ir visi moksleiviai gauna po žemėlapį be linijų. 
Ant šio žemėlapio jie gali nubraižyti savo trasą ir ją prabėgti vienas 
kitam iš paskos. Leiskite vaikams apsikeisti žemėlapiais.

SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!

Träd 

Lekställning

Sten

Höjd

Byggnad

Stolpe

SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!

Šiaurė žemėlapyje
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Sulenkite žemėlapį
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Sulenkite savo žemėlapį. 
Sekite žemėlapį pirštu ir 
suorientuokite žemėlapį į 
šiaurę.

Medis

Žaidimų aikštelė

Akmuo

Kalva

Pastatas

Stulpas
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Orientavimosi pagrindas yra tinkamas žemėlapio suorientavimas 
pagal realų vaizdą. Akmuo dešinėje pusėje vietovėje turėtų būti 
žemėlapio dešinėje. Todėl „raudona į viršų” principas yra svarbus 
besimokant. Kai žvelgiate į žemėlapį, turite jį suorientuoti. „Rau-
dona į viršų” principas yra lengviausias būdas tai padaryti. Net 
dabartiniai Pasaulio taurės bei Pasaulio čempionatų žemėlapiai 
turi raudoną viršutinį žemėlapio kraštą.

Žemėlapis dešinėje buvo naudojamas pačioms pirmosioms tarp-
tautinėms sprinto estafečių varžyboms. Šios varžybos buvo su-
rengtos Turkijoje, Kemero mieste.

Dabartiniai elitiniai sportininkai naudojasi tuo pačiu metodu kaip 
ir pradedantieji: pradedami varžybas, jie suorientuoja žemėlapį 
pagal šiaurę ir pažvelgia į kompasą kiekvienąkart skaitydami že-
mėlapį.

Toliau pateikiami pavyzdžiai, kaip galima paprastai mokytis suo-
rientuoti žemėlapį pagal realią vietovę ar reljefą.

Priede galite rasti visus maketus, tinkamus spausdinimui bei nau-
dojimui nemokamai.
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FEDERATION
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Special symbol 
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Course Planner
Mehmet KÜÇÜKÇOLAK

Course Controller
Yüksel KÖSEM

Kemer
Scale  1 : 4 000    Contour  interval  2.5 m  

Sprint Relay

22-3-2

Raudona į viršų, 1 trasa

Raudona į viršų, 2 trasa Raudona į viršų, 4 trasa

Raudona į viršų, 3 trasa

SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ
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Suorientuokite žemėlapį sporto salėje
Galite efektyviai bei smagiai išmokti suprasti bei suo-
rientuoti žemėlapį naudodami sporto salės schema. 
Pažymėkite kiek įmanoma daugiau objektų, esančių 
sporto salėje. Žemėlapis dešinėje parodo, kaip invento-
rius gali būti išdėliotas tokiu būdu, jog atvaizduotų tam 
tikrus objektus (žr. „Simboliai”). Bandykite kaip įmano-
ma daugiau imituoti realius daiktus, t.y. raudoni kilimai 
turėtų būti raudoni schemoje.

Objektus galite lengviau išdėlioti turėdami brėžinį su 
sporto salės linijomis. Žemėlapiuose, skirtuose mokslei-
viams, linijos neturėtų būti matomos.

Patalpos viduje, įžanga
Mokytojas seka punktyrinę liniją žemėlapyje ir sustoja 
ties kiekvienu objektu. Mokiniai turi tuščią žemėlapį ir 
seka iš paskos. Mokytojui svarbu dažnai kartoti „suo-
rientuokite žemėlapį” arba „sekite nykščiu”. Mokytojas 
gali paklausti „kur mes esame?” arba „kur žemėlapyje 
yra šis čiužinys gimnastikai?” Mokiniai dirba porose, su-
randa ir mokytojui parodo daiktų vietą žemėlapyje. 

Apšilimui, vaikai gali „įrengti” vietovę naudodamiesi 
mokytojo žemėlapiu.

Mokinių žemėlapis
Mokytojo žemėlapis turi būti naudojamas vietovės 
„įrengimui”, tuo tarpu moksleiviai startuoja su žemėla-
piu be linijų. Kitame puslapyje matysite keturias skirtin-
gas trasas, kurias galite rasti Priede, jas atsispausdinti ir 
naudoti. Mokiniai ar mokytojai gali braižyti trasas ant 
tuščių žemėlapių. Raudonas žemėlapio kraštas atitin-
ka šiaurę realybėje. Mokytojas praneša, kuri siena yra 
„šiaurėje”.
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Suorientuokite žemėlapį  (Linija, trasos 1-4)
Padalinkite klasę į keturias grupes ir leiskite vaikams pradėti nuo ati-
tinkamo starto. Mokytojas kai kuriose vietose pastato punktus, pvz. 
mažus spalvotus lapukus. Finiše vaikai parodo mokytojui, kur buvo 
pastatyti punktai.

„Tikras žemėlapis”
Taip pat galite sporto sale paversti „tikra” vietove. Naudokite tuos 
pačius daiktus, tik šįkart jie turi atstoti realius objektus. Pavyz-
džiui, ožiai gali atstoti namus, čiužiniai – ežerus, kilimėliai – pel-
kes, suolai – sienas ir t.t. Visi realius objektus atstojantys daiktai 
turi būti pažymėti pagal sprinto standartą (ISSOM). Pavyzdys de-
šinėje.

Didesnio dydžio žemėlapį galite rasti Priede bei jį atsispausdinti.
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Kai mokiniai pabaigia pratimą, jie gali patys nubraižyti naujas lini-
jas, kurias vėliau gali sekti žemėlapyje. Itin svarbu nuolat pabrėžti 
būtinybę sekti žemėlapį pirštu ir suorientuoti žemėlapį.
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Apačioje pateiktas pavyzdys rodo, kaip ambicingai galima surengti orientavimosi 
sporto treniruotę patalpose. Orientavimasis erdviose patalpose ar dideliame pasta-
te gali būti itin smagi patirtis. Patalpos nebūtinai turi būti pritaikytos sportui: tai gali 
būti ir kelių aukštų mokyklos pastatas.

Jeigu turite nemažai sporto inventoriaus (t.y. ožių, suolelių, čiužinių ir pan.), galite 
jį kūrybingai panaudoti orientavimosi treniruotei. Patalpos įrengimas orientavimui-
si yra tarsi „laivų mūšio” žaidimas su žemėlapiu, kur kontroliniai punktai gali būti 
pastatyti aukštai ar žemai. Išnaudokite savo ir moksleivių kūrybiškumą – vaikai turi 
begalinę vaizduotę, todėl svarbu mums, suaugusiems, padėti tinkamai ją išnaudoti.

Bet koks turimas inventoriaus kiekis, kilnojamas ar ne, gali būti panaudotas trasos 
įrengimui. Taip pat, moksleiviai koncentruojasi į tai, kaip tinkamai susiorientuoti. 
Pratimo metu pabrėžtina koordinacijos bei pusiausvyros svarba.

Mokytojo žemėlapis, kuris yra skirtas trasos įrengimui bei objektų išdėstymui, jame 
turėtų būti pavaizduotos visos salės linijos. Treniruotei skirtame žemėlapyje yra su-
žymėti išdėlioti objektai, tačiau nėra pagalbinių linijų. Su inventoriumi galite sukur-
ti individualią „vietovę“, kur skirtingi objektai atitinka realios vietovės objektus, t.y. 
akmenis, kalvas, kūdras ar pastatus. 

Jei pastate yra atriumas, apatiniame aukšte esantys objektai turėtų būti pavaizduoti 
žemėlapyje kaip permatomas sluoksnis.

ORIENTAVIMASIS PATALPOSE PER DU AUKŠTUS

Nordby Supermarket Hallen, Pirmas aukštas
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Nordby Supermarket Hallen, Pirmas aukštas

Nordby Supermarket Hallen, Antras aukštas
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Suorientuokite žemėlapį (Linija, 2 trasa lauke)
Moksleiviai padalinami į tris grupes ir kiekviena jų 
seka viena iš punktyrinių linijų. Ties kai kuriais orien-
tyrais yra pastatyti kontroliniai punktai. Pratimo 
tikslas – nurodyti, kurioje vietoje žemėlapyje yra šie 
punktai. Mokytojas nuolat primena sekti žemėlapį 
pirštu ir tinkamai jį suorientuoti.

Moksleiviai gali būti ir porose po du.

Suorientuokite žemėlapį (Linija, 1 trasa lauke)
Mokytojas seka punktyrine linija ir sustoja ties kai 
kuriais orientyrais. Mokiniai turi tuščią žemėlapį bei 
seka iš paskos. Mokytojas nuolat primena sekti žemė-
lapį pirštu ir tinkamai jį suorientuoti. Mokytojas turi 
paklausti mokinių „kur esame“? „kur žemėlapyje yra 
šis akmuo“? „į kurią pusę rodo mano ranka?“ 

Vaikai dirba kartu ir, atsakydami į klausimą, parodo 
mokytojui vietą žemėlapyje.

Mokytojo žemėlapis (2 trasa lauke)
Kontroliniuose punktuose turėtų kabėti vėliavėlės bei 
komposteris pasižymėjimui. Taip pat, esant galimybei, 
galite naudotis elektroninėmis pasižymėjimo sistemo-
mis (SPORTident). Punktai taip pat gali būti pažymėti 
spalvotomis juostelėmis.

Vaikai gali pastatyti vieną ar du punktus apšilimui ir 
juos nurinkti apšilimui. Tam reiktų turėti papildomų 
žemėlapių su visais, be ar tik keletu kontrolinių punk-
tų. 

Enbacka Skola, Gustafs             Passa kartan

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson
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                 11 maj 2016
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Passa kartan (Linje-OL)
Läraren följer den streckade 
linjen och gör stopp vid dis-
tinkta föremål/platser. Eleverna 
har en blank karta och följer 
efter läraren. Läraren påpekar 
ofta ”rött-till-rött” för eleverna. 
Läraren frågar eleverna ”var är 
vi?”, ”var ligger den t ex stenen 
på kartan?”, ”i vilket väder-
streck pekar jag nu”. Eleverna 
samarbetar två och två och vi-
sar och besvarar lärarens frågor 
genom att peka på kartan.
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Passa kartan (Linje-OL, 3 st)
Eleverna delas upp i 3 grupper 
och följer de streckade linjerna. 
Efter den streckade linjen vid 
distinkta punkter finns det 
kontroller utmärkta. Uppgiften 
är att markera var dessa finns. 
Läraren påminner eleverna att 
det är ”rött-till-rött” som gäller. 
Eleverna kan med fördel sam-
arbetar två och två.
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Suorientuokite žemėlapį (Žvaigždutė, 1-6 punktai)
Kai visi šeši kontroliniai punktai surasti, mokiniai su 
mokytoju pereina į kitą starto/finišo poziciją tokiu pa-
čiu būdu surasti kitus šešis punktus. Vaikams vėl rei-
kia priminti sekti žemėlapį pirštu ir jį iš naujo tinkamai 
suorientuoti.

„Žvaigždutės” pratimo privalumas yra tai, jog moky-
tojas gali lengvai perduoti patarimus mokiniams, ką 
kitų orientavimosi treniruočių metu yra sunku pada-
ryti. Savarankiškas užduoties atlikimas yra pravartus 
mokinių pasitikėjimui savo jėgomis, tačiau, be abejo, 
vaikai gali bėgti kartu, jeigu jie to nori.

Suorientuokite žemėlapį (Žvaigždutė, 1-6 punktai)
Ši trasa puikiai tinka norint pagerinti orientavimosi 
techniką bei pagerinti vaikų fizines savybes. Treni-
ruotę galima vykdyti ir intervalų principu. Žemėlapy-
je turi būti tik vienas punktas. Moksleiviai gali būti 
porose arba grupėse, apšilimo metu pastatydami 
punktus į vietas.

Mokytojas moksleivių laukia vietoje, kuri yra tuo pa-
čiu startas bei finišas. Svarbu pabrėžti sekti žemėla-
pį pirštu ir - ypatingai – teisingai jį suorientuoti. Kai 
vaikai suorientuoja žemėlapį bei nusprendžia, kaip 
pasiekti kontrolinį punktą, jų tikslas yra jį surasti, pa-
sižymėti ir visu greičiu grįžti į startą/finišą.

Keisčiausios mokyklos darbuotojų grimasos
Kontroliniuose punktuose turėtų kabėti vėliavėlės bei komposte-
ris pasižymėjimui. Taip pat, esant galimybei, galite naudotis elek-
troninėmis pasižymėjimo sistemomis (SPORTident). Punktai taip 
pat gali būti pažymėti spalvotomis juostelėmis.

Galite išbandyti smagią alternatyvą – kontrolinių punktų žyme-
klius pakeiskite mokyklos darbuotojų nuotraukomis. Tačiau nuo-
traukos turi būti tikrai smagios! Pavyzdžiui, mokyklos darbuo-
tojai nusifotografuoja rodydami keisčiausią įmanomą grimasą. 
Atspausdinkite ir laminuokite nuotrauką. Vietoj pasižymėjimo, 
vaikai finiše turi pranešti, kieno nuotrauką ir kokią veido išraišką 
jie rado. 

Enbacka Skola, Gustafs             Stjärn-OL

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson
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PRATIMAI „SUORIENTUOKITE ŽEMĖLAPĮ“

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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byorienteering@gmail.com
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Suorientuokite žemėlapį (Foto-orientavimasis)
Šiam pratimui reikia surasti aiškiai ir mažiau matomus 
objektus mokyklos kieme. Vienišas medis ar jo da-
lis, namo dalis, lietvamzdis, maža detalė ant žaidimų 
aikštelės įrenginių ir pan. Būkite kūrybiški - vaizduotei 
nėra ribų. 

Šio pratimo privalumas yra tai, jog jums nereikia vie-
tovėje pažymėti kontrolinių punktų – objektas yra 
nuotraukoje. Pratimas gali būti kruopščiai suplanuo-
tas arba vykdomas spontaniškai. Tikslas – susieti kie-
kvieną punktą su teisinga nuotrauka.

Mokiniai gali bėgti porose.

Nuotraukos iš „Enbacka” mokyklos

Patarimas!
Laminuokite žemėlapį, kad galėtumėte panaudoti 
ateityje.

Enbacka Skola, Gustafs        Foto-OL

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson
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Enbacka Skola, Gustafs             Stjärn-OL

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson
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Suorientuokite žemėlapį (Žvaigždutė, trasos A-E)
Ši trasa puikiai tinka norint pagerinti orientavimosi 
techniką, kai vaikai jau sugeba įveikti žalio lygio trasas 
bei pagerinti vaikų fizines savybes. Treniruotę galima 
vykdyti ir intervalų principu. Žemėlapyje turi būti tik 
vienas punktas. Moksleiviai gali būti porose arba gru-
pėse, apšilimo metu pastatydami punktus į vietas.

Mokytojas moksleivių laukia vietoje, kuri yra tuo pačiu 
startas bei finišas. Svarbu pabrėžti sekti žemėlapį pirštu 
ir - ypatingai – teisingai jį suorientuoti. Mokinių tikslas 
– surasti visus punktus, pasižymėti ir visu greičiu grįžti iš 
paskutinio punkto į finišą.

Trasa E
Trasoje E yra visi punktai, panaudoti trasose A-D. Šią 
trasą papildomai gali įveikti mokiniai, kurie yra pasiekę 
aukštesnį technikos lygį.

  Enbacka                   Žvaigždutė, A trasa  

 Enbacka                   Žvaigždutė, B trasa   Enbacka                   Žvaigždutė, C trasa  

 Enbacka                   Žvaigždutė, D trasa  

 Enbacka                   Žvaigždutė, E trasa  
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PRATIMAI „SUORIENTUOKITE ŽEMĖLAPĮ“

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Pratimas vyksta per nustatytą laiko limitą, kurio metu 
mokiniai stengiasi surinkti geriausią įmanomą kortų 
kombinaciją.  Mokiniai pradeda su penkiomis kortomis 
rankoje bei trasoje siekia išsikeisti savo kortas į geres-
nes, idant turėtų gerą pokerio „ranką”.

Moksleiviai kiekviename punkte gali pakeisti po vieną 
kortą. Punkte mokytojas palieka po vieną kortą plasti-
kiniame maišelyje. Mokiniai paima vieną kortą iš mai-
šelio ir įdeda pasirinktą kortą iš savo kaladės.

Laiko limitas gali būti 10 ar 15 minučių; po to pratimas 
kartojamas su 5 naujomis kortomis. Treniruotėje gali-
ma bėgti vienam, porose ar komandose. 

LAPĖ
Šiai treniruotei tinka trasos iš kitų treniruočių – „lapė” 
vyksta kaip treniruotės papildymas.

Mokytojas lėtai eina pagal punktyrinę liniją ir yra „ju-
dantis punktas”. Jei turite elektroninį pasižymėjimą, tai 
gali būti privalumas, tačiau jis nėra būtinas. Mokiniai 
„pasižymi”, duodami penkis mokytojui. Pirmiausia mo-
kiniai bėga į artimiausią punktą, pasižymi, tada bėga 
pas mokytoją („lapę”). Toliau seka antras punktas, po 
kurio vėl reikia ieškoti „lapės”.

Enbacka Skola, Gustafs                  Poker-OL

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser
Ê

0                   25                  50                  75                  100m  
                                 Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1500

Poker-OL
Varje elev får 5 spelkort. Vid varje 
kontroll finns det ett spelkort i 
platsficka som man får byta ut för 
att få en bättre ”hand”. Efter 10 mi-
nuter samlas man åter vid målet. 

Enbacka Skola, Gustafs                  Räven

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser
Ê

0                   25                  50                  75                  100m  
                                 Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1500

Räven
Läraren går i ett lugnt tempo 
längs den streckade linjen med en 
stämplingsenhet. Eleverna springer 
och stämplar varannan gång vid 
resp kontroll och varannan gång 
hos läraren.

ORIENTAVIMOSI POKERIS

  Enbacka                    LAPĖ  

  Enbacka                  ORIENTAVIMOSI POKERIS  
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Vieno žmogaus estafetė
Lenktyniauk su savimi! Mokiniai pratimą atlieka savarankiškai 
arba porose. Duokite masinį startą ar išleiskite vaikus į skirtin-
gas trasas pusės minutės bangomis. Po kiekvienos įveiktos trasos 

moksleiviai turi trumpą laiko tarpą atsikvėpti, peržiūrėti prabėgi-
mus, gauti nurodymų iš mokytojo, tuomet ruošiasi kitai trasai ir 
galvoja, kaip paprasčiau surasti punktus.

VIENO ŽMOGAUS ESTAFETĖ

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

Krylbo Skola, Avesta     HD 10

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

2014-09-23

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

Krylbo Skola, Avesta     HD 10 Extra

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

2014-09-23

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

Krylbo Skola, Avesta     HD 12

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

2014-09-23

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

Krylbo Skola, Avesta     HD 12 Extra

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

2014-09-23

A B

C D

  Åvestadal, Vieno žmogaus estafetė A trasa    Åvestadal, Vieno žmogaus estafetė B trasa  

  Åvestadal, Vieno žmogaus estafetė C trasa    Åvestadal, Vieno žmogaus estafetė D trasa  
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IŠ 3 D į 2 D
Šiame skyriuje mokysimės suvokti reljefo vaizdavimą žemėla-
pyje: kaip įvairūs trimačiai objektai – kalvos, slėniai, keteros, 

Foton från skolan

duobės – yra pateikiami plokščiame žemėlapyje horizontalių pa-
galba.

Pav. 1: 3D kalvoto reljefo atvaizdas
Pav. 2: 3D kairės rankos atvaizdas
Pav. 3: Bandymas pavaizduoti tą pačią kairę ranką 
horizontalėmis. Pirštai tampa kalvomis, o tarpai tarp 
jų – slėniais. Palyginkite su savo ranka!

ATSKIRKITE KALVAS NUO SLĖNIŲ

Pav. 1

Pav. 2 Pav. 3

              Patikrinkite šią nuorodą:
https://www.facebook.com/testtubenetwork/videos/728746250563258/?pnref=story
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Aukšti kalnai ir gilūs slėniai
Aukščiausia pasaulio viršūnė yra Everesto kalnas 
Nepalo bei Kinijos pasienyje (8 848 metrai virš 
jūros lygio). Giliausia pasaulio įduba vadinama 
Marianų įduba Ramiajame vandenyne, į pietus 
nuo Japonijos (11 034 metrai žemiau jūros lygio). 
Šiuos du – aukščiausią bei žemiausią - Žemės taš-
kus skiria beveik 20 tūkstančių metrų (19 882 m).

Lietuvoje aukščiausia viršūnė yra Aukštojo kalnas 
(293, 84 metrai virš jūros lygio), kai tuo tarpu že-
miausias taškas yra Dumblės ežero pakrantė (1,3 
metro žemiau jūros lygio).

Visi žemėlapiai, įskaitant ir žemėlapius su kalvo-
mis, braižomi naudojantis nuotraukomis ar la-
zerinio skenavimo duomenimis, gautais iš kelių 
kilometrų aukščio. Šio „žemėlapio“ pagalba mes 
paverčiame žemėlapį tikru atvaizdu. Ankstes-
niame puslapyje galite rasti keletą žemėlapių, 
kuriame atvaizduojamas trijų dimensijų vaizdas. 
Šie atvaizdai nėra tinkamo mastelio, taip pat šiek 
tiek iškreipti, todėl juos sunku naudoti pozicijos 
bei krypties nustatymui. Vis dėlto jie puikiai tinka 
paaiškinimui, koks yra kalvų ir slėnių sąryšis vie-
tovėje ir žemėlapyje.

Norėdami lengviau suprasti, kaip žemėlapyje 
horizontalėmis vaizduojami aukščių skirtumai, 
galite pastatyti kalną (pvz. smėlio dėžėje ar nau-
dodami LEGO kaladėles, kaip pavaizduota viršu-
je). Taip pat lauke galite bandyti surasti akmenį, 
kuris primena mažą kalną (pvz. akmuo dešinėje 
pusėje).

Šie pavyzdžiai gali padėti suprasti, kur yra aukš-
čiausias taškas, stačiausia bei lėkštesnė pusės bei 
atskirti, kokia kryptimi kylama bei leidžiamasi. 
Naudodami horizontales (ruda spalva), lengvai 
suprasite, kaip kalvos, slėniai, keteros ir lomos 
atrodo tikrovėje.

Akmuo iš viršaus

Akmuo

Akmuo iš viršaus

LEGO kalnas

LEGO kalnas iš viršaus
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ATSKIRKITE KALVAS NUO SLĖNIŲ
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Städjan kalnas, Idre Fjäll, Švedija

A

CB

Städjan kalnas, Idre Fjäll, Švedija
Städjan yra piečiausia Švedijos kalnų viršūnė. Tai 
yra labai status kalnas, matomas iš visų pusių. 
Kalno ketera driekiasi šiaurės-pietų kryptimi. 
Städjan turi dvi viršūnės – aukštesnę šiaurėje ir 
žemesnę pietuose. Aukštesnioji viršūnė yra  iškilusi 
1131 metrus virš jūros lygio.

Skirtingos perspektyvos
Nuotraukos A-C vaizduoja Städjan kalną iš skirtin-
gų perspektyvų. Nuotraukoje A yra fotografuota 
iš pietų į šiaurę; nuotraukoje B žvelgiama iš šiau-
rės vakarų į pietryčius; nuotraukoje C žvelgiama iš 
pietvakarių į šiaurės rytus. Nors nuotraukose yra 
tas pats kalnas, tačiau iš skirtingų perspektyvų jis 
neatrodo taip pat. Visgi žemėlapyje kalnas atrodo 
vienodai, nesvarbu, iš kurios pusės į jį žiūrima.

10 ar 2 metrų horizontalių intervalas
Aukščių skirtumas tarp kiekvienos horizontalės 
kalno žemėlapyje yra 10 metrų. Mokyklos žemė-
lapiuose reljefas yra žymimas 1 ar 2 metrų inter-
valu.
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Nupieškite kalno viršų
Švedijoje yra labai daug didelių akmenų. Paimkime 
vieną akmenį (dešinėje), kurį mes pavaizduosime 
horizontalių pagalba.

Skirtingos akmens formos
Akmens žemėlapis supaprastintai pavaizduoja ti-
krovę. Žemėlapio tikslas yra pavaizduoti skirtingas 
akmens puses – stačias vietas, aukščiausius taš-
kus, ryškius nelygumus. Tai yra pirmutinės svarbos 
objektai. Taip pat reikia pavaizduoti mažesnes deta-
les, pvz. smulkius griovelius ar išsikišimus.

Horizontalės
Horizontalės vaizduoja liniją, išvestą tarp taškų, 
esančių vienodame aukštyje. Kur linijos yra labai arti 
viena kitos, ten yra labai statu. Didesni tarpai tarp 
linijų simbolizuoja lėkštesnę vietą.

Daugumoje žemėlapių kas penkta linija būna pa-
ryškinta. Paryškinta linija leidžia geriau įsivaizduoti 
ir ryškiau pamatyti, kaip atrodo vietovės kalvos bei 
slėniai.

Patikrink save!
Kituose puslapiuose galite rasti „Patikrink save“ už-
duočių. Jas išsprendę, geriau suprasite, kaip žemė-
lapyje vaizduojamas reljefas.

Horizontalės, esančios žemėlapyje:

A
B
C 
D
E 
F

Akmuo iš viršaus

AKMUO, Hansbyn

Akmuo iš viršaus

A A

A
B

C

D

DE
F

F

C

Kalva, aukščiausias taškas
Ketera, kalno nosis
Terasa, plynaukštė
Didelis slėnis ar loma
Mažas slėnis ar loma
Stačioji kalno pusė
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Patikrink save!
Dešinėje pusėje matote žemėlapį bei trimatį kalvos modelį. 
Žemėlapyje yra pažymėti 6 kontroliniai punktai. Pažymėkite 
šiuos punktus ant kalno atvaizdo.

 A   D
 B   E
 C   F
Teisingus atsakymus rasite 80 puslapyje.

UŽDUOTIS ATSKIRKITE KALVAS NUO SLĖNIŲ 
C

D

E

FB

A

1
2

3

4
5

6

AKMUO, Hansbyn
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Patikrink save!
Dešinėje pusėje matote žemėlapį bei trimatį kal-
vos modelį. Žemėlapyje yra pažymėti 6 kontroli-
niai punktai. Pažymėkite šiuos punktus ant kalno 
atvaizdo.

Naudodamiesi žemėlapiu apačioje, atsakykite į 
klausimus:

• Kiek viršūnių galite surasti?  
• Kurios viršūnės yra tame pačiame aukštyje? 
• Kuri viršūnė yra aukščiausia? 
• Kiek galite surasti duobių? 
• Kur yra stačiausios zonos?
• Kurios rodyklės rodo aukštyn?
• Kurios rodyklės rodo žemyn?
• Kurios rodyklės rodo lygumą?

Atsakymus į šias „Patikrink save“ užduotis galite 
rasti Priede, 80 psl.

Patikrink save!

1 2

3
4

5
6

Patikrink save!

A

B

C

D

E

F
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Žemėlapių braižytojai stengiasi kuo tikroviškiau atkurti realų vaiz-
dą ant popieriaus. Be smulkių detalių, žemėlapis pateikia infor-
macija apie vietovės matomumą bei prabėgamumą. Čia pateikia-
me tam naudojamas skirtingas spalvas.

ŽALIA SPALVA ŽYMI 
TANKIĄ AUGALIJĄ 

Balta spalva parodo, jog miškas yra lengvai perbė-
gamas. Tai gali būti lapuočių, spygliuočių ar miš-
rus miškas.

Geltona spalva nurodo puikiai perbėgamas atvi-
ras erdves. Dirbama žemė, pieva ar veja.

Geltona-balta spalva nurodo išsisklaidžiusius me-
džius, ant žemės žolės pagrindas. Prabėgamumas 
identiškas „geltonai” spalvai.

Šviesiai geltona spalva nurodo atviras erdves su 
aukšta žole. Dažniausiai matomumas būna geras, 
bet prabėgamumas yra apsunkintas. 

Šviesiai žalia spalva nurodo šiek tiek sumažinto 
matomumo bei prabėgamumo mišką. 

Vidutinė žalia spalva nurodo apsunkinto mato-
mumo bei sunkiai prabėgamą mišką. 

Tamsiai žalia spalva nurodo prasto matomumo 
bei itin sunkiai prabėgamą mišką.

Žalia-juoda spalva parodo, jog kirsti šią zoną 
draudžiama. Taip yra žymimi tankumynai. 

Tankus pomiškis, atžalynas: sunkiai prabėgama, 
tačiau matomumas geras. 
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Mokykitės iš geriausių pasaulio orientacininkų!
Geriausias pasaulio orientacininkas, prancūzas Thierry Gueor-
giou, visiems norintiems išmokti orientuotis turi tris paprastus 
patarimus. Nėra skirtumo, ar jūs esate tik pradedantysis, ar esate 
aukščiausios klasės atletas. Tie patys principai galioja visiems, ku-
rie nori punktus surasti greitai, paprastai ir užtikrintai.

1  Daryk tai paprastai
Vietovę aplinkui mokyklą suprasti yra nesunku, 
tačiau kai žengiate į laukinę vietovę, žemėlapis 
darosi sudėtingesnis. Be to, vietovės reljefas gali 
būti itin sudėtingas. Thierry Gueorgiou tikina, 
jog bėgdavęs techniškai sudėtingas trasas svar-
biausiose sezono varžybose jis vadovaudavosi 
tais pačiais principais, kuriuos išmoko vaikystėje. 
Iš „tikro žemėlapio“ jis sukurdavo supaprastintą 
vietovės vaizdą, išskirdamas aiškiausias reljefo 
formas ir išskirtinius orientyrus bei orientuoda-
vosi jų pagalba. Savo mintyse jis „nubraižydavo” 
supaprastintą žemėlapį.

2  Tiksli kryptis
Taip, kaip jis pasirenka vietovės orientyrus iš že-
mėlapio dešinėje, kad lengviau susigaudytų vie-
tovėje, jis naudojasi kompasu tam, kad išlaikytų 
reikiamą kryptį. Kiekvienąkart jis  žvilgtelėdamas 
į žemėlapį pasitikrina kompasą, jog įsitikintų, jog 
bėga teisinga kryptimi link tolimesnių orientyrų. 
Kartais jis net nežiūrėdavo į žemėlapį, pasikliau-
davo vien kompasu. Dėl šio savo sugebėjimo 
puikiai naudotis kompasu jis sutaupydavo laiko ir 
trasose jis galėdavo bėgti greičiau negu jo kon-
kurentai.

3  „Atakos taškas“
„Atakos taškas“ – tai taškas arba orientyras, 
esantis netoliese kontrolinio punkto, nuo kurio šį 
surasti galima paprastai, greitai ir užtikrintai. Šiuo 
atveju, rodyklė nurodo tinkamą „atakos tašką“, o 
punktyrinė linija nurodo greičiausią kelią.

TRYS ŽINGSNIAI Į SĖKMĘ

TIKRO ŽEMĖLAPIO                      „Žemėlapis mano mintyse“

TIKRO ŽEMĖLAPIO                    „Atakos taškas“

TIKRO ŽEMĖLAPIO                      „Žemėlapis mano mintyse“
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Pažįstamoje vietovėje (mokyklos kiemas)
Linija, 1: Mokytojas seka punktyrine linija ir sustoja ties ryškiais 
orientyrais. Mokiniai turi tuščią žemėlapį bei seka iš paskos. Mo-
kytojas nuolat primena sekti žemėlapį pirštu ir tinkamai jį suo-
rientuoti. Mokytojas turi paklausti mokinių „kur esame“? „kur 
žemėlapyje yra šis akmuo“? „į kurią pusę rodo mano ranka?“ 

Vaikai dirba kartu ir, atsakydami į klausimą, parodo mokytojui vie-
tą žemėlapyje.

Linija, 2 ir 3: Moksleiviai padalinami į dvi grupes ir seka punk-
tyrine linija. Ties kai kuriais orientyrais yra pastatyti kontroliniai 
punktai. Pratimo tikslas – nurodyti, kurioje vietoje žemėlapyje yra 
šie punktai. Mokytojas nuolat primena sekti žemėlapį pirštu ir tin-
kamai jį suorientuoti.

Moksleiviai gali bėgti porose po du.

Nepažįstamoje vietovėje (gali būti miškas)
Linija, 4: Šią treniruotę reikia atlikti miške arba mažiau pažįstamo-
je vietovėje. Punktyrinė linija seka linijiniais orientyrais (takeliais, 
keliais, šlaitu bei ryškiomis reljefo formomis. Kai kuriose vietose 
linija nusisuka nuo linijinių objektų link ryškių orientyrų. Tose vie-
tose jums reikia pakeisti kryptį, todėl svarbu suderinti žemėlapį su 
vietovės vaizdu arba teisingai suorientuoti žemėlapį į šiaurę, kad 
rastumėte tinkamą kryptį.

Trasa keliose vietose nukrypsta nuo linijinių objektų. Punktai, ku-
rių ieško moksleiviai, turėtų būti pastatyti vietose, kur linija nu-
krypsta nuo linijinių objektų arba ties ryškiais vietovės orienty-
rais, ties kuriais linija nukrypsta.

Moksleiviai gali bėgti porose po du.

Praktinė informacija
Kontroliniuose punktuose turėtų kabėti vėliavėlės bei komposte-
ris pasižymėjimui. Taip pat, esant galimybei, galite naudotis elek-
troninėmis pasižymėjimo sistemomis (SPORTident). Punktai taip 
pat gali būti pažymėti spalvotomis juostelėmis.

Vaikai gali pastatyti vieną ar du punktus apšilimui ir juos nurinkti 
apšilimui. Tam reiktų turėti papildomų žemėlapių su visais, be ar 
tik keletu kontrolinių punktų. 

PRATIMAI „AUKŠTYN IR ŽEMYN“

Svanberga skola, Norrtälje              Linje-OL, 4

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

0               25              50               75 m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala :1500
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HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång
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og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
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HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Svanberga skola, Norrtälje              Linje-OL, 3

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

0               25              50               75 m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala :1500

Svanberga skola, Norrtälje              Linje-OL, 2

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

0               25              50               75 m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala :1500

Svanberga skola, Norrtälje              Linje-OL, 1

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

0               25              50               75 m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala :1500
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Svanberga, Norrtälje   Linija, 2 trasa

Svanberga, Norrtälje   Linija, 3 trasa

Svanberga, Norrtälje   Linija, 4 trasa

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  
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Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  
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Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
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Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Svanberga skola, Norrtälje              Sex toppar

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång
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Svanberga, Norrtälje             Šešios viršūnės

Užlipkite ant viršaus ir apsižvalgykite!
Naujokui iš pat pradžių yra gan sunku įsivaizduoti, kaip kalvos, 
duobės ir slėniai yra pavaizduojami žemėlapyje. Būnant vietovėje 
galima žymiai lengviau sulyginti vaizdą žemėlapyje ir tikrovėje.

360 laipsnių aplink
Vietovėje suraskite keletą kalno viršūnių ir apsižvalgykite aplin-
kui nuo aukščiausio taško. Pamatysite, kaip aiškiai – it jūsų rankos 
pirštai – keičiasi reljefo formos. Kalno keteros   kyla, tuo tarpu 
lomos    leidžiasi žemyn.

Trys dalykai prisiminimui!
Naudinga, jei mokytojas sugeba užlipti su vaikais ant skirtingų kal-
vų. Mokytojas gali aptarti keletą skirtingų klausimų su mokiniais:

• kaip supaprastinti,
• kaip išlaikyti reikiamą kryptį,
• kaip surasti tinkamą „atakos tašką”, nuo kurio paprasta su-

rasti punktą.

 

Šešios viršūnės
1-101
2-102
3-103
4-104
5-105
6-106
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Svanberga, Norrtälje      Šešios viršūnės

PRATIMAI „AUKŠTYN IR ŽEMYN“

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Suorientuok žemėlapį (Žvaigždutė A, punktai 1-12) 
Ši trasa puikiai tinka norint pagerinti orientavimosi techniką bei pa-
gerinti vaikų fizines savybes. Treniruotę galima vykdyti ir intervalų 
principu. Žemėlapyje turi būti tik vienas punktas. Moksleiviai gali 
būti porose arba grupėse, apšilimo metu pastatydami punktus į 
vietas.
Mokytojas moksleivių laukia vietoje, kuri yra tuo pačiu startas bei 
finišas. Svarbu pabrėžti sekti žemėlapį pirštu ir - ypatingai – teisin-
gai jį suorientuoti. Kai vaikai suorientuoja žemėlapį bei nuspren-
džia, kaip pasiekti kontrolinį punktą, jų tikslas yra punktą surasti, 
pasižymėti ir visu greičiu grįžti į startą/finišą.

Suorientuok žemėlapį (Žvaigždutė B, punktai 1-8) 
Kai visi 12 kontrolinių punktų surasti, mokiniai su mokytoju pereina į 
kitą starto/finišo poziciją, kad  tokiu pačiu būdu prabėgtų kitą trasą. 

„Žvaigždutės” pratimo privalumas yra tai, jog mokytojas gali lengvai 
perduoti patarimus mokiniams, ką kitų orientavimosi treniruočių 
metu yra sunku padaryti. Paprastai pratimas atliekamas individualiai, 
tačiau vaikai gali bėgti kartu, jeigu jie to nori.

      Žvaigždutė, 1 punktas, B dalis
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Svanberga skola, Norrtälje          Stjärn-OL, 1 kontroll, del A  

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson

Svanberga, Norrtälje             Žvaigždutė, 1 punktas, A dalis

PRATIMAI „AUKŠTYN IR ŽEMYN“

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Suorientuokite žemėlapį (Žvaigždutė, A-D trasos)
Ši trasa puikiai tinka norint pagerinti orientavimosi techniką bei pa-
gerinti vaikų fizines savybes, kai vaikai jau sugeba įveikti pirmąsias 
geltonojo lygio trasas. Treniruotę galima vykdyti ir intervalų prin-
cipu. Galite nubrėžti dvi trasas ant žemėlapio. Apačioje pateikti 
žemėlapiai turi trasas A, B, C ir D. Vienu metu gali startuoti ketu-
ri mokiniai – po vieną į kiekvieną trasą. Moksleiviai gali bėgti tiek 
individualiai, tiek poromis. Svarbiausia koncentruotis tiek tikslais 
„galvokite paprastai” ir surasti kontrolinius punktus.

Moksleiviai gali būti porose arba grupėse, apšilimo metu pastaty-
dami punktus į vietas.

Mokytojas moksleivių laukia vietoje, kuri yra tuo pačiu startas bei 
finišas. Svarbu pabrėžti sekti žemėlapį pirštu ir teisingai jį suorien-
tuoti. Kai vaikai suorientuoja žemėlapį bei nusprendžia, kaip pasiek-
ti kontrolinį punktą, jų 

tikslas yra jį surasti,patsižymėti ir visu greičiu grįžti į startą/finišą.

Trasa E
Trasoje E yra visi punktai, panaudoti trasose A-D. Šią trasą papildomai 
gali įveikti mokiniai, kurie yra pasiekę aukštesnį technikos lygį.

   Žvaigždutė, 3 punktai, A-B dalys    Žvaigždutė, 3 punktai, C-D dalys

   Žvaigždutė, 3 punktai, E dalys
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PRATIMAI „AUKŠTYN IR ŽEMYN“
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Supaprastink, išlaikyk kryptį ir atakuok!
Grįžtame prie trijų Thierry Gueorgiou pasiūlytų patarimų: supa-
prastink, išlaikyk tikslią kryptį ir surask saugų „atakos tašką”. Šio 
pratimo tikslai:
• Užtikrinti, kad moksleiviai pasirinktų reljefo formas bei išskir-

tinius orientyrus ir orientuotųsi vadovaudamiesi jais.
• Pasirūpinti, kad mokiniai su kiekvienu sustojimu bei prieš 

bėgdami link kitų orientyrų suorientuotų žemėlapį su tikru 
vaizdu.

• Leiskite mokiniui pasirinkti „atakos tašką“ kaip įmanoma ar-
čiau punkto bei orientuotis link šio taško prieš randant kon-
trolinį punktą.

Sustokite kas penktame punkte!
Tam, kad būtų pasiektas didžiausias efektas, šioje treniruotė-
je mokiniai turi dirbti poromis. Vienas moksleivis orientuojasi į 
kontrolinį punktą, kiti seka jam iš paskos. Kiekviename punkte jie 
turėtų pasidalinti įžvalgomis dėl to, kaip sėkmingai sekėsi orien-
tuotis.

Šiuose penkiuose punktuose (4, 9, 14, 22 ir 28) moksleiviai nu-
stoja aktyviai orientuotis aplinkoje. Jie turėtų užlipti ant kalvos 
ar ant akmens viršaus bei dirbti poromis. Vienas moksleivis rodo 
į skirtingus objektus, kai tuo tarpu kitas rodo, kur šie yra tiksliai 
pažymėti žemėlapyje.

40

   PUNKTŲ RINKIMAS
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Lenktyniauk su savimi!
Mokiniai pratimą atlieką savarankiškai arba porose. Duokite ma-
sinį startą ar išleiskite vaikus į skirtingas trasas pusės minutės 
bangomis. Šiame pavyzdyje moksleiviai bėga šešias trasas, tačiau 
gali bėgti ir keturias ar aštuonias. Pratimo apimtį turi apspręsti 
pamokos laikas. Galima veikti ir su keturiomis trasomis, kurias po 
to galima bėgti atvirkštine tvarka. Jei turite aštuonias trasas, pa-
leiskite vaikus kas minutę – po keturių minučių visi mokiniai bus 
trasose.

Po kiekvienos įveiktos trasos moksleiviai turi trumpą laiko tarpą 
atsikvėpti, peržiūrėti prabėgimus, gauti nurodymų iš mokytojo, 
tuomet ruošiasi kitai trasai ir galvoja, kaip lengviau surasti punk-
tus.

Jei moksleiviai bėga individualiai, treniruotė intervalų principu 
yra labai naudinga.

ĮVAIRŪS PRATIMAI

Grebbestad skola               Bana 6

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Magnus Danielson 
och Göran Andersson
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Grebbestad skola               Bana 5

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar
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Grebbestad skola               Bana 4

Teckenförklaring
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Hårt underlag med sten
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Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar
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Grebbestad skola               Bana 3

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
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Grebbestad skola               Bana 2

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar
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Grebbestad skola               Bana 1
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Hårt underlag med sten
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Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
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Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Magnus Danielson 
och Göran Andersson

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

2015-09-01

0            10           20            30          40           50m
                         Höjdskillnad 2 m

Skala 1:800

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

G
el

to
no

 l
yg

io
 p

ra
ti

m
ai

Grebbestad                   1 Trasa Grebbestad                   2 Trasa

Grebbestad                   4 TrasaGrebbestad                   3 Trasa

Grebbestad                   6 TrasaGrebbestad                   5 Trasa

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Pastogė
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Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė
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Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
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Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 
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Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
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Neįveikiama uola
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Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Stacionarios orientavimosi trasos leidžia žemėlapį panau-
dot įvairiau. Foto orientavimasis taip pat yra labai tinka-
mas pratimas naujose vietovėse. Vilniuje esančio Vingio 
parko teritoriją aprėpiantį žemėlapį galima naudoti at-
spausdintą arba atsisiųsti išmaniuoju telefonu ir naudoti 
mobiliąją aplikaciją.

Stacionarios trasos pradžia yra prie Vingio parko es-
trados. Kiekvienas kontrolinis punktas
yra pažymėtas kaip pateikta pavyzdyje. Su progra-
mėle jūsų telefonas yra pasižymėjimo priemonė 
(punkte reikia nuskenuot kodą). Programėlė yra ne-
mokama ir veikia su Android, Apple ir Windows tele-
fonais. Ją taip pat galima atsisiųst tnklalapyje www.
orienteering.lt

1 + 2
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Su stacionariais kontroliniais punktais ir trasomis galima susiplanuoti įvairiausias 
treniruotes. Vingio parko stacionari trasa yra pritaikyti pėstiesiems bei dviratinin-
kams. Iš viso yra 42 kontroliniai punktai, kuriuos galite panaudoti savo treniruotei. 
Galima sudaryti tiek technišką, tiek lengvą trasas, kad ją galėtų įveikti įvairaus am-
žiaus moksleiviai. 

„Trail bėgimo trasa“ yra techniškai nesudėtinga bei seka linijinius objektus (kelius 
bei takelius), tačiau su keliomis stačiomis įkalnėmis. Trasa turi 12 kontrolinių punk-
tų ir yra 2,5 km ilgio. „Istorijos takas“ leidžia geriau susipažinti su mokyklos aplin-
ka, jos istorija ir dabartimi.  

1 + 2 3
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Viskas viename!
Mobilioji programėlė paverčia jūsų išmanųjį telefoną žemėlapiu. Ši 
programėle kurta būtent Lietuvoje esančioms trasoms. Galite len-
gvai susikurti savo mokyklos trasą bei ją įkelti į mobiliąją programėlę. 

Programėlėje yra prieinami žemėlapiai, kompasas, bei kodų skenavi-
mas pasižymėjimui. Starte trasą pradedate nuskenuodami QR kodą. 
Įrašą patvirtina garso signalas. Analogiškai atsižymite ir kituose kon-
troliniuose punktuose. Kontrolinio punkto QR kodą nuskenuokite su 
telefono kamera.

Žemėlapį galite padidinti bei sumažinti, taip matomas detalesnis že-
mėlapio vaizdas.

Daugiau informacijos apie programėlę galite rasti: 
www.orienteering.lt

Programėlė yra nemokama ir veikia su Apple, Android ir Windows 
telefonais.
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1817
SKIDBACKEN BOSÖN

Atsisiųskite žemėlapį telefone!
Kontroliniai punktai gali būti pažymėti pagal MOBO standartą, 
t.y. laminuotas spalvotas lapas su punkto numeriu bei QR kodu. 
Kontroliniai punktai gali būti pastatyti trasų šonuose ar kitose pa-
togiose vietose, kur būtų galima išvengti susidūrimo su kitais slidi-
ninkais. Nuskenuokite QR kodą punkto pasižymėjimui. 
Šią pramogą galite pasiūlyti kaip dalį 
veiklos su moksleiviais kalnuose. 
Toks orientavimosi būdas yra 
naujoviškas, tačiau galbūt ateityje 
tokias trasas bus galima rasti 
įvairiuose pasaulio kalnų 
slidinėjimo kurortuose. 

Orientavimasis slidinėjant kalnuose dideliu greičiu!
Kasdieną mes matome begalę įvairiausių žemėlapių. Pavyzdžiui, 
kalnų kurortuose žemėlapiai informuoja, kur veda ir kokio statu-
mo yra slidinėjimo trasos. Skirtingos spalvos parodo sudėtingumo 
lygį: žalios trasos yra pačios lėkščiausios, tuo tarpu juodos – pa-
čios stačiausios.

Žemėlapis apačioje – tai bandymas parodyti nusileidimo trasų 
statumą bei taip pat jiems padėti susiorientuoti trasoje. Priklau-
somai nuo jūsų sugebėjimų galite pasirinkti jums labiausiai tinka-
mą trasą, o vėliau išbandyti save sudėtingesniame šlaite.

Žemėlapyje yra keliolika kontrolinių punktų (visose trasose, iš-
skyrus juodąsias). Šiuos punktus galima panaudoti orientavimosi 
sugebėjimų pagerinimui, t.y. galite išbandyti per tam tikrą laiko 
limitą surinkti visus kontrolinius punktus. Kitas variantas galėtų 
būti surinkti visus kontrolinius punktus pagal eilės numerį.

ALPIN ORIENTERING                             MOBO

Skog

Skidbacke

Byggnad

Väg, asfalt

Svart pist

Stol-lift

Släp-lift

Staket

TECKENFÖRKLARING
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Höjdkurva

Röd pist

Blå pist

Grön pist

6

79

Alpine Orienteering         MOBO
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Fjällbacka skola       

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning, kanoner
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com

0        15        30        45        60        75m
                   Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1500

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

1

2

3

4

A

B

2b   Jei smėlio dėžės aukštis yra 15 cm, kokia yra viso dėžėje esan-
čio smėlio masė?

3 punktas 
3a Jei šie spiraliniai laiptai būtų ritinio formos, kokio tūrio būtų šie 
kūnai bei koks būtų visų pažymėtame plote esančių ritinių tūris?

3b Jei šie ritiniai būtų pripildyti vandeniu, kokia būtų šių visų riti-
nių masė?

4 punktas
4a Jei akmeninė siena būtų vieno metro aukščio, kokį plotą ši sie-
na užimtų nuo taško A iki B?

4b Kokio ilgio būtų ši siena žemėlapyje, jei jo mastelis būtų 1:500 
ar 1:2500?

Orientavimosi pamokos matematikoje
Panaudokite turimas matematikos žinias bei žemėlapio pagalba 
atsakykite į klausimus apie:

• plotą
• perimetrą
• tūrį
• masę
• mastelį
• proporciją

1 punktas
1a Kokią procentinę dalį futbolo aikštės ploto sudaro smėlio dė-
žės plotas?
1b Jei smėlio dėžės aukštis yra 15 cm, kokia yra viso dėžėje esan-
čio smėlio masė?

2 punktas
2a   Koks šios smėlio dėžės plotas? Kiek kartų ji didesnė už smėlio 
dėžę praeitame (1a) klausime?

ORIENTAVIMASIS IR MATEMATINĖS FORMULĖS

   Fjällbacka  
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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Systema naturae 
Systema Naturae yra Karlo Linėjaus (Carl Linnaeus) 1735 metais 
išleista kolekcija. Šiame rinkinyje Linėjus aprašė visas iki tol žinotas 
augalų, gyvūnų bei mineralų rūšis. Mokslininkas skirtingas rūšis 
sugrupavo remdamasis po  stebėjimų išskirtais bendrais bruožais.

Pušis (Picea abies)
Tai vienintelė pušų genties rūšis ir labiausiai savaime paplitusi me-
džių rūšis Lietuvoje. Mūsų šalyje pušynai užima daugiau kaip 38,1 
% Lietuvos miškų ploto. Pušys auga mineralų gausiose drėgnose 
dirvose, tačiau kenčia nuo sauso oro, oro taršos bei audrų. Pušų 
šaknys įauga giliai į žemę, tačiau neišsisklaido plačiai, dėl to pušys 
labai dažnai nukenčia per audras (perlūžta). Pušų medžiai auga nuo 
70 iki 150 metrų. Tai yra itin aukštas medis, užaugants iki 50 m aukš-
čio ir galints pasiekt 5 metrų kamieno perimetro storį. Mediena gali 
būti panaudojama įvairiems tkslams: popieriaus gamybai, statybai 
ar net dirbtinio šilko pluošto gamybai.

• Lietuvoje auga apie 25 vietines medžių rūšis. Kokie medžiai 
auga jūsų mokyklos kieme? 

• Aprašykite kiekvieną medį pagal pateiktą pušies pavyzdį.

ORIENTAVIMASIS 
PAGAL LINĖJŲ 

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                25               50              75 m 
Höjdskillnad 2 m

Skogsbo skola, Avesta         Trädkarta

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

   Skogsbo                        Medžių žemėlapis  
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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„Mokyklos mūšis“
Ši nuotykių dienos koncepcija leidžia suderinti mo-
kinių susidomėjimą gamta, aktyvia veikla lauke, 
matematika, orientavimosi sportu bei nuotykiais. Šį 
renginį galite paversti „mūšiu“ tarp skirtingų moky-
klos klasių, padalindami kiekvieną klasę į grupes po 
4-6 vaikus, po lygiai berniukų ir mergaičių. Šaunu, 
jei galite veikla užsiimti netoliese esančiose rekre-
acinėse zonose.

„Mokyklos mūšyje” moksleiviai renka taškus, ir kie-
kvienas individualiai ar komandos surinktas taškas 
skaičiuojamas bendroje įskaitoje. Dirbant koman-
doje, vertinama kiekvieno vaiko individuali pagalba 
prisidedant teorinėmis žiniomis ar praktine veikla.

Nuotykių dienos užduotys padalinamos į tris dalis. 
Pirma, grupės pradeda trasą su 7 kontroliniais punk-
tais, kur kiekviename iš jų mokinių laukia užduotis, 
už kurią pelnomi taškai grupei bei klasei. Antroje 
dalyje paruošta trasa su punktais bei pasižymėjimu. 
Punktai yra netoli nuo starto (žr. punktyrinę liniją). 
Už kiekvieną punktą gaunamas 1 taškas. Trečioje 
dalyje vaikų grupės turi atsakyti į jiems užduotas 
mįsles (5 taškai už teisingą atsakymą)

Nugalėjusi klasė yra ta, kurios mokiniai surenka 
daugiausiai taškų

1  Paukščiai
Pirmame punkte vaikų laukia užduotis susieti 
dažniausiai gamtoje sutinkamų paukščių nuotraukas 
su jų čiulbėjimo garsu. Už užduotį atsakingas biologi-
jos mokytojas. Mokytojas paruošia šešių skirtingų 
paukščių melodijas, jas groja 15 sekundžių, mokinių 
tikslas – teisingai susieti nuotrauką su skambančiu 
čiulbėjimo įrašu.
• Maksimalus laikas: 3 minutės
• Kiekvienas teisingas atsakymas: 2 taškai

2   Atminties žaidimas su žemėlapiu
Moksleiviai turi atsiminti bei atversti kortelių su že-
mėlapiais poras. Pradžioje visos kortelės būna už-
verstos, mokiniai atverčia dvi korteles (žaidimas ana-
logiškas kitiems atminties žaidimams su kortomis). 
• Maksimalus laikas: 3 minutės
• Kiekviena teisinga pora: 2 taškai

3   Pradurta padanga
Tikslas – užtaisyti pradurtą skylę dviračio padan-
goje naudojantis indu su vandeniu bei dviračio 
taisymo priemonėmis.
• Greičiau nei 2 minutės: 10 taškai
• Greičiau nei 3 minutės:   9 taškai, ir t.t.

NUOTYKIAI ORIENTUOJANTIS

Nuotykiai Orientuojantis
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4   Europos delionė
Moksleiviai turi sudėlioti dėlionę iš Europos vals-
tybių kontūrų tam, kad galėtų išmatuoti atstu-
mą tarp dviejų sostinių, pvz. Madrido ir Kijevo. 
Moksleiviai turi žinoti, kur yra skirtingos valsty-
bės. Tarkime, jog žemėlapio mastelis yra 1: 100 
000 000, o išmatuotas atstumas tarp Madrido ir 
Kijevo yra 283 mm: tai reiškia, jog atstumas tarp 
dviejų sostinių yra 2830 kilometrų. Mokiniams 
nebūtina sudėlioti visų dėlionės dalių, užtenka 
sudėlioti tiek, kad būtų galima išmatuoti atstumą 
tarp dviejų taškų. 
• Maksimalus laikas: 3 minutės
• 2830 km (+-) 100 km: 10 taškų
• Už kiekvieno šimto kilometrų paklaidą į abi 

puses nuo 2830 km atstumo yra atimama po 
vieną tašką.

5   Sujunk objektus su simboliais
Penktame punkte moksleiviai turi susieti vietovės 
objektus ir jų atitikmenis žemėlapyje. Vaikams 
galima pateikti nuotrauką bei žemėlapį iš kokios 
nors kitos vietovės.
• Maksimalus laikas: 3 minutės
• Kiekvienas teisingas atsakymas: 2 taškai

6   Sukonstruok neštuvus
Tinkamus naudojimui neštuvus galima suręsti iš 
dviejų stiebų bei ritinio tvirtos medžiagos. Moks-
leiviai turi sugalvoti, kaip tinkamai sukonstruoti 
neštuvus. Tuomet vienas mokinys tampa „sužeis-
tuoju”, kurį likusi komandos dalis turi nešti apie 
50 metrų per mišką. 
• Greičiau nei 3 minutės: 10 taškai
• Greičiau nei 3:30 minutės: 9 taškai
• Greičiau nei 4 minutės: 8 taškai ir t.t.

7   Medinis rąstas
Paskutiniame punkte mokiniai turi panaudoti 
savo vikrumą ir sumanumą. Mokytojas vaikus 
išrikiuoja ant rąsto pagal jų amžiaus eiliškumą. 
Jauniausias vaikas stove kairėje, vyriausias – de-
šinėje. Po duoto signalo vaikai nenukrisdami nuo 
rąsto turi persirikiuoti pagal ūgį taip, kad kairėje 
būtų žemiausias, o dešinėje – aukščiausias moks-
leivis.
• Greičiau nei 1 minutė: 10 taškų
• Greičiau nei 1:15 minutės: 9 taškai
• Greičiau nei 1:30 minutė: 8 taškai ir t.t.
• Už kiekvieną prisilietimą prie žemės atima-

ma po vieną tašką.

A
B

C
D

E

Photo direction

Connecting object with map symbol
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ORIENTAVIMASIS SU GPS
WOD PoP in, orientavimasis pagal GPS bei žemėlapis jūsų 
telefone. 
2016 m. Pasaulio orientavimosi sporto čempionato organizatoriai 
sukūrė naują galimybę orientuotis kitaip. Jų sukurtas „POP-IN” 
žaidimas primena Pokemon GO žaidimą. Jei norite išbandyti žaidi-
mą, atsiųskite knygos autoriui savo koordinates ir jis jums pasta-
tys „kontrolinį punktą”. Taip pat jums reikia atsisiųsti programėlę 
„Loquiz”, joje prisijungti su naudotoju „ww” ir slaptažodžiu „1111”.

WOD POP-IN yra itin smagus užsiėmimas vaikams ir suaugusiems! 
Šį įtraukiantį užsiėmimą rekomenduojame mokykloms bei spor-
to klubams, jei norite smagiai praleisti laiką. Galima orientuotis ir 
įprastu būdu. WOD POP-IN programėlėje punktus galima pastatyti 
su kompiuteriu. Taip pat mokytojas gali matyti, ar vaikai teisingai 
atsakė į klausimus.

• Motyvuokite moksleivius būti fiziškai aktyviais bei norėti iš-
mokti naujų dalykų tuo pat metu.

• Bendraukite su kolegomis bei naudokitės esamais klausimy-
nais, kad galėtumėte greitai parengti naujas trasas.

• Kurkite naujas orientavimuisi trasas aplink savo mokyklą žaidi-
mui ar varžyboms.

• Realiu laiku atnaujinkite mokinių progreso ir žinių rezultatus.
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Mikroorientavimasis
Mikroorientavimasis suteikia galimybę ieškoti punktų itin mažoje 
teritorijoje. Tinkamos teritorijos gali būti žaidimų aikštelės, maži 
parkeliai ar smulki urbanizuota teritorija (pavyzdys apačioje). Ši 
orientavimosi rūšis reikalauja ypatingos koncentracijos nagrinė-
jant žemėlapį bei kontrolinius punktus. Atstumai tarp punktų yra 
labai maži, todėl labai lengva paskubomis padaryti klaidą. Tokia 
treniruotė labai padeda mokiniams susieti žemėlapį su vietove ir 
atvirkščiai.

Naktinis orientavimasis
Iššūkį keliantis nuotykis sutemus. Nesudėtinga trasa, einanti palei 
linijinius objektus su punktais greta jų. Trasą galima priderinti prie 
kitos veiklos praleidžiant naktį mokykloje. Mokiniams reikia turėti 
lempas, o punktų vietose turi kabėti atšvaitai.

MIKRO IR NAKTINIS ORIENTAVIMASIS
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Strömstad, Micro Orientering
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            på 2000 platser

0               5              10             15 m 

Skala 1:400

Information: Magnus Danielson,
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com

Gräsmatta
Teckenförklaring

Hus

Skärmtak

Vatten

Asfalt, hårt underlag

Rabatt, häck

Tomtmark

Staket, opasserbar

Kravallstaket, opasserbar

Mur, opasserbar

Mur, passerbar

Brant, opasserbar

Parkbänk

Blomsterrabatt

Flaggstång, stolpe

Gatlampa

Lektorn

Papperskorg

Stenformation

Trappa

Här får du inte springa!
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Daugeliui mokytojų visuomet yra sunku teisingai įvertinti mo-
kinio žinias. Šiuo atveju turėtų būti vertinamas mokinio „žemė-
lapio žinojimas“, o ne vien jo fizinis pasirengimas. Remiantis 
mokymo programa (Švedija), tinkamas pasiruošimas yra: 

1-3 klasės: Susiorientuoti mokyklos teritorijoje ir suprasti bazi-
nius žemėlapio skaitymo principus.
4-6 klasės: Susiorientuoti šalia esančiose mokyklos ar gamtinėje 
teritorijoje ir suprasti žemėlapio sandarą ir simbolius.
7-9 klasės: Susiorientuoti nepažįstamoje teritorijoje naudojan-
tis žemėlapiu bei kompasu.

Reikalavimai moksleiviams (iki 6 klasės)
Remiantis mokomąja medžiaga, moksleiviai, pasiekę atitinkamą 
pažangos lygį, yra įvertinami pagal šiuos nurodymus:

Žinios, įvertinamos pažymiu E
Moksleiviai gali veikti gamtoje šiek tiek savarankiškai prisitaikant 
prie skirtingų sąlygų bei nepažeidžiant viešosios erdvės taisyklių. 
Taip pat moksleiviai gali, su tam tikru užtikrintumo lygiu, susio-
rientuoti pažįstamose teritorijose naudodami žemėlapį.

Žinios, įvertinamos pažymiu C
Moksleiviai gali veikti gamtoje pakankamai gerai savarankiškai 
prisitaikant prie skirtingų sąlygų bei nepažeidžiant viešosios er-
dvės taisyklių. Taip pat moksleiviai gali pakankamai tiksliai susio-
rientuoti pažįstamose teritorijose naudodami žemėlapį.

Žinios, įvertinamos pažymiu A
Moksleiviai gali veikti gamtoje labai gerai savarankiškai prisitai-
kant prie skirtingų sąlygų bei nepažeidžiant viešosios erdvės tai-
syklių. Taip pat, moksleiviai gali labai tiksliai susiorientuoti pažįs-
tamose teritorijose naudodami žemėlapį.

Patarimai dėl vertinimo
”Šiek tiek savarankiškai” (pažymys E) reiškia, jog moksleiviai daro 
klaidas bei reikalauja pagalbos iš mokytojo tam, kad tinkamai su-
siorientuotų.
”Pakankamai gerai” (pažymys C) reiškia, jog moksleiviai daro pa-
sirinkimo klaidas prieš patiems savarankiškai susiorientuojant.
”Labai gerai” (pažymys A) reiškia, jog moksleiviai nedaro jokių 
klaidų bei nereikalauja mokytojo pagalbos susiorientuojant.

Įvertinimo metodika, 6 klasė
Remiantis ankstesniais punktais, galite įvertinti moksleivių gali-
mybes susiorientuoti pažįstamoje aplinkoje pagal:

1 / Žemėlapio spalvas bei struktūrą.

2 / Žemėlapio suorientavimą kompaso ar vietovės pagalba.

3 / Judėjimą tarp skirtingų objektų žemėlapio pagalba.

ĮVERTINIMAS 12 M. AMŽIAUS GRUPEI
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Bendra informacija
Šios trasos yra skirtos įvertinti, ar moksleiviai gali tinkamai suorien-
tuoti žemėlapį į šiaurę ir surasti objektus naudodami žemėlapį pa-
žįstamoje vietovėje (mokyklos kieme ar aplinkinėse teritorijose). 
Moksleiviai turi surasti kontrolinius punktus be numerių bei juos pa-
sižymėti ant žemėlapio. Pateiktuose žemėlapiuose yra 16 kontrolinių 
punktų.

Pažymys E, 6 klasė
Užduotis įveikiama per 15 minučių einant pėsčiomis. Mokinys turi 
rasti bent 6 punktus su 5 teisingomis atžymomis. Maksimalus lai-
kas – 30 minučių.

Pagal pateiktą pavyzdį 8 iš 9 punktų atžymos turi būti teisingos.

Pažymys A, 6 klasė
Užduotis įveikiama per 15 minučių einant pėsčiomis. Mokinys turi 
rasti bent 6 punktus su 5 teisingomis atžymomis. Maksimalus lai-
kas – 30 minučių.

Pagal pateiktą pavyzdį visų 10 punktų atžymos turi būti teisingos.

Pažymys C, 6 klasė
Užduotis įveikiama per 15 minučių einant pėsčiomis. Mokinys turi 
rasti bent 6 punktus su 5 teisingomis atžymomis. Maksimalus lai-
kas – 30 minučių.

Pagal pateiktą pavyzdį 7 iš 8 punktų atžymos turi būti teisingos.

Enbacka Skola, Gustafs           Bedömning År6

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Dike
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Kraftledning

Klubb: Säterbygdens OK
Info: www.saterbygden.se
E-mail: carina-per@telia.com
Kontaktperson: Per Sandberg
Kartan ritad av: Göran Andersson
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ĮGYVENDINIMAS
ENBACKA            Įvertinimas, 6 klasė, 12 metų, Visi punktai

ENBACKA         Įvertinimas, Pažymys C, 6 klasė, 12 metų

ENBACKA  Įvertinimas, Pažymys E, 6 klasė, 12 metų

ENBACKA Įvertinimas, Pažymys A, 6 klasė, 12 metų

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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ĮVERTINIMAS 15 M. AMŽIAUS GRUPEI
Daugeliui mokytojų visuomet yra sunku teisingai įvertinti mokinio 
žinias. Šiuo atveju turėtų būti vertinamas mokinio ”žemėlapio žinoji-
mas”, o ne vien jo fizinis pasirengimas. Remiantis mokymo programa 
(Švedija), tinkamas pasiruošimas yra: 

1-3 klasės: Susiorientuoti mokyklos teritorijoje ir suprasti bazi-
nius žemėlapio skaitymo principus.
4-6 klasės: Susiorientuoti šalia esančiose mokyklos ar gamti-
nėje teritorijoje ir suprasti žemėlapio sandarą ir simbolius.
7-9 klasės: Susiorientuoti nepažįstamoje teritorijoje naudojan-
tis žemėlapiu bei kompasu.

Reikalavimai moksleiviams (iki 9 klasės)
Remiantis mokomąja medžiaga, moksleiviai iki 9 klasės pabaigos 
(15 m. amžiaus) pasiekę atitinkamą pažangos lygį yra įvertinami 
pagal šiuos nurodymus:

Žinios, įvertinamos pažymiu E
Moksleiviai gali veikti gamtoje šiek tiek savarankiškai prisitaikant 
prie skirtingų sąlygų bei nepažeidžiant viešosios erdvės taisyklių. 
Taip pat moksleiviai gali, su tam tikru užtikrintumo lygiu, susio-
rientuoti pažįstamose teritorijose, naudodami žemėlapį.

Žinios, įvertinamos pažymiu C
Moksleiviai gali veikti gamtoje pakankamai gerai savarankiškai pri-
sitaikant prie skirtingų sąlygų bei nepažeidžiant viešosios erdvės 
taisyklių. Taip pat moksleiviai gali pakankamai tiksliai susiorientuoti 
pažįstamose teritorijose, naudodami žemėlapį.

Žinios, įvertinamos pažymiu A
Moksleiviai gali veikti gamtoje labai gerai savarankiškai prisitai-
kant prie skirtingų sąlygų bei nepažeidžiant viešosios erdvės tai-
syklių. Taip pat moksleiviai gali labai tiksliai susiorientuoti pažįsta-
mose teritorijose, naudodami žemėlapį.

Patarimai dėl vertinimo
”Šiek tiek savarankiškai” (pažymys E) reiškia, jog moksleiviai daro 
klaidas bei reikalauja pagalbos iš mokytojo tam, kad tinkamai susi-
orientuotų.
”Pakankamai gerai” (pažymys C) reiškia, jog moksleiviai daro pasirin-
kimo klaidas prieš patiems savarankiškai susiorientuojant.
”Labai gerai” (pažymys A) reiškia, jog moksleiviai nedaro jokių klaidų 
bei nereikalauja mokytojo pagalbos susiorientuojant.

Įvertinimo metodika, 9 klasė
Remiantis ankstesniais punktais, galite įvertinti moksleivių gali-
mybes susiorientuoti pažįstamoje aplinkoje pagal:

1 / Žemėlapio spalvas bei struktūrą.
2 / Judėjimą tarp skirtingų objektų žemėlapio pagalba.
3 / Gebėjimą įvertinti skirtingus kelio pasirinkimo variantus ir 
pasirinkti tinkamiausią iš jų.
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Bendra informacija
Šios trasos yra skirtos įvertinti, ar moksleiviai gali tin-
kamai suorientuoti žemėlapį į šiaurę ir surasti objektus 
žemėlapio pagalba pažįstamoje vietovėje (mokyklos 
kieme ar aplinkinėse teritorijose). Moksleiviai turi surasti 
kontrolinius punktus be numerių bei juos pasižymėti ant 
žemėlapio. Pateiktuose žemėlapiuose yra 16 kontrolinių 
punktų.
 

Pažymys E, 9 klasė, 15 metų
Užduotis įveikiama per 30 minučių einant pėsčiomis. Mo-
kinys turi rasti bent 6 punktus su 5 teisingomis atžymomis. 
Maksimalus laikas – 60 minučių.

Pagal pateiktą pavyzdį 8 iš 9 punktų atžymos turi būti teisingos.

Grade A, Year 9, age 15
Užduotis įveikiama per 30 minučių einant pėsčiomis. Mokinys turi 
rasti bent 6 punktus su visomis teisingomis atžymomis. Maksima-
lus laikas – 60 minučių.

Pagal pateiktą pavyzdį visų 10 punktų atžymos turi būti teisingos.

Pažymys C, 9 klasė, 15 metų
Užduotis įveikiama per 30 minučių einant pėsčiomis. Mokinys turi 
rasti bent 6 punktus su 5 teisingomis atžymomis. Maksimalus lai-
kas – 60 minučių.

Pagal pateiktą pavyzdį 9 iš 10 punktų atžymos turi būti teisingos.

ĮGYVENDINIMAS
GRUVGÄRDET                           Įvertinimas, 9 klasė, 15 metų, Visi punktai

GRUVGÄRDET        Įvertinimas, Pažymys C, 9 klasė, 15 metų

GRUVGÄRDET         Įvertinimas, Pažymys E, 9 klasė, 15 metų

GRUVGÄRDET       Įvertinimas, Pažymys A, 9 klasė, 15 metų
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Fjällbacka skola         UTMANING 2

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning, kanoner
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com

2015-10-11

0                     20                     40m
            Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, Mokytojo žemėlapis
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, Mokinių žemėlapis
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, Įžanga
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, 1 trasa
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, 2 trasa
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, 3 trasa
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, 4 trasa
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ!
Sporto salė, “tikras žemėlapis”
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SUORIENTUOK ŽEMĖLAPĮ, ŠACHMATŲ LENTA
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Krylbo Skola, Avesta

Guinness World Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

2014-09-23

ŽEMĖLAPIO SPALVOS

67

• Gero prabėgamumo miškas.

• Kalvos, duobės.

• Akmenys, uolėti skardžiai, takeliai, tvoros, sienos, tiltai, kolonos.

• Atviri laukai (pievos, vejos).

• Tanki augalija. Naudojama, kai vietovė yra sunkiai įveikiama ar norima 
paryškinti gyvatvores.

• Namai, pastatai. Šviesiai pilka spalva žymimos pastogės.

• Grįstos ar kieto pagrindo dangos - keliai, stovėjimo aikštelės, mokyklų kiemai.

• Laikini pastatai, paviljonai, konteineriai.

• Vandens telkiniai: ežerai, upės, versmės, griovei, pelkės.

Sujunkite Spalvą su atitinkama spalva 
žymimais žemėlapio simboliais (teisingi 
atsakymai 76 psl.):

  Åvestadal, Avesta                     

pr
ie

da
i

Geltona

Žalia

Rausva

Balta

Šviesiai ruda 

Mėlyna

Ruda

Juoda

Pilka

igneale
Highlight
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 Hamburgsunds skola
Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning, kanoner
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com

0                      25            50m
              Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1200

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser
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Patikrink save!
Žemėlapis yra nubraižytas pagal ISSOM 
standartą, skirtą sprinto orientavimui-
si. Šie žemėlapiai šiek tiek skiriasi nuo 
miško žemėlapių (žr. pavyzdį šone). Lau-
keliuose pažymėkite objektus, kuriuos 
žymi kontroliniai punktai (Teisingi atsa-
kymai 77 psl.):

Namas, pastatas
Miškas
Prabėgimas po pastatu
Pieva, atviras laukas
Smėlėtas gruntas
Akmuo 
Kelias, parko kelias
Didelis takas
Kalva, horizontalė
Akmeninė siena
Vienišas medis (didelis)
Vienišas medis (mažas)
Tunelis
Laiptai
Kalva
Mažas kalnelis

Įveikiama tvora
Neįveikiama tvora
Įveikiama siena
Neįveikiama siena
Neįveikiama augalija, gyvatvorė
Akmenų laukas
Stalas
Spiraliniai laiptai
Vanduo, baseinas
Laikinas pastatas

Augmenijos riba
Neįveikiama uola
Krūmas
Futbolo vartai
Siauras upelis
Vėliavos stiebas, stulpas
Privati teritorija, gėlynas
Šulinys
Žaidimų konstrukcijos
Tanki augalija
Atviras laukas miške

ŽEMĖLAPIO 
SIMBOLIAI

Hamburgsund 
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Lur skola, Tanums kommun

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Undervegetation

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson
goran.andersson.rf@gmail.com

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

Logo
HOVEDLOGO
Hovedlogo skal benyttes i alt materiell, både på trykk 
og digitalt, dersom ikke forholdene krever noe annet.

Process
CMYK xxxx
RGB xxxxx
HEX xxxxx

Vit text, 25 cm lång

0                           25                          50m
                   Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Lur skola, Tanums kommun

Teckenförklaring

Hus, byggnad

Skärmtak, berg i dagen

Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Undervegetation

Halvöppen mark
Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor

Väg, parkväg

Stor stig/liten stig

Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar

Bord/blomsterrabatt

Häck, hög rabattFotbollsmål/parkbänk

Träd; stort och litet

Utmärkande träd/buske

Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn

Spiraltrappa/lekställning

Höjdkurvor/lutningsstreck

Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe

Större stolpe/lyktstolpe

Klätterställning

DikeBrant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 

Kontakt: Magnus Danielson

E-mail: 
magnus.danielson@

graniten.com

Kartan ritad av: Göran Andersson

goran.andersson.rf@
gmail.com

LogoHOVEDLOGO

Hovedlogo skal benyttes i alt m
ateriell, både på trykk 

og digitalt, dersom
 ikke forholdene krever noe annet.

Process
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xxxx

RGB 

xxxxx

HEX 

xxxxx

Vit text, 25 cm lång

LogoHOVEDLOGO

Hovedlogo skal benyttes i alt m
ateriell, både på trykk 

og digitalt, dersom
 ikke forholdene krever noe annet.

Process

CM
YK 

xxxx

RGB 

xxxxx

HEX 

xxxxx

Vit text, 25 cm lång

0                           25                          50m

                   Höjdskillnad 2 m

Skala 1:1000
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PALYGINK ŽEMĖLAPIUS
Kuris žemėlapis atitinka mokytojo žemėlapį?

Fors Skola, Avesta

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Stubbe/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson
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Höjdskillnad 2 m

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

2014-08-15

Fors Skola, Avesta

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Stubbe/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                 25                 50                75               100m 
Höjdskillnad 2 m

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

2014-08-15

Tikrasis mokytojo žemėlapis yra 
kairėje. Tik vienas iš kitų keturių 
žemėlapių visiškai atitinka moky-
tojo žemėlapį. Trijuose kituose 
žemėlapiuose trūksta kai kurių 
simbolių. Teisingi atsakymai 79 psl.

Kuris žemėlapis yra teisingas?

A
B
C
D

A B

C D

  Fors, Avesta                     

  Fors, Avesta                       Fors, Avesta                     

  Fors, Avesta                       Fors, Avesta                     
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Sutartiniai 
ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com



Palyginkite žemėlapius vieną su kitu. Apatiniame žemėlapyje trūksta penkių simbolių. Kurie tai simboliai?

PENKI SIMBOLIAI PRADINGO, užduotis

Stångenässkolan, Brastad

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Stenmur

Branter

Klubb: Stångenäs AIS 
www.sais-ol.org
Kontakt: Conny Jidetoft
coft@telia.com
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                           25                          50m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Diken; blött och torrt

Stångenässkolan, Brastad

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Stenmur

Branter

Klubb: Stångenäs AIS 
www.sais-ol.org
Kontakt: Conny Jidetoft
coft@telia.com
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                           25                          50m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Diken; blött och torrt

   Stångenäs  

   Stångenäs  
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com



Palyginkite žemėlapius vieną su kitu. Apatiniame žemėlapyje, penki simboliai pasikeitė. Kurie tai simboliai?

PENKI SIMBOLIAI PASIKEITĖ, užduotis

Mariedalsskolan, Lysekil

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser
0                      25            50m
              Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1200

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Stenmur

Branter

Klubb: Stångenäs AIS 
www.sais-ol.org
Kontakt: Conny Jidetoft
coft@telia.com
Kartan ritad av: Göran Andersson

Diken; blött och torrt

Mariedalsskolan, Lysekil

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser
0                      25            50m
              Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1200

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Stenmur

Branter

Klubb: Stångenäs AIS 
www.sais-ol.org
Kontakt: Conny Jidetoft
coft@telia.com
Kartan ritad av: Göran Andersson

Diken; blött och torrt

   Lysekil  

   Lysekil  
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com



Palyginkite žemėlapius vieną su kitu. Apatiniame žemėlapyje, penki simboliai buvo pridėti. Kurie tai simboliai?

Kvarnsvedens Skola, Borlänge

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvarnsvedens GoIF OK
Info: www.kgoifok.se
E-mail: info@kgoifok.se
Kontaktperson: Erik Stigsmark
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                25                50                 75                100m 
Höjdskillnad 2 m

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

2014-09-11

Kvarnsvedens Skola, Borlänge

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvarnsvedens GoIF OK
Info: www.kgoifok.se
E-mail: info@kgoifok.se
Kontaktperson: Erik Stigsmark
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                25                50                 75                100m 
Höjdskillnad 2 m

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

2014-09-11

  Kvarnsveden, Borlänge  
 

  Kvarnsveden, Borlänge      
 

PENKI SIMBOLIAI BUVO PRIDĖTI, užduotis
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com
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7.

8.

9.

10.

Patikrink save!
Dešinėje matote 10 skirtingų kalvų profilių pa-
vyzdžių. Šalia jų yra pateiktos kalvos žemėlapyje, 
nubraižytos iš viršaus. Susiekite kiekvieną kalvos 
profilį su tiksliu atvaizdu žemėlapyje. Laukelyje 
prie profilių įrašykite žemėlapio numerį.
Apačioje galite rasti žemėlapį su 5 
rodyklėmis ir 5        taškais. Kurios rodyklės rodo į 
viršų, o kurios – į apačią?

Kurie        taškai rodo lomas, o kurie - kalno nosis?

1       6   
2       7   
3       8   
4       9   
5     10   
Teisingi atsakymai 80 ir 81 psl.

ATSKIRKITE KALVAS NUO SLĖNIŲ, užduotis

1
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Patikrink save!
Šiuos nuotraukos buvo nufotografuotos Turkijoje 2014 m. per pir-
mąsias Pasaulio taurės etapo sprinto estafečių varžybas. Susiekite 
nuotraukas iš vietovės su kontroliniais punktais iš žemėlapio apa-
čioje. Kad būtų sudėtingiau, čia parodyti tik septynių iš šešiolikos 
kontrolinių punktų. Kompaso rodyklė parodo, kuria kryptimi buvo 
nufotografuota: pavyzdžiui, pirmoji nuotrauka buvo padaryta šiau-
rės vakarų kryptimi.

Teisingus atsakymus rasite 81 psl.

PALYGINKITE VIETOVĘ SU ŽEMĖLAPIU
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IOF World Cup Round 1  |  Antalya  |  March 2nd, 2014 wcup2014antalya.com

TURKISH 
ORIENTEERING 
FEDERATION

Sponsors

Host city

Special symbol 
Big sign post, telephone stand, 
play ground, anchor, small boat 

Big lamp post

Fieldwork and 
drawing 2014
Mehmet KÜÇÜKÇOLAK

Course Planner
Mehmet KÜÇÜKÇOLAK

Course Controller
Yüksel KÖSEM

Kemer
Scale  1 : 4 000    Contour  interval  2.5 m  

Sprint Relay

KEMER, TURKEY             WORLD CUP, SPRINT RELAY 2014

1 2

3 4 5 6 7

Punktas:                     Punktas:                     

Punktas:                      Punktas:                      Punktas:                      Punktas:                      Punktas:                     
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• Gero prabėgamumo miškas.

• Kalvos, duobės.

• Akmenys, uolėti skardžiai, takeliai, tvoros, sienos, tiltai, kolonos.

• Atviri laukai (pievos, vejos).

• Tanki augalija. Naudojama, kai vietovė yra sunkiai įveikiama ar norima 
paryškinti gyvatvores.

• Namai, pastatai. Šviesiai pilka spalva žymimos pastogės.

• Grįstos ar kieto pagrindo dangos - keliai, stovėjimo aikštelės, mokyklų kiemai.

• Laikini pastatai, paviljonai, konteineriai.

• Vandens telkiniai: ežerai, upės, versmės, griovei, pelkės.

Geltona

Žalia

Rausva

Balta

Šviesiai ruda 

Mėlyna

Ruda

Juoda

Pilka

TEISINGI UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI
Žemėlapio spalvos

Krylbo Skola, Avesta

Guinness World Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Container
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                            25                           50                           75 m 
Höjdskillnad 2 m

2014-09-23

Sujunkite Spalvą su atitinkama spalva žy-
mimais žemėlapio simboliais (teisingi atsa-
kymai 76 psl.):

  Åvestadal, Avesta                     
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 Hamburgsunds skola
Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning, kanoner
Dike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvillebyns Sportklubb 
Kontakt: Magnus Danielson
E-mail: 
magnus.danielson@graniten.com
Kartan ritad av: Göran Andersson,
goran.andersson.rf@gmail.com

0                      25            50m
              Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1200

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser
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Patikrink save!
Žemėlapis aplink šią mokyklą yra nu-
braižytas pagal ISSOM standartą, skirtą 
sprinto orientavimuisi. Šie žemėlapiai 
šiek tiek skiriasi nuo miško žemėlapių 
(žr. pavyzdį šone). 

Teisingi punktų atsakymai:

1
11
22
19
21
2

20
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6

35
36
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28
16
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3
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5
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37

Hamburgsund 
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Namas, pastatas
Miškas
Prabėgimas po pastatu
Pieva, atviras laukas
Smėlėtas gruntas
Akmuo 
Kelias, parko kelias
Didelis takas
Kalva, horizontalė
Akmeninė siena
Vienišas medis (didelis)
Vienišas medis (mažas)
Tunelis
Laiptai
Kalva
Mažas kalnelis

Įveikiama tvora
Neįveikiama tvora
Įveikiama siena
Neįveikiama siena
Neįveikiama augalija, gyvatvorė
Akmenų laukas
Stalas
Spiraliniai laiptai
Vanduo, baseinas
Laikinas pastatas

Augmenijos riba
Neįveikiama uola
Krūmas
Futbolo vartai
Siauras upelis
Vėliavos stiebas, stulpas
Privati teritorija, gėlynas
Šulinys
Žaidimų konstrukcijos
Tanki augalija
Atviras laukas miške

ŽEMĖLAPIO 
SIMBOLIAI



PENKI ŽEMĖLAPIO SIMBOLIAI, teisingi atsakymai
Penki simboliai pradingo

Penki simboliai pasikeitė
Mariedalsskolan, Lysekil

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser
0                      25            50m
              Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1200

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Stenmur

Branter

Klubb: Stångenäs AIS 
www.sais-ol.org
Kontakt: Conny Jidetoft
coft@telia.com
Kartan ritad av: Göran Andersson

Diken; blött och torrt

Stångenässkolan, Brastad

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Sandyta
Öppen mark i skog

Hårt underlag med sten

Halvöppen mark

Hårt underlag, asfalt, grus

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa

Staket/cykelställ, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Spiraltrappa/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Klätterställning
Stenmur

Branter

Klubb: Stångenäs AIS 
www.sais-ol.org
Kontakt: Conny Jidetoft
coft@telia.com
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                           25                          50m
                   Höjdskillnad 1 m

Skala 1:1000

GUINNESS WORLD RECORD                 
           11 Maj 2016

            på 2000 platser

Diken; blött och torrt

   Stångenäs  

   Lysekil  
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com



TEISINGI UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI
Penki simboliai buvo pridėti

Fors Skola, Avesta

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål
Träd; stort och litet
Stubbe/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Kontaktperson: Lisa Silvemark och 
Linda Mattsson
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                 25                 50                75               100m 
Höjdskillnad 2 m

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

2014-08-15

Žemėlapis kairėje yra tikrasis 
mokytojo žemėlapis. Teisingas 
žemėlapis yra žemėlapis C. Iš 
kitų žemėlapių pašalinti objek-
tai pažymėti trejomis skirtingo-
mis spalvomis.

Teisingas atsakymas:

A
B
C
D

X

PALYGINK ŽEMĖLAPIUS
  Fors, Avesta                

 

Kvarnsvedens Skola, Borlänge

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak
Öppen mark, gräsmatta

Många träd på gräsmatta
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Uppväxande vegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Skateboardramp
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Särpräglat träd/buske
Trappa 

Staket/cykelställ

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Frisbeemål/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe, lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Klubb: Kvarnsvedens GoIF OK
Info: www.kgoifok.se
E-mail: info@kgoifok.se
Kontaktperson: Erik Stigsmark
Kartan ritad av: Göran Andersson

0                25                50                 75                100m 
Höjdskillnad 2 m

World Guinness Record                 
                 11 maj 2016

            på 2000 platser

2014-09-11

  Kvarnsveden, Borlänge                    
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Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com

Sutartiniai ženklai

Pastatas
Pastogė
Atviras laukas

Pusiau atvira teritorija
Atvira smėlėta teritorija

Grįsta aikštelė

Pomiškis

Aukšta žole apaugusi teritorija

Tanki augalija
Privati teritorija, gėlynas
Kelias, grįstas takelis
Didelis ar mažas takelis
Neįveikiama tvora

Neįveikiama siena
Įveikiama siena
Nekertama augalija

Futbolo vartai
Didelis ir mažas medis
Ypatingi augalijos objektai
Laiptai 

Įveikiama tvora

 NB! Draudžiama kirsti!  

Miškas

Dušas/Akmuo
Šulinys/Dirbtinis objektas
Kalva/duobė
Maži kalneliai/duobės

Vėliavos ar kt. mažas stulpas
Didelis/apšvietimo stulpas

Augmenijos riba
Siauras upelis
Neįveikiama uola

Club: Dalaportens OL
Info: www.dalaporten.se
E-mail: info@dalaporten.se
Contact persons: Lisa Silvemark and 
Linda Mattsson
Mapper: Göran Andersson
byorienteering@gmail.com



Atsakymai į „Patikrink save”, puslapiai 32-33 ir 74

    
A  4  D  1

    B  5  E  3
    C  2  F  6

Atsakymai į „Patikrink save”, 33 psl.:
• Kiek viršūnių galite surasti?  9 
• Kurios viršūnės yra tame pačiame aukštyje?    

TOS PAČIOS spalvos taškai
• Kuri viršūnė yra aukščiausia? 
• Kiek galite surasti duobių? 1 st
• Kur yra stačiausios zonos?
• Kurios rodyklės rodo aukštyn? B, D, F
• Kurios rodyklės rodo kryptį žemyn?  A, E
• Kurios rodyklės rodo lygumą?  C

TEISINGI UŽDUOČIŲ 
ATSAKYMAI 
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AKMUO, Hansbyn 

Patikrink save
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Patikrink save
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Atsakymai į „Patikrink save”, 69, 74 ir 75 psl.
Teisingi atsakymai Gruvgärdet žemėlapyje.
1   Aukštyn          6   Nosis  
2   Aukštyn      7   Loma 
3   Aukštyn      8   Nosis  
4   Žemyn      9   Loma 
5   Aukštyn    10   Nosis

Teisingi atsakymai į užduotį iš Pasaulio taurės eta-
po Turkijoje žemėlapio:

81

10

1

2

3

45

6

78

9

Gruvgärdet

1 2

3 4 5 6 7

Punktas:    14-129                   Punktas:    5-116                  

Punktas:    3-114                  Punktas:    4-115                  Punktas:    7-118                  Punktas:    11-124                  Punktas:    9-121                  

Teisingi užduoties „Raudona į viršų“ atsakymai ”:
Sujunkite žemėlapio skaičių bei raidę, žyminčią kom-
pasą taip, kad kompaso šiaurė būtų teisingai suorien-
tuota su žemėlapio šiaure.

1   2   3   4   5   6   7   8

A   B   C   D   E   F   G   H
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82

Žemėlapis yra mokymo priemonė
Žemėlapis yra mokymo priemonė: Žemėlapiai bei kompasai  yra 
svarbūs, kuomet orientuojamasi miškuose bei miestuose. Norint 
išmokinti moksleivius orientuotis bei taip pat įgyvendinti fizinio 
ugdymo plano reikalavimus, kiekviena mokykla turėtų pasirūpinti 
tinkama mokymo medžiaga tam, kad moksleiviai įgautų tinkamų 
žinių. 

Siekite bendradarbiavimo su kitais
Bendradarbiavimas su vietiniu orientavimosi sporto klubu bei Lie-
tuvos orientavimosi sporto federacija gali jums padėti pritraukti 
papildomo finansavimo ugdymo reikmėms, pavyzdžiui nubraižyti 
standartus atitinkantį mokyklos teritorijos žemėlapį. 

Kokio pobūdžio pagalba Jums reikalinga? 
Jeigu us domina papildoma informacija apie orientavimosi spor-
tą, žemėlapių braižymą, treniruotes susisiekite su Lietuvos orien-
tavimosi sporto federacija.

info@orienteering.lt 
www.orienteering.lt

KAIP MOKYKLA GALI PRISIDĖTI?pr
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PASTABOS






