
K
ażda mama stara się
uczyć dziecko, jak ra-

dzić sobie w trudnych sy-
tuacjach. Ja również. Dla-
tego gdy usłyszałam
o ścieżce edukacyjnej „Od-
naleźć Zgubka”, która po-
maga dzieciom zapoznać
się z elementarnymi tech-
nikami przetrwania w ra-
zie zgubienia się, od razu
zabrałam na nią synka. 
Ścieżka ma ok. 550 m.
Przeszliśmy ją w pół go-
dziny. Jest podzielona
na przystanki, któ-
re uczą dziecko
zasad postę-
powania, gdy
zabłądzi,
aby szczę-
śliwie wró-
ciło do do-
mu. 
Na począt-
ku spaceru
przeczytali-
śmy o drodze
Zgubka – czyli
o trasie, którą przej-
dziemy, i o tym, że będzie-
my się zatrzymywać i roz-
mawiać przy przystankach
(są one oznaczone, przy
ścieżce są też strzałki
wskazujące kierunek). Przy
drugiej stacji wyjaśniliśmy
sobie, dlaczego zgubione
dziecko się boi i czego nie
powinno robić, by nie tra-
cić energii i nie odwodnić
się (np. nie biegać, tylko
spokojnie czekać). Przy
trzecim przystanku – „Przy-
tul się do drzewa” – roz-
mawialiśmy o pokonywa-
niu lęku. Zamiast biegać
(najgorsze wyjście) i krzy-
czeć, trzeba przytulić się
do drzewa, najlepiej na do-
brze widocznej (np. z he-
likoptera) polanie. 

Mały Zgubek nie zużywa
wtedy energii i łatwiej go
znaleźć. Przy następnych
stacjach – „Staraj się, by
było cię widać” i „Ubieraj
drzewko” – skupiliśmy się
tym, jak sygnalizować swo-
ją obecność. Dziecko zgu-
bione w lesie chowa się
i ukrywa, a powinno trzy-
mać się ścieżek i traktów,
bo tam najpierw będą go
szukać dorośli. Dobrze zo-
stawiać jakieś znaki, np.

wieszać na drzewach
znalezione papie-

ry czy torebki,
lub układać
na ścież-
kach pa-
tyczki lub
szyszki.
Przy przy-
stanku
„Utrzymuj

ciepło” za-
trzymaliśmy

się dłużej.
Utrata ciepła jest

bardzo groźna, więc
tłumaczyłam Beniowi, co
powinien robić, by do niej
nie dopuścić. Poinstruowa-
łam go, jak zbudować do-
mek Zgubka i zrobić w nim
suchą podłogę z gałązek,
oraz jak się rozgrzewać,
gdy poczuje chłód. Przy
ostatnich stacjach skupi-
liśmy się jeszcze na rze-
czach, które warto zawsze
zabierać do lasu. Należy
do nich np. gwizdek, któ-
ry w sytuacji podbramko-
wej sprawdzi się dużo le-
piej niż gardło. Powtórzy-
liśmy też jeszcze raz naj-
ważniejsze zalecenia dla
Zgubka. Teraz Benio wie
dużo więcej o zasadach
bezpieczeństwa.
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Ścieżka 
edukacyjna

„Odnaleźć Zgubka” 
(Las Bemowo); przystanek
początkowy znajduje się
przy ul. Sikorskiego na

tyłach Cmentarza
Wojskowego. Dojazd m.in.
autobusem podmiejskim 

do rynku w Starych
Babicach.

SZUKAMY RAZEM ZGUBKA 
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dla dzieci i m∏odzie˝y

tel. 022 617 44 45
Atrakcyjne wzory kolorowych mebli 

dla dzieci i m∏odzie˝y. Du˝y wybór mebli 
z drewna sosnowego w ró˝nych kolorach.
Meble na zamówienie wg indywidualnych
wymiarów i rysunków, równie˝ barwione.

Meble z p∏yt w ró˝nych kolorach.

Zapraszamy: pon.–pt. 11.00–19.00, sobota 10.00–15.00

www.gibbon.waw.pl

Warszawa, ul. Zwyci´zców 4d 
róg Wa∏u Miedzeszyƒskiego
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