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Приложение 1 

РАБОТЕН ЛИСТ „ОЦЕЛЯВАНЕ В ДИВАТА ПРИРОДА“ 

 

По-надолу има дванадесет въпроса, свързани с оцеляване в дивата природа. Вашата 

първа задача е, работейки индивидуално, да изберете една измежду трите предложени 

алтернативи, които смятате, че е най-добра. Опитайте се да си представите, че се 

намирате в описаната ситуация. Приемете, че сте сами и разполагате с минимално 

оборудване, освен ако не е посочено друго в условието. Действието се развива през 

есента. През деня времето е топло и сухо, но вечерите са студени.   

След като изпълните задачата индивидуално, ще трябва да разгледате отново 

въпросите, но този път като член на една от сформираните подгрупи. Вашата малка група 

ще има задачата да реши, с постигане на консенсус, коя е най-добрата алтернатива за 

съответния въпрос. Не променяйте отговорите, на които сте се спрели по време на 

индивидуалната си работа, дори и да промените мнението си по време на обсъжданията 

в групата. Решенията, които сте взели самостоятелно, както и тези, взети като група, ще 

бъдат сравнени с „правилните“ отговори, дадени от група природолюбители, които 

провеждат уроци за оцеляване в дивата природа.  

 

 

  
Вашият 

отговор 

Отговорът 

на вашата 

подгрупа 

1.  Намирате се в дълбока, безкрайна гора. Без да 

разберете, сте се отдалечили от групата приятели, с 

които вървите в гората. Най-добрият начин да се 

опитате да осъществите контакт с приятелите си е:  

a. да извикате „помощ“ силно, но в ниския регистър.  

b. да викате, да крещите - колкото се може по-силно. 

c. да изсвирите силно и пронизително.  

___________ ___________ 

2.  Намирате се в „зоната на змиите“. Най-доброто 

решение, за да избегнете среща с тях, е:  

a. докато вървите да вдигате много шум с краката си. 

b. да стъпвате внимателно и тихо.  

c. да пътувате през нощта. 

___________ ___________ 

3.  Вие сте гладни и се намирате сред дивата природа. 

Най-доброто правило, което можете да следвате, за 

да определите кои растения са безопасни за ядене 

(освен тези, които са ви познати) е:  

a. да ядете онези растения, които и птиците ядат.    

___________ ___________ 
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b. да ядете всичко, освен растения с ярко червени 

плодове. 

c. да поставите малко парченце от растението за пет 

минути върху долната си устна; ако след това време 

всичко е наред, можете да хапнете малко от 

растението. 

4.  Денят става все по горещ, а въздухът по-сух. Вие сте на 

път и в себе си имате една манерка (около литър) с 

вода. Вие ще трябва: 

a. да си разделите водата на дажби – по около чаша 

на ден.  

b. да не пиете, докато не спрете някъде за 

пренощуване, тогава ще се напиете с вода толкова, 

колкото имате нужда. 

c. да пиете толкова, колкото смятате, че имате нужда, 

когато имате нужда. 

___________ ___________ 

5.  Водата ви е свършила, а вие изпитвате все по-силна 

жажда. Най-накрая стигате до поток, но той е 

пресъхнал. Най-добрият ви шанс да намерите вода е: 

a. да започнете да копаете някъде в коритото на 

потока.  

b. да разкопаете корени на дървета и растения в 

близост до потока. 

c. да копаете в коритото на потока от външната страна 

на бенда. 

___________ ___________ 

6.  Решавате да излезете от пустошта, като вървите по 

протежението на потоците, по които тече вода. Нощта 

настъпва. Най-доброто място за правене на лагер е:   

a. в близост до водата в дефилето.  

b. високо на някое планинско било. 

c. в средата на склона. 

___________ ___________ 

7.  Фенерът ви започва да свети съвсем слабо, докато се 

връщате назад към лагера след кратка обиколка за 

търсене на храна. Тъмнината настъпва бързо в гората 

и заобикалящата ви среда ви се струва непозната. Вие 

трябва:   

a. да се отправите по най-бързия начин назад към 

лагера, надявайки се светлината на фенера ви да 

___________ ___________ 
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издържи достатъчно, за да успеете да намерите 

обратния път.  

b. да извадите батериите от фенера си и да ги 

затоплите за известно време под мишницата си, след 

това отново да пробвате да ги използвате. 

c. да включете за няколко секунди фенера, опитайте 

се да се ориентирате в обстановката и го загасете. 

Придвижете се известно разстояние напред. Когато се 

озовете отново в тъмнина и в непознато обкръжение, 

повторете процедурата отново. 

8.  Ранният сняг ви е заклещил в малката ви палатка. Вие 

дремете вътре, опитвайки се да се стоплите с малката 

си печка. Става опасно, ако пламъкът ѝ стане:   

a. жълт.  

b. син.  

c. червен. 

___________ ___________ 

9.  Трябва да прекосите река, която има силно течение, 

големи скали из нея, и на места водата се е разпенила. 

След като внимателно сте избрали мястото, от което 

ще пресечете реката, вие трябва:    

a. да останете с обувките на краката и раницата на 

гърба си. 

b. да събуете обувките си и да свалите раницата от 

себе си.  

c. да свалите раницата, но да останете с обувките.  

___________ ___________ 

10.  Когато пресичате дълбок до кръста поток, със силно 

течение, вие трябва да сте обърнати: 

a. срещу течението.  

b. напречно на течението. 

c. по посока на течението. 

___________ ___________ 

11.  Вие сте съкрушени; единственият ви възможен 

маршрут е нагоре по планината. Скалите са обрасли с 

мъх и са хлъзгави. Трябва да се опитате да ги изкачите:   

a. боси.  

b. като останете обути с ботушите си.  

c. по чорапи. 

___________ ___________ 

12.  Невъоръжени и съвсем неочаквано, вие изненадвате 

голяма мечка, която се разхожда около вашия лагер. 
___________ ___________ 
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Когато мечката се изправи на десет метра от вас, вие 

трябва:  

a. да бягате.  

b. да се покатерите на най-близкото дърво.  

c. да замръзнете на мястото си, но в готовност бавно 

да отстъпвате назад. 

 


