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I amžiaus tarpsnio ugdymo programos



Mano pavardė

APIE MANEAPIE MANE
  

Mano draugovės pavadinimas

Mano skilties pavadinimas

Mano vardas 

Mano vadovo vardas:



 1. Žinau, kaip atrodo jaunesniųjų skautų ženklas  

 2. Išvardinu jaunesniųjų skautų įstatus 

 3. Moku jaunesniųjų  skautų šūkį 

 4. Moku jaunesniųjų skautų pošūkį 

 5. Žinau savo gaujos pavadinimą ir simbolį 

 6. Moku pasisveikinti jaunesniųjų skautų pasisveikinimu 

 7. Išvardinu savo gaujos draugų vardus 

 8. Paaiškinu, kas yra skautas ir kuo jis skiriasi nuo kitų žmonių  

 9. Moku pagrindines rikiuotės komandas 

 10. Išvardinu „Džiunglių knygos“ personažus 

SkautamokslisSkautamokslis  
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

BALUBALU
  



1. Išvardinu visus metų laikus  

2. Žinau, kas būdinga kiekvienam metų laikui  

3. Dalyvavau aplinkos tvarkymo akcijoje  

4. Atpažįstu tris Lietuvoje augančius augalus  

5. Atpažįstu tris Lietuvoje gyvenančius gyvūnus  

6. Atpažįstu tris Lietuvoje gyvenančius paukščius 

7.  Atpažįstu tris naminius gyvūnus  

8.  Atpažįstu tris naminius paukščius 

GAMTAmokslisGAMTAmokslis    
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

BALUBALU
  



1. Apibūdinu Dievo sąvoką 

2. Paaiškinu maldos prasmę 

3. Moku melstis prieš valgį 

4. Moka paprašyti, atsiprašyti, padėkoti Dievui savais žodžiais 

5. Išvardinu pagrindines savo religijos šventes 

6. Paaiškinu pagrindinių religinių švenčių prasmę

Meilė dievuiMeilė dievui
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

sveikata ir jos saugojimassveikata ir jos saugojimas
  
  

1. Sueigos metu susitvarkau savo darbo vietą

2. Žinau, koks maistas yra sveikas

3. Pagarbiai elgiuosi su maistu

4. Žinau pagalbos telefono numerį

5. Žinau, kodėl įvykus nelaimei reikia kviesti suaugusį žmogų

Pasiekimai Vadovo antspaudas

RIKI - TIKI - TAVIRIKI - TIKI - TAVI
  

bagirabagira
  



1. Dainuoju su skilties (gaujos) draugais 

2. Žaidžiu žaidimus, laikydamasis taisyklių 

3. Moku nupiešti Lietuvos Respublikos vėliavą 

4. Pagaminau sveikinimo atvirukus gaujos nariams

saviraiška ir kūrybingumassaviraiška ir kūrybingumas
  
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

savojo krašto ir aplinkossavojo krašto ir aplinkos
pažinimaspažinimas

1. Žinau Lietuvos Respublikos prezidento vardą ir pavardę 

2. Išvardinu Lietuvos valstybinės vėliavos spalvas 

3. Moku, su savo skilties draugais, giedoti Lietuvos valstybinį himną

4. Žinau savo adresą 

5. Žinau savo tėvelių vardus ir pavardes 

6. Žinau savo sesių ir brolių vardus ir pavardes 

7. Žinau savo tėvelių telefonų numerius 

8. Žinau, kur dirba mano tėveliai

Pasiekimai Vadovo antspaudas

kaka

akelaakela
  



1. Saugiai elgiuosi sueigų metu 

2. Moku saugiai elgtis su darbo įrankiais (kastuvu, peiliu ir pan.) 

3. Moku saugiai pereiti gatvę 

4. Žinau, kaip saugiai elgtis vandenyje 

5. Žinau, kaip saugiai elgtis su ugnimi 

6. Dalyvavau vienos dienos iškyloje po savo miestą 

7. Dalyvavau vienos dienos iškyloje į gamtą 

8. Žinau, kaip reikia pasiruošti vienos dienos iškylai 

9. Dalyvavau stovykloje

Pasiekimai Vadovo antspaudas

stovyklavimas ir iškylavimasstovyklavimas ir iškylavimas

kotikaskotikas
  



užrašaiužrašai
  
  


