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SKAUToSKAUTo ................................................................
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KNYGAKNYGA

II amžiaus tarpsnio ugdymo programos



Mano pavardė

APIE MANEAPIE MANE
  

Mano draugovės pavadinimas

Mano skilties pavadinimas

Mano vardas 

Mano vadovo vardas:



1. Žinau ir moku paaiškinti jaunesniųjų skautų ženklą 

2. Žinau ir moku paaiškinti jaunesniųjų skautų įstatus 

3. Žinau savo gaujos simbolį ir moku jį paaiškinti 

4. Moku papasakoti vieną „Džiunglių knygos“ istoriją 

5. Išvardinu ir apibūdinu „Džiunglių knygos“ personažus 

6. Sveikinuosi jaunesniųjų skautų pasisveikinimu 

7. Paaiškinu jaunesniųjų skautų šūkį 

8. Paaiškinu jaunesniųjų skautų pošūkį 

9. Žinau jaunesniųjų skautų įžodį ir moku jį paaiškinti 

10. Moku saliutuoti jaunesniųjų skautų saliutu 

11. Žinau pasaulio skautų įkūrėjo vardą, pavardę ir tautybę 

12. Moku pagrindines rikiuočių komandas, jų laikausi 

13. Moku raportuoti

14. Žinau jaunesniųjų skautų kaklaraiščio spalvą ir jos reikšmę 

15. Moku paaiškinti kaklaraiščio prasmę 

16. Be vadovo pagalbos moku susilankstyti kaklaraištį 

17. Moku surišti gerąjį mazgą

18. Moku surišti draugystės mazgą

SkautamokslisSkautamokslis  
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

BALUBALU
  



1. Išvardinu metų laikus ir paaiškinu, kas kiekvienam laikui būdinga 

2. Dalyvavau aplinkos tvarkymo akcijoje 

3. Atpažįstu penkis Lietuvoje augančius medžius 

4. Išvardinu dešimt Lietuvoje augančių augalų pavadinimų 

5. Atpažįstu bent penkis Lietuvoje gyvenančius gyvūnus ir paukščius 

6. Paaiškinu kuo naminiai gyvūnai ir paukščiai skiriasi nuo laukinių 

GAMTAmokslisGAMTAmokslis    
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

BALUBALU
  



1. Papasakoju apie savo religijos maldos namus 

2. Lankausi maldos namuose ir moku pagarbiai juose elgtis 

3. Sukūriau savo maldelę ir ja pasimeldžiau 

4. Moku pasimelsti prieš valgį 

5. Moku pasakyti bent dvi savo išpažįstamo tikėjimo maldas 

6. Giedu kartu su kitais jaunesniaisiais skautais

Pasiekimai Vadovo antspaudas

Meilė dievuiMeilė dievui
  

RIKI - TIKI - TAVIRIKI - TIKI - TAVI
  



1. Nupiešiau savo šeimą ir apie ją papasakojau 

2. Pravedžiau penkis žaidimus skilties nariams 

3. Dainuoju su skilties nariais 

4. Dalyvavau viešame gaujos pasirodyme (stovykloje, ŽSO renginyje ir pan.) 

5. Pagaminau rankdarbį 

6. Dalyvavau kuriant skilties / gaujos taisykles ir tradicijas 

7. Dalyvavau gerojo darbelio akcijoje 

8. Žaidžiu KIMO žaidimą

saviraiška ir kūrybingumassaviraiška ir kūrybingumas
  
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

kaka



1. Moku saugiai elgtis su darbo įrankiais 

2. Dalyvavau vienos dienos iškyloje po savo miestą 

3. Žinau kur yra autobusų ir/ar traukinių stotys, bažnyčia, 

policija, ligoninė ir pan.

4. Iškylauju gamtoje su savo skiltimi 

5. Savarankiškai pasiruošiu vienos dienos iškylai 

6. Dalyvavau skautų stovykloje

Pasiekimai Vadovo antspaudas

1. Moku laikytis higienos 

2. Išvardinu būdus apsisaugoti nuo saulės smūgio 

3. Žinau, kaip reikia išvengti nudegimų ir nušalimų 

bei žinau kaip elgtis jiems esant

4. Moku dezinfekuoti ir sutvarstyti mažą žaizdą 

5. Žinau saugaus eismo taisykles

Pasiekimai Vadovo antspaudas

stovyklavimas ir iškylavimasstovyklavimas ir iškylavimas

kotikaskotikas
  

sveikata ir jos saugojimassveikata ir jos saugojimas
  
  bagirabagira

  



užrašaiužrašai
  
  

savojo krašto ir aplinkossavojo krašto ir aplinkos
pažinimaspažinimas

1. Išvardinu didžiuosius Lietuvos miestus, apie juos papasakoju 

2. Nupiešiau Lietuvą, joje gebu pažymėti savo gyvenamąją ir 

tėvų kilimo vietas 

3. Žinau legendą apie Vilniaus įkūrimą 

4. Apibūdinu, kas pavaizduota Lietuvos herbe 

5. Išvardinu žymiausių Lietuvos kunigaikščių vardus 

6. Žinau ir moku paaiškinti bent 3 lietuviškas patarles 

7. Žinau dvi lietuviškas pasakas 

Pasiekimai Vadovo antspaudas

akelaakela
  


