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III amžiaus tarpsnio programos



Mano pavardė

APIE MANEAPIE MANE
  

Mano draugovės pavadinimas

Mano skilties pavadinimas

Mano vardas 

Mano vadovo vardas:



1. Paaiškinu jaunesniųjų skautų įstatus ir jais vadovaujuosi 

2. Žinau Lietuvos skautų įkūrėjo vardą, pavardę ir tautybę 

3. Žinau Žemaitijos skautų organizacijos įkūrėjo vardą ir pavardę 

4. Žinau jaunesniųjų skautų globėjo vardą 

5. Žinau, kuo jaunesniųjų skautų globėjo gyvenimas siejasi su

jaunesniaisiais skautais 

6. Su skilties nariais sveikinuosi jaunesniųjų skautų pasisveikinimu 

7. Paaiškinu jaunesniųjų skautų šūkį ir pošūkį, jais vadovaujuosi 

8. Moku saliutuoti jaunesniųjų skautų saliutu ir jį paaiškinu 

9. Žinau saliutavimo mažuoju ir didžiuoju saliutu aplinkybes 

10. Moku jaunesniųjų skautų įžodį, jį paaiškinu ir juo vadovaujuosi 

11. Žinau ir paaiškinu pasaulio skautų ženklą (lelijėlę) 

12. Žinau ir paaiškinu Žemaitijos skautų organizacijos ženklą 

(lelijėlę su lokiu) 

13. Turiu ir moku naudotis skautiška lazda

14. Moku išrikiuoti skilties narius ir raportuoti 

15. Žinau, kaip atrodo Žemaitijos skautų organizacijos uniforma 

16. Pagarbiai elgiuosi su uniforma, kaklaraiščiu 

17. Moku rišti slankiojantį mazgą 

18. Moku rišti ,,piemenų" mazgą

SkautamokslisSkautamokslis  
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

BALUBALU
  



1. Dalyvavau gamtos tvarkymo akcijoje 

2. Tyrinėju gamtą su skilties nariais 

3. Atpažįstu penkias Lietuvoje augančias vaistažoles 

4. Moku su kompasu nustatyti šiaurę, pietus, rytus ir vakarus

GAMTAmokslisGAMTAmokslis    
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

BALUBALU
  



1. Sukūriau maldą Šv. Pranciškui 

2. Dalyvauju bendroje maldoje 

3. Moku aktyviai dalyvauti Mišiose / pamaldose 

4. Moku apibūdinti ir švenčiu pagrindines savo išpažįstamo

tikėjimo šventes su skilties draugais 

5. Moku paaiškinti gerojo darbelio prasmę, stengiuosi kasdien 

jį padaryti

Pasiekimai Vadovo antspaudas

Meilė dievuiMeilė dievui
  

RIKI - TIKI - TAVIRIKI - TIKI - TAVI
  



1. Pademonstravau savo kūrybinį talentą gaujos nariams

2. Inscenizavau „Džiunglių knygos“ istoriją 

3. Nupiešiau Žemaitijos skautų organizacijos ženklą 

4. Nupiešiau „Džiunglių knygos“ personažus 

5. Sukūriau kompoziciją iš gamtinių medžiagų 

6. Padėjau vadovui organizuoti gaujos/draugovės renginį 

7. Sukūriau šūkį 

8. Sukūriau skanduotę

9. Sukūriau gerojo darbelio akciją 

10. Parašiau ir išsiunčiau laišką

saviraiška ir kūrybingumassaviraiška ir kūrybingumas
  
  

Pasiekimai Vadovo antspaudas

kaka



1. Moku saugiai lipti į medį arba virve 

2. Žinau, kokią vietą pasirinkti laužo kūrimui 

3. Moku susikrauti kuprinę vienos dienos iškylai 

4. Dalyvavau vienos dienos gamtos stebėjimo / tyrinėjimo iškyloje 

5. Žinau, kaip pasirinkti tinkamą vietą palapinės statymui

stovyklavimas ir iškylavimasstovyklavimas ir iškylavimas

Pasiekimai Vadovo antspaudas

kotikaskotikas
  

sveikata ir jos saugojimassveikata ir jos saugojimas
  
  

1. Sukūriau savo mankštą ir pravedžiau ją gaujos nariams 

2. Žinau, ką galima ir ko negalima valgyti 

3. Žinau, kokią žalą daro per didelis naudojimasis technologijomis

4. Moku sustabdyti kraujavimą iš nosies 

5. Žinau, ką reikia daryti nutikus nelaimei

Pasiekimai Vadovo antspaudas

bagirabagira
  



užrašaiužrašai
  
  

1. Moku paaiškinti penkis kelio ženklus 

2. Žinau, kuo ypatinga Lietuvai Vasario 16-oji 

3. Žinau, kodėl yra švenčiama Kovo 11-oji 

4. Žinau, ką švenčiame Liepos 6-ąją 

5. Randu žemėlapyje Lietuvą

6. Moku žemėlapyje parodyti Lietuvos kaimynines šalis 

7. Moku padainuoti dvi lietuvių liaudies dainas 

8. Išvardinu didžiuosius Žemaitijos miestus ir trumpai

apie juos papasakoju 

9. Moku išvardinti pagrindines pasaulio rases

Pasiekimai Vadovo antspaudas

savojo krašto ir aplinkossavojo krašto ir aplinkos
pažinimaspažinimas

akelaakela
  


