
L.S.S. Jaunesniųjų skautų / skaučių 

Pažangumo programa 

vardas, pavardė 
 

draugovė, tuntas, miestas 

 

KANDIDATO / KANDIDATĖS PASIRUOŠIMAS ĮŽODŽIUI 

Šešerių metų berniukas ar mergaitė, išbuvęs/išbuvusiu kandidatu/kandidate tris mėnesius ir išlaikęs/išlaikiusi šią kandidatavimo 

programą, gali duoti jaunesniojo skauto/jaunesniosios skautės įžodį. 

 UŽDAVINYS ATLIKIMO DATA  PARAŠAS 

1.  Moka jaunesniųjų skautų/jaunesniųjų skaučių: 

a.  įstatus 

b.  įžodį 

c.  šūkį 

d.  pasisveikinimą 

e.  saliutą 

  

2.  Dėvi tvarkingą ir švarią uniformą.   

3.  Moka sulankstyti ir užsirišti kaklaraištį.   

4.  Žino savo draugovės/būrelio vardą ir šūkį.   

5.  Žino savo vadovo/vadovės vardą ir pavardę.   

6.  Moka: 

a.  rišti gerąjį mazgą ir paaiškina, kur jį galima naudoti 

b.  rankos signalą "dėmesio" ir jo klausosi 

c.  vykdyti pagrindines rikiuotės komandas 

d.  kaip elgtis prie vėliavų 

  

7.  Moka tėvelių vardus, savo adresą ir telefono numerį.   

8.  Pats/pati prausiasi/rengiasi.   

9.  Žino šviesoforo reikšmę ir moka gatvę saugiai pereiti.   

10.  Religinė programa: 

Pasikalba su savo tikybos dvasiškiu, ar tikybos mokytoju/mokytoja, ar su tėveliais apie 

savo tikybą, ar apie dvasinę temą/temomis su suaugusiu. 

  

Davė jaunesniųjų skautų/skaučių įžodį (mėnuo, metai) 
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III-ČIAS PATYRIMO LAIPSNIS 

 UŽDAVINYS ATLIKIMO DATA  PARAŠAS 

1.  Įsigyja Žaidėjo/Žaidėjos specialybę.    

2.  Pasirenka ir įsigyja bent dvi kitas specialybes. 

Specialybes išvardinti: 

a.  ________________________________________________________ 

b.  ________________________________________________________ 

  

  

3.  Moka Lietuvos himną ir jį gieda su visais.   

4.  Padaro ar nupiešia Lietuvos trispalvę.   

5.  Žino kodėl jaunesnieji skautai yra vadinami "vilkiukai" ir jaunesniosios skautės yra 

vadinamos "paukštytės". 

Nupiešia vilkiukų arba paukštyčių ženklelį. 

  

6.  Atpažįsta pagrindinius kelio ženklus ir moka juos sekti.   

7.  Žino, kas yra gerasis darbelis. 

Stengiasi kas dieną padaryti nors vieną gerą darbelį. 
  

8.  Moka maldelę prieš valgį. 

Moka rytinę skautų maldą. 
  

Išlaikė III-čią patyrimo laipsnį (data) 
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II-TRAS PATYRIMO LAIPSNIS 

 UŽDAVINYS ATLIKIMO DATA  PARAŠAS 

1.  Įsigyja šias specialybes: 

a.  Pirmosios pagalbos teikėjas/teikėja 

b.  Lietuvos emblemų žinovas/žinovė 

  

  

2.  Pasirenka ir įsigyja bent dvi kitas specialybes. 

Specialybes išvardinti: 

a.  ________________________________________________________ 

b.  ________________________________________________________ 

  

  

3.  Moka vykdyti pagrindines rikiuotės komandas. 

Žino švilpesius: 

a.  ramiai 

b.  pavojus 

Žino, kad švilpukas yra naudojamas tik reikalo atveju. 

  

4.  Žino draugovės pavadinimą. 

Žino draugininko/draugininkės vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. 

Šias žinias yra užsirašęs/užsirašiusi sąsiuvinyje. 

  

5.  Moka dainuoti šias dainas: 

a.  „Štai aš turiu kepurę“ 

b.  „Ėjo skautas iškylauti“ 

c.  „Lauželis“ 

d.  „Aš esu muzikantas“ 

e.  giesmę „Ateina naktis“ 

  

6.  Moka rišti piemenų mazgą ir policijos kilpą.   

7.  Atpažįsta kelio ženklus ir moka juos sekti.   

8.  Stengiasi kas dieną padaryti nors vieną gerą darbelį. 

Papasakoja vadovui/vadovei apie bent vieną padarytą gerą darbelį. 

  

9.  Religinė programa: 

Pasikalba su savo tikybos dvasiškiu, ar tikybos mokytoju/mokytoja, ar su tėveliais apie 

savo tikybą, ar apie dvasinę temą/temomis su suaugusiu. 

  

Išlaikė II-trą patyrimo laipsnį (data) 
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I-MAS PATYRIMO LAIPSNIS 

 UŽDAVINYS ATLIKIMO DATA  PARAŠAS 

1.  Įsigyja šias specialybes: 

a.  Istorikas/Istorikė 

b.  Lietuvos švenčių žinovas/žinovė 

c.  Lietuvos geografas/geografė 

d.  Stovyklautojas/Stovyklautoja 

  

  

  

  

2.  Pasirenka ir įsigyja bent dvi kitas specialybes. 

Specialybes išvardinti: 

a.  ________________________________________________________ 

b.  ________________________________________________________ 

  

  

3.  Moka rišti audėjų mazgą ir slankiojančią kilpą. 

Paaiškina, kur mazgai naudojami. 
  

4.  Žino savo tunto pavadinimą ir tuntininko/tuntininkės pavardę. 

Žino savo rajono pavadinimą ir rajono vado/vadės vardą ir pavardę. 

Žino sutrumpinimą "LSS" ir ką jis reiškia. 

Žino įvairias kaklaraiščių spalvas ir atpažįstą skautavimo šaką bei pažangumą pagal 

kaklaraiščio spalvą. 

  

5.  Stengiasi kas dieną padaryti nors vieną gerą darbelį. 

Papasakoja vadovui/vadovei apie padarytą gerą darbelį. 
  

6.  Religinė programa: 

Pasikalba su savo tikybos dvasiškiu, tikybos mokytoju/mokytoja, su tėveliais apie savo 

tikybą arba su suaugusiu -- dvasine tema. 

  

Išlaikė I-mą patyrimo laipsnį (data) 

 

 

**************************************************************************************************** 

Darbštumo ženklas 

Būreliai ar vienetai, kurie turi daugiau laiko ar noro, gali su jaunesniaisiais skautais/skautėmis atlikti Darbštumo ženklo uždavinius. 
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