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Draugininkai, vadovai ir tėveliai gali pasirašyti, skautui užbaigus uždavinį.  Uždaviniai atliekami ten, kur patogu, pvz. 

stovykloje, sueigoje, namuose, parke. 

vardas, pavardė  

draugovė, tuntas, miestas  

 

SPECIALYBĖS 

ARTISTAS/ARTISTĖ (Actor) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su vaidyba ir ją išmėginti.   

1.  Aiškiai taria ir tinkamai laikosi pasirodymo metu.   

2.  Gražiai padeklamuoja ilgesnį, bent keturių eilučių eilėraštį (ne dainą).   

3.  Savo būreliui/draugovei vaizdingai papasakoja bent vieną pasaką.   

4.  Yra dalyvavęs/dalyvavusi bent dviejuose skautų pasirodymuose.   

5.  Yra dalyvavęs/dalyvavusi ar matęs/mačiusi vaidinimą.   

6.  Gražiai papasakoja du juokus/anekdotus.   

Įsigijo specialybę (data) 

 

 

 

AUGALŲ SPECIALISTAS/SPECIALISTĖ (Plant specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti  su savo vietovės augmenija.   

1.  Savo apylinkėje pažįsta: 

a.  keturis miško medžius  d.  keturias skirtingas gėles 

c.  tris lauko augalus  e.  nuodingus ar pavojingus augalus ir gyvulius 

  

2.  Pažįsta šiuos medžius: 

a.  ąžuolą   d.  pušį 

b.  beržą    e.  klevą 

c.  eglę  

Nupiešia ar surenka šių medžių lapus. 

  

3.  Namuose pasėja sėklas (pupų, ridikėlių, žirnių, gvaizdūnių [„zinnia“], rūtų ar panašiai) ir 

užaugina bent vieną augalą. 

Prižiūri augalą ir jį ar jo nuotraukas atneša į sueigą, kur papasakoja skilčiai apie 

specialybės uždavinius. 

  

Įsigijo specialybę (data) 
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AUGALŲ SPECIALISTAS/SPECIALISTĖ (Plant specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

BURIUOTOJAS/BURIUOTOJA (Sailor) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti ir pamėginti buriavimą.   

1.  Įsigyja Vandens saugumo žinovo/žinovės specialybę.   

2.  Paaiškina pagrindinius burlaivio dalis:  

a.  laivagalis (stern)  h.  kairysis bortas (port) 

b.  forštevenis (bow)  i.  stakselis (jib) 

c.  korpusas (hull)   j.  gikas (boom) 

d.  stiebas (mast)   k.  vairas (rudder) 

e.  sektorinis/durklinis švertas (centerboard/daggerboard) 

f.  grotas (mainsail)  l.  šotai (sheets) 

g.  dešinysis bortas (starboard) 

  

3.  Suriša aštuoniukės ir piemenų mazgus.   

4.  Paaiškina kaip elgtis burlaiviui apvirtus.   

5.  Parodo iš kurios krypties vėjas pučia.   

6.  Paaiškina buriavimo manevrus: 

a.  vendą   b.  halsą 
  

7.  Buriuoja bent vieną valandą.   

Įsigijo specialybę (data) 

 

 

ČIUOŽĖJAS/ČIUOŽĖJA (Ice Skater/Rollerblader/Rollerskater) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti saugiai čiuožti.   

1.  Žino kaip saugiai čiuožti.   

2.  Moka čiuožti pirmyn ir atgal.   

3.  Moka staigiai sustoti 3 metrų atstumu.   

4.  Čiuožiant, moka daryti posūkius į kairę ir į dešinę.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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DAILININKAS/DAILININKĖ (Artist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Skatinti dailininko įgūdį.   

1.  Piešia ir dažo su pieštukais ir dažais.   

2.  Nupiešia keturis iš šių paveikslėlių: 

a.  du gyvulius,   e.  du paukščius, 

b.  du lietuviškus ornamentus, f.  du medžius. 

c.  Gedimino pilį ir stulpus, ir Lietuvos tautinę vėliavą (trispalvę), 

d.  dvi Lietuvoje augančias gėles, 

  

3.  Nusipiešia bent penkis savo pasirinkimo paveikslus.   

4.  Nusipiešia bent tris savo pasirinkimo skautiškus paveikslus.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

DAINININKAS/DAINININKĖ (Singer) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Skatinti drąsų dainavimą    

1.  Atmintinai padainuoja bent tris lietuviškas dainas.   

2.  Diriguoja skilčiai, parodydamas: 

a.  dainos pradžią ir pabaigą, 

b.  tyliau ar garsiau dainuoti. 

  

3.  Parenka dainas žygiavimui.   

4.  Bent vieną kartą dainuoja su grupe per pasirodymą ar laužą.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

DARŽININKAS/DARŽININKĖ (Gardener) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Suprasti gamtos ciklą.   

1.  Sudaro gamtos albumą su paveikslėliais.   

2.  Pažįsta savo apylinkėje auginamas daržoves, vaisius ir gėles.   

3.  Atlieka vieną iš šių uždavinių su tėvelių pagalba: 

a.  pasodina daržovių lysvę, prižiūri augalus, nurenka derlių 

b.  įrengia gėlių lysvę ar dėžutę prie lango, prižiūri augalus, ir stebi gėlių augimą 

  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 



L.S.S. Jaunesniųjų skautų / skaučių 

Specialybės ir ženklai 

vardas, pavardė  

 

4 

 

DVIRATININKAS/DVIRATININKĖ (Bicycle rider) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti saugiai dviračiu važiuoti.   

1.  Turi dviratį ir juo važiuoja.   

2.  Žino dviračio vairavimo taisykles ir pagrindinius kelio ženklus savo gyvenamoje vietoje: 

a.  kada ir kur galima važiuoti 

b.  kur negalima važiuoti 

c.  kur ir kaip galima saugiai pervažiuoti gatvę 

d.  parodo kaip saugiai važiuoti su dviračiu 

  

3.  Moka švariai ir saugiai prižiūrėti savo dviratį.    

4.  Moka i padangas oru pripusti.   

5.  Paaiškina kodėl privaloma nešioti šalmą.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

FOTOGRAFAS/FOTOGRAFĖ (Photographer) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti fotoaparatu fotografuoti.   

1.  Namuose turi fotoaparatą.   

2.  Su fotoaparatu nufotografuoja bent 15 – 25 nuotraukų.   

3.  Paruošia bent penkių savo mėgstamiausių nuotraukų rinkinį. 

Nuotraukas atspausdina ir gražiai suklijuoja albume. 

Sueigoje rinkinį parodo ir apie jį papasakoja. 

  

4.  Žino, kaip prižiūrėti fotoaparatą.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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GAMTOS DRAUGAS/DRAUGĖ (Friend of nature) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti  su gamta ir jos priežiūra.   

1.  Parodo kaip elgtis su laukiniais ir naminiais gyvuliais.   

2.  Pažįsta savo apylinkės: 

a.  tris laukinius gyvulius  c.  keturis skirtingus paukščius 

b.  tris naminius gyvuliukus  d.  nuodingus ar pavojingus augalus ir gyvulius 

  

3.  Pažįsta šiuos Lietuvos žvėrelius: 

a.  lapę    c.  vilką 

b.  kiškį    d.  briedį 

  

4.  Nupiešia šuniuko ir paukščio pėdsakas.  Paaiškina skirtumus tarp jų.    

5.  Atlieka bent du gerus darbelius prižiūrėti gamtą, pvz. paruošia paukščių lesyklą ar inkilą 

ir lesina paukščius, apvalo dalį parko, pasodina ir prižiūri augalą ar medį.  Apie 

darbelius paaiškina skilčiai. 

  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

IŠKYLAUTOJAS/IŠKYLAUTOJA (Hiker) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti gamtoje gyventi.   

1.  Dalyvauja bent vienoje jaunesniųjų skautų/skaučių iškyloje pažinti gamtą (išvykos į 

muziejus ar čiuožyklas, jodinėti arkliais ar panašiai netinka)  
  

2.  Dalyvauja savaitgalio iškyloje ir pernakvoja palapinėje.   

3.  Paaiškina pagrindinių kelio ženklų reikšmę.  Juos pastato ir perskaito.   

4.  Su vadovo/vadovės priežiūra lauko virtuvėje pagamina bent vieną patiekalą.̨   

5.  Suriša gerąjį ir piemenų ̨mazgus bei slankiojančią kilpą. Su šiais mazgais/kilpomis 

pastato lengvą stovyklinį įrengimą. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 
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ISTORIKAS/ISTORIKĖ (History specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti  su Lietuvos istorija.   

1.  Savo žodžiais papasakoja du Lietuvos istorijos įvykius.   

2.  Žino tris svarbesnes Lietuvos istorijos datas ir paaiškina jų reikšmę.   

3.  Žino šiuos Lietuvos didžiuosius kunigaikščius: 

a.  Mindaugą   c.  Kęstutį 

b.  Gediminą   d.  Vytautą 

Papasakoja bent vieną kiekvieno atsiekimą. 

  

4.  Žino šias Lietuvos žymias moteris: 

a.  Karalienę Mortą Mindaugienę 

b.  Didžiojo Kunigaikščio Gedimino dukterį Aldoną Gediminaitę 

c.  Didžiąją Kunigaikštienę Birutę Kęstutienę 

d.  Didžiojo Kunigaikščio Vytauto dukterį Sofiją Vytautaitę 

Papasakoja bent vieną kiekvienos nuopelną. 

  

5.  Papasakoja apie Dariaus ir Girėno žygį.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

KANOJOS IRKLUOTOJAS/IRKLUOTOJA (Canoe paddler) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti kaip kanoja irkluoti.   

1.  Įsigyja Vandens saugumo žinovo/žinovės specialybę.   

2.  Irkluoja bent 25 metrus/jardus: 

a.  dviese  b.  sėdint priekyje   c.  sėdint gale 
  

3.  Parodo, kaip: 

a.  teisingai irklą laikyti  c.  irkluojant kanoją apsukti 

b.  irkluoti atbulai   d.  elgtis, kanojai apvirtus 

  

Įsigijo specialybę  (data) 
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KELIARODYS/KELIARODĖ (Pathfinder) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su savo apylinke   

1.  Žino savo miesto/vietovės svarbiausias gatves/kelius.   

2.  Gerai pažįsta savo apylinkę.  Važiuodamas automobiliu ar vaikščiodamas, paaiškina 

tėveliams, kaip iš savo namų nuvykti į: 

a.  mokyklą   c.  bažnyčią 

b.  maisto parduotuvę  d.  ligoninę 

  

3.  Papasakoja, kaip iškviesti policiją, ugniagesius ir greitąją pagalbą.    

4.  Pažįsta pagrindinius kelių ženklus: 

a.  šviesoforą  b.  pėsčiųjų perėją  c.  Stop ženklą 
  

5.  Pasako savo adresą.    

6.  Pasako savo tėvų telefono numerį ar numerius.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

Spaudos MĖGĖJAS/MĖGĖJA (Book lover) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti  su spauda   

1.  Vienas/viena ar su draugų/draugių būreliu sukuria pasaką ir ją skilčiai perskaito.   

2.  Žino bent vieną lietuviško laikraščio ar žurnalo pavadinimą ir atsineša pavyzdį į sueigą.   

3.  Pasako, kas yra "Skautų Aidas."  "Skautų Aidui" nusiunčia savo piešinį ar rašinėlį.   

4.  Namie ar sueigoje perskaito vieną vaikams skirtą knygelę.  Atpasakoja jos turinį.   

5.  Atsineša į sueigą savo mėgstamą knygą ir apie ją papasakoja.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

LAUŽAVEDYS/LAUŽAVEDĖ (Campfire leader) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti drąsiai pravesti laužus   

1.  Moka atmintinai bent tris dainas. 

Drąsiai ir garsiai jas praveda sueigos metu ar per laužą. 
  

2.  Moka atmintinai bent tris skautiškus šūkius. 

Drąsiai ir garsiai juos praveda sueigos metu ar per laužą. 
  

3.  Paruošia skiltį, grupę, ar būrelį pasirodymui.   

4.  Paruošia bent 10 minučių ilgio laužo programą, kuri susideda iš šūkių, dainų ir 

pasirodymų.  Viską pats/pati praveda. 
  

5.  Diriguoja dainos pradžią, tyliau ir garsiau dainuoti, tvarkingai dainą užbaigti.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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LIETUVOS ŽINOVAS/ŽINOVĖ (Lithuanian emblem specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su Lietuvos tautiniais ženklais   

1.  Moka: 

a.  Lietuvos himną  b.  „Lietuva brangi“ 
  

2.  Padaro ar nupiešia: 

a.  Lietuvos tautinę vėliavą (trispalvę) 

b.  Gedimino stulpus  c.  Vyčio kryžių 

  

3.  Papasakoja apie: 

a.  pagrindines tautines šventes (vasario 16, kovo 11)  c.  gintarą ir jo šaltinį 

b.  Lietuvos herbą Vytį      d.  tautinius drabužius 

4.  Išvardina moterų ir vyrų tautinių drabužių pagrindines dalis ir jas nurodo kostiume. 

  

4.  5. Žemėlapyje ar gaublyje suranda: 

a.  Lietuvos sostinę 

b.  tris Lietuvos upes Nemuną, Nerį, Miniją, ir prie jų esančius miestus Kauną, Vilnių, 

Klaipėdą 

c.  savos giminės kilmės vietą 

  

5.  6. Papasakoja legendą apie Vilniaus įkūrimą.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

LIETUVOS GEOGRAFAS/GEOGRAFĖ (Geographer) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti apie Lietuvos geografiją   

1.  Pasaulio žemėlapyje ar gaublyje parodo Lietuvą ir dešimtį kitų šalių.   

2.  Išvardina ir parodo žemėlapyje ar gaublyje 

a.  tris Lietuvos upes ir prie jų esančius pagrindinius miestus 

b.  Lietuvos sostinę 

c.  savo giminių gimtines Lietuvoje 

d.  šalis į šiaurę, rytus ir pietus nuo Lietuvos  

e.  vandenyną Lietuvos vakaruose 

  

3.  Nupiešia Lietuvos žemėlapį, kuriame sužymi: 

a.  Nemuną, Nerį, Miniją  c.  Baltijos jūrą 

b.  Kauną, Vilnių, Klaipėdą  d.  savo giminių gimtines Lietuvoje 

  

Įsigijo specialybę  (data) 
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LIETUVOS ŠVENČIŲ ŽINOVAS/ŽINOVĖ (Lithuanian festival specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su lietuviškomis šventėmis   

1.  Numargina lietuviškais raštais vieną margutį.  Papasakoja apie Velykų margučių 

papročius.  Paaiškina bent vieną Velykų lietuvišką paprotį ir vieną jos lietuvišką valgį. 
  

2.  Suveria bent vieną Kalėdinį šiaudinuką.  Papasakoja apie Kalėdų šiaudinukų papročius.  

Paaiškina bent vieną Kalėdų lietuvišką paprotį ir vieną jos lietuvišką valgį. 
  

3.  Padaro lietuvišką Užgavėnių kaukę.  Papasakoja apie Užgavėnių kaukių papročius.  

Paaiškina bent vieną Užgavėnių  lietuvišką paprotį ir vieną jų lietuvišką valgį. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

LIETUVOS TAUTOSAKININKAS/TAUTOSAKININKĖ (Lithuanian folklore specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su lietuvių tautosaka   

1.  papasakoja bent vieną lietuvišką padavimą ar legendą.   

2.  a.  žino ir pasako bent vieną lietuvišką patarlę 

b.  žino ir pasako bent vieną lietuvišką mįslę 
  

3.  Gražiai kalba lietuviškai.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

MAŽO VAIKO PREIŽIŪRA (Young friend) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su mažylių priežiūra   

1.  Suaugusio priežiūroje moka švariai pavalgydinti vaikelį.   

2.  Padainuoja bent vieną lopšinę.   

3.  Moka su mažu vaiku pažaisti.  Žino, kurious žaisliukus galima vaikui duoti ir kurių 

negalima.  Paaiškina, kokie žaislai yra saugūs ir kokie yra nesaugūs. 
  

4.  Sudaro šių telefono numerių sąrašą: 

a.  greitosios pagalbos  b.  apsinuodijimo centro 
  

5.  Papasakoja, kaip iškviesti policiją, ugniagesius ir greitąją pagalbą. Atmintinai pasako 

savo adresą. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 
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MEŠKERIOTOJAS/MEŠKERIOTOJA (Fisherman) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Susipažinti su žvejyba   

1.  Moka išardytą meškerę sudėti žuvavimui.   

2.  Pagauna bent vieną žuvį.   

3.  Atpažįsta apylinkės vandens telkinių žuvis.   

4.  Parodo ir paaiškina meškeriavimo eigą ir atsargą prie vandens.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

MODELISTAS/MODELISTĖ (Model maker) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Pastatyti modelį   

1.  Sustato iš dalių bent vieną modelį:  lėktuvą, laivą, stovyklos modelį („diorama“) ar 

panašiai. 
  

2.  Su suaugusių pagalba modelį nudažo ar aplipdo su lipdukais. 

Pabaigtą modelį pristato sueigoje. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

MUZIKAS/MUZIKĖ (Musician) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Pastiprinti muzikinius gabumus   

1.  Moka groti/skambinti kokiu nors instrumentu.   

2.  Pagroja/paskambina: 

a.  bent dvi skautiškas dainas 

b.  bent vieną lietuvišką dainą ar tautinio šokio melodiją 

  

3.  Su instrumentu yra dalyvavęs/dalyvavusi skautų pasirodyme sueigos metu.   

4.  Susipažįsta su lietuvių liaudies instrumentais (kanklėmis, skudučiais, rageliais) ir yra 

girdėjęs/girdėjusi jų muziką. 
  

5.  Nupiešia muzikos gaidų linijas, smuiko ir boso raktus, ir gamą.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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PAKRANTĖS GAMTININKAS/GAMTININKĖ (Waterfront naturalist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti apie pakrantės augmeniją ir gyvūniją   

1.  Įsigyja sąsiuvinį užrašams, kuriame: 

a.  aprašo vieną savo apylinkės ežerą, upę ar kitą vandens plotą 

b.  surašo bent tris skirtingas rūšis paukščių ir gyvulių , kurie gyvena pakrantėje 

c.  surašo bent tris skirtingas rūšis žuvų, kurios gyvena apylinkės vandens plotuose 

d.  nupiešia ar suranda minėtų paukščių, gyvulių ir žuvų paveikslėlius ir suklijuoja juos 

sąsiuvinyje. 

  

2.  Surašo paukščius, gyvulius ar žuvis, kuriuos pats/pati pakrantėje pastebėjo.   

3.  Sudaro bent trijų skirtingų rūšių prie vandens augančių medžių/krūmų lapų rinkinį.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKĖJAS/TEIKĖJA (First Aid provider) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Mokėti reaguoti nelaimės atveju   

1.  Žino, ką daryti: 

a.  audros metu   c.  susimušus, įsibrėžus, įsipjovus, nusideginus 

b.  gaisro atveju   d.  užspringus 

  

2.  Žino kaip elgtis ir apsisaugoti kraujui bėgant. 

Moka aprišti ir perrišti lengvą žaizdą. 
  

3.  Pažįsta termometrą. 

Moka surasti žmogaus pulsą. 
  

4.  Žino kur kreiptis, susižeidus namuose ar stovykloje.   

5.  Žino kaip savo gyvenamoje vietoje pašaukti greitąją pagalbą.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

PLAUKIKAS/PLAUKIKĖ (Swimmer) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Mokėti saugiai elgtis vandenyje   

1.  Moka plaukti krūtine ar nugara.   

2.  Gali plūduriuoti bent 30 sekundžių.   

3.  Nuplaukia bent šešis metrus/šešis su pusę jardus.   

4.  Moka pasinerti pusantro metro/penkių̨ pėdų gilumoje ir nuo dugno paimti vadovo padėtą daiktą.   

5.  Žino pagrindines vandens saugumo taisykles.   

6.  Klauso vandens sargo nustatytų maudymosi taisyklių.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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RAŠYTOJAS/RAŠYTOJA (Writer) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti lietuviškai rašyti   

1.  Lietuviškai:  

a.  parašo laišką savo giminėms ar draugams 

b.  pasirinkta tema sukuria vieną apsakymą ar eilėraštį ir per sueigą ją perskaito 

  

2.  Parašytą apsakymą ar eilėraštį nusiunčia į „Skautų aidą“ ar į lietuviško laikraščio skautų 

skyrių. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

RINKĖJAS/RINKĖJA (Collector) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti kaip būti organizuotu rinkėju   

1.  Tvarkingai surenka bent dešimtį natūralių objektų:  augalų, mineralų, kriauklių, ar 

panašiai.  Juos tinkamai surenka albume ar dėžutėse. 
  

2.  a.  Renka laikraščių bei spaudos iškarpas pasirinkta tema.  Jas tinkamai surenka 

sąsiuvinyje. 

ARBA 

b.  Albume tvarkingai surenka bent dešimtį pašto ženkliukų iš trijų skirtingų šalių .  

  

3.  Sueigoje papasakoja kur ir kaip Įsigijo kiekvieną daiktelį.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

SIUVĖJAS/SIUVĖJA (Sewing specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti kaip siūti   

1.  Įsiuva sagą.   

2.  Apmėto siuvinio kraštus.   

3.  Pasiuva maišelį ar mažą rankdarbį.   

4.  Moka prisiūti stovyklos ar kitą skautišką ženklą prie uniformos.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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STOVYKLAUTOJAS/STOVYKLAUTOJA (Camper) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Pamėgti stovyklavimą   

1.  a.  parenka vietą palapinei ir ją pastato 

b.  apkasa žemę aplink palapinę 

c.  apsaugoja palapinę nuo ugnies, pradurimų ir pūvimo 

d.  parenka vietą lauželiui, surenka malkas, sustato lauželį ir jį užkuria 

e.  surašo stovyklos reikmenų sąrašą 

f.  yra stovyklavęs/stovyklavusi bent dvi naktis 

  

ARBA   

2.  Stovyklauja bent vieną savaitę stovykloje.  Sutvarko savo daiktus, prižiūri tvarką 

palapinėje ir jos aplinkloje. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

TVARKDARYS/TVARKDARĖ (Housekeeper) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti kaip namus tvarkingai laikyti   

1.  Padeda valyti namus, šluoti grindis ir išnešti šiūkšles.   

2.  Padeda plauti indus.   

3.  Padengia stalą.   

4.  Padeda sulankstyti savo drabužėlius, juos pasikabina spintoje ar padeda komodoje.   

5.  Sutvarko savo žaislus.   

6.  Pasikloja lovą.   

7.  Pats/pati nusiprausia, apsirengia, susišukuoja ir batus užsiriša.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

VANDENS SAUGUMO ŽINOVAS/ŽINOVĖ (Water safety specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti kaip saugiai elgtis prie vandens   

1.  Moka kaip apsisaugoti nuo saulės ir pirmąją pagalbą, saulei nudegus.   

2.   Teisingai prisitaiko ir užsideda gelbėjimo liemenę.   

3.  Teisingai įlipa į laivą (kanoją, valtį, burlaivį) ir iš jo išlipa   

4.  Saugiai elgiasi, plaukiant laivu.   

5.  Žino, ką daryti, laivui apvirtus.   

Įsigijo specialybę  (data) 
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VIRĖJAS/VIRĖJA (Cooking specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti kaip su šeima suplanuoti ir paruošti maistą   

1. Pats paruošia bent du valgius.   

2. Padengia stalą ir paduoda valgius.   

3. a.  Su suaugusiais suplanuoja vienos dienos valgius. 

b.  Padeda suplanuotus valgius paruošti. 
  

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

Žaidėjas/Žaidėja (Games specialist) ATLIKIMO DATA PARAŠAS 

Tikslas:  Išmokti fiziniai judėti   

1.  Moka keturis ryto mankštos pratimus.  Juos praveda sueigoje ar stovykloje.   

2.  Praveda ir yra žaidęs/žaidusi šiuos žaidimus: 

a.  kimo žaidimą   d.  „trečias bėga“ 

b.  estafetę   e.  „pelę ir katę“ 

c.  tris žaidimus su kamuoliu  

  

3.  Du žaidimus praveda sueigoje ar stovykloje.   

4.  Paruošia ir tvarko žaidimo priemones.   

Įsigijo specialybę  (data) 

 

 

DARBŠTUMO ŽENKLAS 

Šio ženklo programos tobulinimo/atnaujinimo darbai dar vyksta. 
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