Lietuvos skautijos jaunimo programa
Laukiniai įgūdžiai

Buriavimo įgūdis (gebėjimai)
Čia rasite gebėjimus, kuriuos ugdosi skautai, gilinantys buriavimo
įgūdį.
Laukiniai įgūdžiai – viena iš LS jaunimo programos veiklų.
Turiningoje ir išsamioje skautiškoje programoje yra visos šios
veiklos:
 Veiklos bendruomenėje
 Laukiniai įgūdžiai
 Gerieji darbeliai

Lietuvos skautijos jaunimo programa
Laukiniai įgūdžiai

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Buriavimo
įgūdis

Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

1 lygmuo
 Paaiškinu šalto vandens pavojų.
 Paaiškinu, kam naudočiau gelbėjimosi liemenę.
 Įvardiju, koks gelbėjimosi liemenės dydis man tinka, ir ją apsivelku.
 Prieš buriuodama(s) pasiruošiu, kad nenudegčiau saulėje.
 Parodau, kaip susisiekti su gelbėjimo tarnybomis.
 Galiu įšokti į vandenį iki krūtinės, dėvėdama(s) gelbėjimosi liemenę.
 Galiu panardinęs (panardinusi) galvą į vandenį pūsti burbuliukus 10
sekundžių.
 Galiu paaiškinti ir parodyti, kaip saugiai elgtis burlaivyje.
 Parodau, kur burlaivyje yra laivo priekis ir laivagalis.
 Dalyvavau ne trumpesniame nei valandos trukmės buriavimo užsiėmime.

2 lygmuo
 Galiu paaiškinti saug aus elgesio prie vandens taisykles.

 Papasakoju, iš ko atpažinčiau lengvos formos hipotermiją.
 Paaiškinu, kaip prižiūrėti gelbėjimosi liemenę.
 Atskiriu jūrinę gelbėjimosi liemenę nuo paprastos.
 Atpažįstu ir reaguoju į tris pagrindinius švilpuko signalus.
 Papasakoju, ką daryčiau, jei apsiverstų mano burlaivis.
 Galiu nuplaukti 50 metrų, dėvėdama(s) gelbėjimosi liemenę.
 Surišu rifo, audėjų ir aštuoniukės mazgus.
 Įvardiju dvylika pagrindinių burlaivio dalių.
 Paruošiu savo burlaivį plaukimui ir pademonstruoju, kaip saugiai į jį įlipti
ir išlipti.
 Prieš išplaukdama(s) parodau, kokioje teritorijoje ma n leidžiama buriuoti.
 Bent aštuonias valandas praleidau buriavimo užsiėmimuose
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Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

3 lygmuo
 Papasakoju, kaip iškviesčiau pagalbą, jei matyčiau, kad kažkam
vandenyje yra sunkumų.
 Galiu paaiškinti, kodėl neturėčiau gerti vandens iš ežero, upės ar jūros, kurioje
buriuoju.
 Atpažįstu pagrindinius rankų signalus ir papasakoju, kada jie yra naudojami.
 Galiu, būdama(s) pilnai apsirengęs ir dėvėdama(s) gelbėjimosi liemenę, plūduriuoti
vandenyje 5 minutes, o po to nuplaukti 100 metrų bet kuriuo plaukimo stiliumi.
 Galiu užrišti gelbėjimosi kilpą, rifo, aštuoniukės ir audėjo mazgus.
 Galiu paaiškinti, kaip skirtingos oro sąlygos gali daryti įtaką buriavimui.
 Pasakau, iš kur gaučiau naujausias žinias apie oro sąlygas toje vietovėje, kurioje
buriuosiu.
 Galiu išvardinti įrangą, kurią privalau turėti burlaivyje.
 Galiu paaiškinti, kokią įtaką darau aplinkai, kai buriuoju.
 Galiu atpažinti šešis burlaivių tipus.
 Sugebu kartu su kitais pakelti laivą, tinkamai jį paruošti plaukimui ir pademonstruoti,
kaip saugiai į jį įlipti ir išlipti.
 Galiu venduoti, halsuoti, sėdėti ant falšborto, krenuoti, sulėtinti laivą, pagreitinti laivą,
išsemti vandenį iš laivo.
 Galiu nutakeluoti laivą, išdžiovinti bures ir sudėti saugojimui visas laivo dalis.
 Dalyvavau mažiausiai trijuose dienos plaukimuose po keturias valandas kasdien arba
šešiuose po dvi valandas.

4 lygmuo













Papasakoju, iš ko atpažinčiau sunkios formos hipotermiją.
Galiu papasakoti apie ir parodyti saugų elgesį vandenyje ir ant vandens.
Galiu surišti aštuonis mazgus, reikalingus buriavimui.
Papasakoju, kokios oro sąlygos buriavimui yra per pavojingos.
Parodau, kaip tinkamai pritvirtinti buksyravimo lyną prie burlaivio.
Papasakoju ir parodau, kaip išlaikyti burlaivio pusiausvyrą.
Papasakoju ir parodau, kaip suderinti bures taip, kad burlaivis plauktų geriausiai.
Gebu nuburiuoti į nurodytą tikslą.
Parodau, kaip valdyti burlaivį plaukiant priešvėjiniu ir pavėjiniu kursu.
Moku atversti apsivertusį burlaivį.
Galiu įlipti atgal į laivą pats (pati) ar su draugo pagalba, jei burlaivis apsiverčia.
Dalyvavau mažiausiai keturiuose dienos plaukimuose po keturias valandas kasdien
arba aštuoniuose po dvi valandas.
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Buriavimo
įgūdis

Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

5 lygmuo
 Atpažįstu lengvos formos hipotermijos požymius.
 Pasirenku buriavimui tinkamą aprangą.
 Įvardiju tris pagalbos būdus, kaip esančiam vandenyje padėti pasiekti saugią vietą.
Išbandžiau vieną iš šių būdų pasirinktinai.
 Gebu priplaukti prie iš laivo iškritusio žmogaus ir padėti jam įlipti.

 Sudarau ir įgyvendinu buriavimo sueigos planą.
 Paaiškinu, kodėl burlaiviui reikia švartovo.
 Galiu papasakoti apie pagrindinius navigacijos prietaisus, naudojamus buriniuose
laivuose.
 Galiu įvertinti buriavimui paruoštą burlaivį ir atpažinti padarytas klaidas, dėl kurių
nesaugu buriuoti.
 Moku išplaukti iš uosto ir/ar nuplaukti nuo kranto su burlaiviu.
 Moku vairuoti prieš vėją, „nukristi” nuo vėjo, ir vairuoti pavėjui, esant vidutinio
stiprumo vėjui.
 Galiu paaiškinti naujokams, kaip atversti švertbotą.

 Galiu efektyviai vairuoti burlaivį plaukiant pasirinkta kryptimi. Gebu atpažinti vėjo
kryptį buriuojant, pasukti
 burlaivį prieš vėją arba pavėjui. Gebu burlaivį apsukti.
 Pademonstruoju, kaip reikia valdyti burę įvairiose situacijose, įskaitant vėjo krypties
pokyčius, vėjo gūsius bei štilį.
 Galiu manevruoti burlaivį tuo pačiu metu duodama(s) komandas savo įgulai.
 Galiu saugiai prisišvartuoti uoste ar paplūdimyje.
 Galiu iškelti burlaivį iš vandens ir pernešti į saugojimo vietą, išrinkti burlaivį, tinkamai
sulankstyti bures ir viską tvarkingai sudėti į sandėliavimo vietą.
 Dalyvavau vienos dienos plaukime, trukusiame mažiausiai šešias valandas, kurio metu
buvo buriuojama, švartuojamasi paplūdimyje, gaminamas maistas ir saugiai grįžtama
atgal.
 Dalyvavau mažiausiai penkiuose dienos plaukimuose po šešias valandas kasdien arba
dešimtyje plaukimų po tris valandas, buriuojant saugiuose, pažįstamuose vandenyse.
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Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

6 lygmuo

 Atpažįstu vidutinio lygio hipotermijos ženklus.
 Papasakoju, kodėl ir kaip reikia rūpintis hidratacija, ir imuosi priemonių, kad vartočiau
tinkamą kiekį skysčių.
 Galiu įvertinti vietinius buriavimo pavojus.

 Savo skautiškam vienetui paaiškinu oro dinamikos poveikį burėms.
 Galiu aiškiai paaiškinti įgulai, kaip suderinti vairavimą prie burės įtempimo ir laivo
balansą.
 Pademonstruoju, kad sugebu tinkamai naudoti įvairias vairavimo technikas, įskaitant
buojos apiplaukimą skirtingais
 bortais, plaukimą pavėjui laikant bures skirtingose pusėse bei efektyvų burių pusės
keitimą, kai burlaivis sukasi.
 Galiu manevruoti burlaivį: sustabdyti jį ir paplaukti 100 metrų atgal, sustoti šalia kito
laivo iš pavėjinės pusės, rasti vietą starto vietoje, lenktynėse startuoti iš starto linijos.
 Dalyvavau vietinio burlaivių klubo lenktynėse.

 Dalyvavau burlaivio apvertimo pratybose tam, kad įgyčiau žinių, kaip tinkamai atversti
burlaivį.
 Dalyvavau mažiausiai šešiose dienos plaukimų išvykose.
 Padėjau buriavimo treneriui pravesti bent vieną sueigą apie vandens saugumą, bent
vieną sueigą apie buriavimo teoriją ir bent vieną praktinį buriavimo užsiėmimą
skautams, kurie gilina žemesnius įgūdžio lygmenis.
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Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

7 lygmuo
 Galiu atpažinti ir gydyti sunkios formos hipotermiją ir hipertermiją.
 Galiu nupasakoti pagrindines jūreivystės žinias.
 Papasakoju apie pagrindines lenktyniavimo strategijas ir atpažįstu, kai jas naudoja kiti.
 Papasakoju, kaip oro srovės veikia bures.
 Papasakoju, kaip derinti burlaivį.
 Papasakoju, kaip paruoščiau laivo takelažą buriavimui.

 Buriuodama(s) parodžiau savo gebėjimus išlaikyti burlaivio pusiausvyrą.
 Buriuodama(s) parodžiau savo gebėjimus vairuoti burlaivį.
 Buriuodama(s) parodžiau savo gebėjimus valdyti bures.
 Parodžiau, kad galiu sėkmingai manevruoti burlaivį.
 Parodžiau, kaip sugebu išlaikyti poziciją starto linijoje.
 Per lenktynes parodžiau taktinius manevrus.
 Dalyvavau vienos ar dviejų dienų vietinėje regatoje.
 Dalyvavau mažiausiai septyniose dienos plaukimo išvykose.

8 lygmuo
 Tinkamai paruošiu burlaivį saugiai kelionei.
 Įvardiju, kaip laikysiuosi lenktynių taisyklių.
 Parodau, kaip derinti burlaivį.
 Parodau, kokia turi būti optimali kūno padėtis buriavimo metu.
 Parodau vendo/halso manevrus.
 Galiu sėkmingai buriuoti dvivietį burlaivį su spinakeriu.
 Galiu parodyti, kaip halsuoti plaukiant su spinakeriu.
 Galiu parodyti taktinius gebėjimus lenktyniaujant.
 Parodau lenktyniavimo strategijas.
 Dalyvavau mažiausiai aštuoniose dienos plaukimo išvykose.
 Dalyvavau regioninėje stovykloje ir regioninėje regatoje.
 Esu išsilaikęs vidaus vandenų laivavedžio teises.
 Pravedžiau su buriavimo įgūdžiu susijusius mokymus arba sueigų ciklą.

