Lietuvos skautijos jaunimo programa
Laukiniai įgūdžiai

Medžių įgūdis (gebėjimai)
Čia rasite gebėjimus, kuriuos ugdosi skautai, gilinantys medžių
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

Medžių
įgūdis

Trys sutarimai || Aš, vienetas, vadovas

Pasiekiau lygmenį, kai:

Parodžiau vienetui savo pasiekimus...

...aptariau juos su vieneto skautais...

...ir su vadovu.

1 lygmuo
 Stovyklaudama(s) gamtoje pastebiu ir vengiu nuodingų augalų,
galiu paaiškinti jų kenksmingumą (Sosnovskio barštis, vilkauogė, musmirė ir t.t.).
 Galiu parodyti tris skirtingus augalus, juos įvardyti ir pasakyti, kaip juos atskyriau.
 Pažvelgęs (pažvelgusi) į medžio kamieną, jo viršūnę, galiu įvardinti, ar tai yra sausuolis,
ar dar gyvas medis.
 Galiu atpažinti ir pasakyti, kokia yra vėjo kryptis.
 Droždama(s) pagalį, elgiuosi saugiai (drožiu nuo savęs, ramiai sėdžiu, perduodu peilį
kitam skautui laikydama(s) už ašmenų ir t.t.).
 Panaudojęs (panaudojusi) skautiško inventoriaus įrankius, juos sudedu tvarkingai, tam
skirtoje vietoje.
 Taisyklingai laikydama(s) ir naudodama(s) pjūklą perpjaunu 5 cm skersmens šaką.
 Moku pririšti virvę skalbiniams, naudodama(s) medkirčio kilpą.

2 lygmuo

 Galiu iš pažiūrėjimo įvardyti 3 medžius, augančius miške.
 Vienetui papasakoju, kuo svarbūs ir kuo skiriasi draustiniai, rezervatai, saugomos
teritorijos.
 Pažvelgęs (pažvelgusi) į dangų atpažįstu, kokie debesys susiformavo (kamuoliniai,
sluoksniniai ar plunksniniai), kokius orus jie pranašauja/atspindi.
 Galiu saugiai pernešti ir paduoti kitam skautišką inventorių (kirvį, pjūklą, kastuvą ir
t.t.).
 Moku dviem būdais surišti piemens mazgą: 1) naudodama(s) kilpas, kurias užmaunu
ant pagalio; 2) be kilpų, rišdama(s) tiesiai ant šakos.
 Galiu surišti tikrąjį ir medkirčio mazgą.
 Tvirtai surišu du pagalius kryžmai.
 Pagaminu šaukštą iš gamtos medžiagų (išdrožiau iš pagalio, išlipdžiau iš molio ir pan.).
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3 lygmuo

 Galiu atpažinti trijų laukinių gyvūnų pėdsakus.
 Iš paveikslėlio ir gamtoje atpažįstu pagrindines valgomas mūsų krašto miško gėrybes bent po 2 grybus, uogas ir žoleles.
 Išbandau 3 medžio sakų valymo iš drabužių būdus.
 Pastebiu, kada keičiasi oro temperatūra, apsiniaukia, pragiedrėja. Galiu pats (pati)
apsirengti taip, kaip reikalauja oro sąlygos.
 Kirsdama(s) medį ar krūmą, nepalieku kelmuko.
 Tarp dviejų medžių klubų aukštyje įtempiu virvę, kuri išlaiko bent vieną skautą.
 Moku surišti 4 mazgus: tikrąjį, medkirčio, piemens ir žvejo.
 Surišu indaują.
 Pastatau pionerijos statinį nenaudodama(s) pirktos virvės, tik gamtines medžiagas (pvz.:
nusipinu iš žolynų virvę, pagaliuose/rąstukuose padarau įpjovas ir t.t.).
 Pasigaminu fakelą iš gamtinių medžiagų.
 Teoriškai žinau, kokios priemonės padėtų išgyventi gamtoje, ką reiktų turėti (virvę,
degtukų, vandens filtrą).

4 lygmuo










Prirenku ir sudžiovinu arbatžolių ir išverdu iš jų arbatos.
Galiu pagal kelis požymius nustatyti 3 valgomas miško uogas ir 3 grybus.
Pagalandu savo peilį, teoriškai žinau, kaip reikia galąsti kirvius ir pjūklus.
Gebu įlipti į medį ir nuo jo įtempti virvę.
Moku surišti bent 5 mazgus: tikrąjį, medkirčio, piemens, žvejo ir ąsos kilpą.
Surišu trikojį su kabliu maisto gamybai.
Kartu su kitais skautais pastatau pastovyklės vartus.
Su skautų grupe pastatau statinį, ant kurio galėtų užlipti bent du skautai.
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5 lygmuo
 Papasakoju, kokie laukiniai gyvūnai supa mane stovyklaujant miške, ir įvardijau,
kaip nuo jų apsisaugočiau sutikęs (sutikusi).
 Stebėdama(s) gamtos ženklus (kregždučių skraidymas prie žemės, skruzdžių, bičių,
drugių pasislėpimas, įkyrus uodų puolimas ir t.t.), galiu numatyti artėjantį lietų ir perspėti
kitus skautus.
 Moku naudotis visais stovykloje esančiais įvairių tipų įrankiais: kirviai, pjūklai, grąžtai,
kastuvai, peiliai...
 Išdrožinėju 10 cm ilgio figūrėlę.
 Kartu su kitais skautais pasistatau virš žemės pakeltą nakvynės vietą, naudodama(s)
miško medžiagas ir virvę.
 Pastatau stovyklines supynes.
 Moku įsikurti pilną skautišką virtuvę, kur visos priemonės turi savo sudėjimo vietą ir
paskirtį: indauja, laužas gaminimui, stalas pjaustymui, puodų laikymo vieta.
 Pastatau lapinę, kurioje telpa du skautai, ir praleidžiu joje naktį.
 Moku pasigaminti galvos apdangalą iš gamtos medžiagų.

6 lygmuo

 Prisėlinu prie laukinio gyvūno ir jį stebiu.
 Moku 10 skirtingų mazgų ir galiu visus juos pritaikyti praktiškai.
 Gebu naudodama(s) kirvį, pjūklą, peilį, virvę įkurti laužavietę, kurioje tilptų 15 asmenų.
Laužavietė turi būti su suoliukais, pakeltais nuo žemės, kurie turi atramas, ištemptu tentu
virš laužavietės ir malkine.
 Su savo vienetu pastatau tiltą (kabantį arba stacionarų).
 Padarau vandens filtravimo sistemą, per stovyklą sugaudau ir išfiltruoju bent litrą lietaus
vandens.
 Pastatau lapinę (arba iglu žiemą) ir ten praleidžiu naktį.
 Galiu užkurti laužą, naudodamasi(s) tik skeltuvu arba kitais primityviais ugnies įžiebimo
įrankiais.
 Pasigaminu kuprinę iš gamtos medžiagų.
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7 lygmuo

 Moku ištempti lygiagretes ar nusileidimo lyną taip, kad jis neišsitampytų.
 Nenaudodama(s) metalinių konstrukcinių priemonių (varžtai, vinys, kampuočiai),
pastatau stovyklinius vartus ar bokštą, kad jis būtų bent 7 metrų aukščio ir jame galėtų
vienu metu būti bent 5 žmonės.
 Surišu plaustą ir juo perplaukiu ežerą arba nuplaukiu bent 1 km upe palei srovę,
nenuskandinęs (-usi) plausto.
 Pasigaminu dubenėlį ir valgymo įrankius iš gamtos medžiagų.
 Jaunesnius skautus išmokau bent 5 naujų mazgų.
 Padedu jaunesniems skautams susirinkti visą inventorių poros dienų vieneto stovyklai,
paaiškinu, kaip visais įrankiais naudotis, bei kartu įkuriu stovyklavietę.
 Paaiškinu jaunesniems visų stovykloje naudojamų įrankių pavojus bei pravedu saugaus
elgesio su jais praktinį instruktažą.
 Išklausiau išorinius kursus/mokymus, susijusius su botanika, zoologija, ornitologija,
miškininkyste, išlikimu gamtoje arba meterologija. Arba: dalyvavau tęstinėje praktinėje
veikloje su organizacija, veikiančia šioje srityje.

8 lygmuo

 Įkuriu pastovyklę ir ją išardau taip, kad liktų tik minimalios žymės, kad ten kas nors
stovyklavo.
 Galiu įkurti visus pagrindinius stovyklos infrastruktūros objektus: tualetus, virtuvės
zoną, prausimosi zoną, indų plovimo zoną.
 Pasigaminu bučį ir su juo pagaunu žuvį/vėžį.
 Jaunesniems pravedu pionerijos sueigą (gamtoje, stovykloje, žygyje), kurioje pastatėme
bokštelį ir supynes.
 Vieneto nariams statant vėliavos stiebą, vartus, stalą ar kitą pionerijos statinį, aiškiai
jiems duodu nurodymus, pats (pati) nestatydama(s).
 Prisidedu įkūrinėjant tarptautinės arba tautinės stovyklos statinius, infrastruktūrą.
 Tunto, krašto arba Lietuvos skautijos mastu pravedu pionerijos, gamtos pažinimo arba
išgyvenimo gamtoje mokymus arba įgūdžio gilinimo dieną patyrusiems skautams.

