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Aš manau, kad vaizduotė yra stipresnė už žinias - mitas 
yra įtakingesnis už istoriją - svajonės yra galingesnės 
už faktus - viltis visada triumfuoja prieš patirtį – juokas 

gydo širdgėlą - meilė yra stipresnė už mirtį. 

Robert Fulghum





Mielas skaute,
Tai knygelė skirta TAU.
Tu geriau nei bet kas kitas žinai, jog nėra smagesnio žaidimo už skautavimą - kartu au-
game miškuose, mokome ir mokomės vieni iš kitų. Ši knygelė - dviejų įkvepiančių metų 
darbo su Pajautos ir Austėjos skaučių draugovėmis rezultatas. Joje rasi tai, kas naudinga 
ir svarbu kiekvienam skautui arba norinčiam juo tapti: įdomias užduotis, paveikslėlius 
spalvinimui, galbūt paskatinsiančius  tave pasidomėti iliustruojama tema, ar naujai 
atrasti tai,  kas mus nuolat supa  skautaujant.

Spalvinant lengviau išreikšti kūrybiškumą, išlaisvinti vaizduotę, bei įsiminti faktus, todėl 
ši knygelė ir skirta spalvinimui. Jos tikslas yra kūrybiškai supažindinti Tave su skautavimu. 
Čia nerasi   taisyklių ar nurodymų- dangus po tavo pieštuku  gali tapti  raudonas, liep-
sna - žalsva, o gėlės žiedas - juodas.  Išlaisvink save ir nerk į savo skautiškos vaizduotės ir 
spalvų pasaulį. 

Kadangi kiekvienas šios knygelės piešinys buvo sukurtas mano pačios   rankomis noriu, 
kad ji tarnautųsi kiekvienam- ne tik skautams, bet ir vilkams, patyrusiems skautams, jų 
vadovams.

Gerų įspūdžių ir
Smagaus spalvinimo!

sesė Laura

„Aš įsimylėjau šią knygelę! Ji pilna ne tik įvairių paveikslėlių spalvinimui ar užduočių, bet ir 
receptų, dainų žodžių. Labai patinka tai, kad knygelėj yra daug dalykų susijusių su skautavimu 

- skautų priesaikai, skauto įžodis, skautiško saliuto reikšmė. Taip pat radau piešinėlių bei mitų 
apie  dangaus kūnus, žvaigždynus. Patikėkit, tai labai įdomu. Man asmeniškai labiausiai patikęs 
piešinukas spalvinimui šioj knygoj - gairelė su lapute - mūsų skilties simbolis. Manau, kiekvienas iš 

jūsų surasit sau patinkantį piešinuką .“
Sesė Emilija,  12 m. 

„Ši knygelė atneša teigiamą energiją kai tik ją atsiverti. Turbūt todėl, kad sesė Laura į ją idėjo dalį 
savo širdies! Kas smagiausia, jog knygelė gali tapti tokia, kokia esi! O spalvindamas ir tuo pačiu 

paskaitydamas nusiramini, nejučia kažką išmoksti“
sesė Gabija, 13 m.

 
„Mano nuomone, ši knygelė yra pamokanti, skatinanti kūrybiškumą, lavinanti vaizduotę. Ja labai patogu 

naudotis, turinys įdomus, knygelė moko, kaip būti geru skautu ir ką reikia žinoti skautaujant. Užduotys plečia 
žinias, o spalvindama piešinėlius galiu laisvai lieti  emocijas“

Sesė Gustė , 14 m.

„Kai pamačiau knygelės viršelį, pamaniau, kad čia nebus inormacijos apie skautus ir skautišką gyvenimo 
būdą. Bet kai atsiverčiau turinį, supratau, kad ji  pravers ateinančioms skautų kartoms. Man Lauros knyga 

leido sužinoti dar daugiau apie skautus. Prie knygelėje esančios informacijos, prisideda dar ir labai kūrybiški 
piešiniai, pagyvinantys visą leidinį. Ačiū už įdėtas pastangas, nes knygelė tikrai pavers skautavimą dar 

įdomesniu .“
Sesė Lėja, 14m. 

ĮVADAS
KAM IR KODĖL SKIRTA ŠI KNYGELĖ?





PRADĖKIM NUO PRADŽIŲ

Nenutylančios dainos stovyklose, miško kvapas po lietaus nakties, ramūs, kiek 
nuvargę brolių ir sesių žvilgsniai, šypsenos, pro medžių šakas besiskverbiantys saulės 
spinduliai, jauki miško tamsa, kai mėnulis nušviečia kelią ir niūniavimas upės tylus- 
nieko, rodos, daugiau nereikia, nes skautavimas- geriausias žaidimas, kurį esame 
žaidę...





1857 m.  vasario 22 dieną vakarinėje Londono miesto dalyje, vienoje iš daugelio 
ramiųjų miesto gatvių, esančių prie Hyde parko gimė lordas Robertas Baden-Pow-
ellis- Didžiosios Britanijos armijos generolas, skautų judėjimo įkūrėjas, pasaulio skautų 
šefas. Visi pasaulio skautai vasario 22d. kasmet mini įkūrėjo dieną. 

Robertas buvo penktasis iš septynių vaikų savo šeimoje. Būdamas keturiolikos jis 
pradėjo mokytis jūrininkystės “Conway” laive.  Šioje srityje jis dirbo su didžiu entuzi-
azmu ir atsidavimu. Čia jaunuolis gana greitai išmoko valdyti laivą, stovyklauti, virti, 
pareigingai ir greitai vykdyti vyresniųjų įsakymus.
1871m. Robertas išlaikė egzaminus į Charterhouse mokyklą, turinčią ilgą istoriją.  
Tyliose buvusio vienuolyno patalpose aidėjo berniukų triukšmas ir juokas. Visi jie 
įžengė į tą mokyklą mokytis, kad galėtų kurti gražesnį pasaulį, nei jis buvęs, 

Nuo vaikystės Robertas buvo linksmas, taktiškas, mandagus, tvarkingas, mokėjo gre-
itai įveikti nepalankias sąlygas, nemėgo negerų ir tuščių kalbų, kvailų šposų. Mokyk-
loje dėl savo jaunatviškos nuotaikos, draugiškumo ir tvarkingumo jis nejučia pasidarė 
berniukų vadovu. Būdamas šioje mokykloje jis gavo ne tik bendrųjų, bet ir praktiškų 
žinių, kurias vėliau panaudojo skautybei, tuo metu apie tai dar visai negalvodamas.

Baigęs mokyklą B.P. mėgino stoti į Oxfordo universitetą, tačiau po nesėkmingo ban-
dymo jis nusprendė save išmėginti kariuomenėje ir taip prasidėjo jo, kaip karininko, 
kelias. Skautybės idėja jam gimė 1899m., kai, gindami Mafekingo miestą, esantį 
Pietų Afrikoje, jo vadovaujami 12-26 m. berniukai puikiai atliko žvalgybos, ryšių bei 
sanitarijos užduotis ir taip prisidėjo prie anglų pergalės.

1907 m. R, Baden-Powellis Brown Sea saloje surengė pirmą pasaulyje skautų 
stovyklą, kurioje dalyvavo 20 berniukų. Stovyklos patirtis ir pašnekesius prie laužų 
užfiksavo savo knygoje „Skautybė berniukams“.
Nors B.P. labai mėgo savo profesiją, bet dėl skautybės jis išstojo iš kariuomenės 
ir pasišventė berniukų auklėjimo darbui. 1908 m. pradžioje, dar nespėjus pasiro-
dyti “Skautybei berniukams”, tų pačių metų pabaigoje, visai kitame Anglijos gale  
skautybės idėjos įkvėpti jau buvo  60 000 skautų.

„Kai suprasi, kad, būdamas pajėgus, stropus skautas, ne tik patiri džiaugsmo 
ir nuotykių, bet kartu esi vienas ir laukinukų, naujakurių ir tyrinėtojų, kurių 

pavyzdžiu tu seki, būsi tinkamas padėti savo šaliai ir žmonėms, kuriems reikės 
tavo pagalbos.“ 

      B.P.

AR ŽINAI, KAS JIS?
SUSIPAŽINK SU SKAUTŲ ĮKŪRĖJU





SKAUTŲ ĮSTATAI
Nelauk iš kitų nieko, bet visada duok pats, ką gali.
Gyvenk Tėvynei ir žmonijai, būk gamtos bei gyvūnų draugas.
Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas, tiesaus kelio sekėjas.
Stiprink savo kūną ir sielą ir šviesk protą.
Tebūnie tavo valia kaip templė tampriai įtempta.
Sek skautų patronu šv. Jurgiu: naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia – pačiame 
savyje.
Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie save.
Auk į viršų kaip galingas ąžuolas ir nesilenk žemyn lyg verkšlenąs gluosnis.
Būk rytoj geresnis, negu šiandien buvai ir negu vakar buvai.
Turėk Dievą širdyje ir atmink savo šūkį – „Budėk“!





“Tiems, kurie mato 
ir girdi, miškas yra 
laboratorija, klubas 
ir šventykla 
viename”     
     B.P.





LAUŽAI LIEPSNOJA 

Laužai liepsnoja vakaruos,
Pietuose, šiaurėj ir rytuos.
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks, pasaulį keldama.

Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia,
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina,
Kurt laužų prie Baltijos,
Tarp girių Lietuvos.

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai,
Nors ir toli gimti namai.

Nei vandenynai, nei kalnai
Negal atskirti mūs ilgai,
Nuo skautų laukiančių miškų,
Tėvų sodybų ir laukų.



SKAUTŲ SALIUTAS

SKAUTO ĮŽODIS
Brangindamas savo garbę, aš 
pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir 
Tėvynei, padėti artimui ir  vykdyti 
visus skautų priesaikus.

GELEŽINIS SKAUTŲ 
ĮSTATAS
Skautas sąžiningai atlieka savo 
pareigas.

ŠŪKIS
Dievui, Tėvynei, Artimui.

POŠŪKIS
Budėk.

SKAUTŲ SALIUTO 
REIKŠMĖ
 Trys pirštai reiškia skautų šūkio 
simboliką : „Dievui, Tėvynei ir Ar-
timui“. Nykščio ir mažojo pirštuko 
suglaudimas reiškia, kad vyresnis 
globoja mažesnį.



SKAUTŲ PRIESAKAI

Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.
Skautas naudingas ir padeda artimui.
Skautas- draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
Skautas  mandagus ir riteriškas.
Skautas- gamtos draugas.
Skautas klusnus savo tėvams ir vyresnybei.
Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties.
Skautas taupus. 
Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, žodžiais ir darbais.





SESĖS
BROLIAI

KIRVIS
PJŪKLAS

ŠŪKIS
MALKOS
LAUŽAS

ŽYGIS
PALAPINĖ

PEILIS 
PASTOVYKLĖ

SKAUTAS
UNIFORMA
DRAUGOVĖ
ĮŽODIS
MIŠKAS
STOVYKLA
VĖLIAVA
TUNTAS
GAIRELĖ
SPECIALYBĖ

SURASK IR APIBRAUK ŽODŽIUS

S E S Ė S A Š T S P E C I A L Y B Ė I L 
A U S A K T A P M A D R A U G O V Ė S G 
P S M S A U N A I I A A U Š P K A Ž F A 
R I A A U N L L R A T K L I J I O M A I 
I T L K T T P A K Š S A U Š Ū K I S N R 
E S K A U A I P U U T S M M K T H J T E 
G B O I M S A I Ž Ž O R Ą E L S L L A L 
L O S P A N K N S I A I S K A U T A S Ė 
M I Š K A S S Ė H M E S G R S N P H T A 
Ą Š L B B S E F Y U R U F F R I A K O D 
E M I A R G T R T K K I D G T F G H V S 
B K K R O T J O F G I G S H U O A J Y F 
Į P Ų D L U B S V B U R A J T R J F K Ž 
M E I A I J T D F Y I O V L R M H Y L Y 
S I H J A K R S Į Š K F U I F A A U A G 
T L Į K I G D H Y A B L B U S D S N U I 
J I R I P L F R T Y U V Ė L I A V A N S 
A S F O Į Ž O D I S A F G H J K L A S S 
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1

3

4



AR PAŽĮSTI MAZGUS?

Kairėje esančiame paveikslėlyje mazgai sužymėti skaičiais. Nuspalvink juos ir 
suvesk jų numerius su juos atitinkančiais pavadinimais:

AUDĖJO MAZGAS

GELBĖJIMOSI KILPA

TIKRASIS MAZGAS

PIEMENŲ MAZGAS

1 

2

3

4





AR ŽINAI, KAS REIKALINGA 
STOVYKLOJE?

ČIA PASISLĖPĘ 22 ŽODŽIAI, KURIE REIKALINGI SKAUTUI 
STOVYKLAUJANT. SURASK IR IŠRAŠYK JUOS ČIA.

   Neradai visų žodžių? Nesijaudink- pilną daiktų sąrašą rasi knygelės pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.

P E I L I S E P A Š I K N I U K A S A Š 
A T M V U K E P U R Ė U N I K U Š D S A 
E Y T I Į Š Ų R A B D E G T U K A I O K 
B B K R E U Ū T S R A B E M P R U U I U 
U Ž A A N G N Y U E S Y R A R T K T U T 
I I K N A M M B I T F J T N I Y Š P M Ė 
K B L K A Ų I A O Š D K U P N U T U R N 
O I A Š P Š L V I U E L V U Ė I A O F L 
L N R L A K U E N Š K P Ė K P O S D U I 
N T A U T K O R G U I A E L L A A E H E 
P U I O I U M J B A L S L T N S S L Ū T 
A V Š S N Y A T I M I S I K Ė D R I Š P 
S Ė T T I T U Y V N M R M U A L C S I A 
D L I I A R Y N B I Ė D E K E B I A U L 
F I S S I E B Š N N L S Y L S D U S Y T 
U S G F T R B A T A I Ž U T Ė N M B B I 
N D F G Į Š Y M V Y S Ū N Y B N M I J S 
I I N D E L I S T B B P A L A P I N Ė L 



WOSM LELIJA

WOSM (World Organisation of Scout Movement) ženklas yra pasaulinės skautų orga-
nizacijos ženklas, siuvamas prie uniformos tam, kad nurodyti, nes Lietuvos skautija yra 
šios tarptautinės organizacijos narė.
 

SKAUTIŠKOS LELILĖJĖS REIKŠMĖ



LIETUVOS SKAUTIJOS LELIJA

Lietuvos skautijos ženklas susideda iš lelijėlės ir rūtelės. Lelijėlė simbolizuoja
broliją, rūtelė – seseriją. Trys lelijėlės lapai simbolizuoja pareigą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Lelijėlės lapus jungiantis žiedas rodo skautijos vienybę 
ir tvirtybę. Po lelijėle esantys gediminaičių stulpai simbolizuoja priklausymą 
Lietuvos valstybei. 
 

Viso pasaulio skautų ženklas yra lelija, senovėje buvusi karališkas ženklas. Skautų 
įkūrėjas Robertas Baden- Powellis ją pasirinko iš senovinių žemėlapių, kuriuose ji rody-
davo į šiaurę, tiesiai. Tad ir skautui ji simbolizuoja, kad jis turi būti tiesus ir tiesiai žengti 
savo gyvenimo keliu. Trys lelijos žiedlapiai simbolizuoja Dievą, Tėvynę ir artimą, ku-
riems skautas stengiasi tarnauti. Žiedlapiai surišti žiedu tam, kad parodyti, jog reikia 
stengtis pasitarnauti visiems vienodai, nei vieno neužmirštant.





MITAIS APIPINTAS DANGUS
Seniau žmonės sakydavo, kad žmogui gimus, kartu su juo danguj nauja žvaigždė 
užgimsta ir ji tam žmogui priklauso, ir tik jam žiba. Ir taip giedrom naktim išėjus ir į 
dangų žvelgiant, žvaigždes skaičiuojant, sakydavo, kad galėtumei ir savąją surast. 
Ir nuo senovės taip danguj vis daugiau žvaigždžių užgimstant, dalis jų sudaro ištisus 
žvaigždynus- mitais ir legendom apipintus, meilę ar skausmus bylojančius...





Sielvartaujantis Orfėjas nusileido į požemių karalystę 
norėdamas susigrąžinti savo žmoną Euridikę, kuri 
mirė nuo gyvatės įkandimo. Jo dainos, kurios 
užburdavo netgi uolas ir upes, sužavėjo Požemio 
karalystės dievą Hadą, kuris sutiko paleisti Euridikę 
su sąlyga, kad Orfėjas neatsigręžtų, kol vesis ją į 
paviršių. Paskutinį akimirksnį Orfėjas žvilgtelėjo at-
gal ir Euridikė išnyko. Nuo to laiko Orfėjas klajojo po 
Žemę liūdnai grodamas savo lyra.

LYRA





KASIOPĖJA

 Kefėjo žmona ir Andromedos motina
 karalienė Kasiopėja garsėjo puikybe.
 Ji siutindavo nereides, Poseidono dukteris,
 girdamasi esanti už jas gražesnė.
 Užsirūstinęs Poseidonas pasiuntė jūrų
 pabaisą, kad ji nusiaubtų Kasiopėjos
 karalystę. Kasiopėja pasmerkta suktis apie
 dangaus polių dėl savo puikybės, dažnai
 apsiversdama net aukštyn kojom.





DIDIEJI GRĮŽULO RATAI

 Grįžulo ratai yra vienas seniausių ir 
 lengviausiai pažįstamų dangaus 
 piešinių. Graikų mitologijoje jo žvaigždės
 sudarė Didžiosios Lokės liemenį ir uodegą.
 Su juo tapatinami du personažai: Kalista,
 kuri buvo viena iš Dzeuso mylimųjų, ir
 Adrastėja, nimfa, kuri prižiūrėjo ir 
 maitino kūdikį Dzeusą, o vėliau įkelta į 
 dangų kaip Didžioji Lokė.





GULBĖ

 Į slaptą meilės pasimatymą Dzeusas
 išsiruošė pasivertęs gulbinu. Kai 
 kuriuose mituose teigiama, kad jis
 žavėjosi nimfa, vardu Nemezidė, tačiau 
 didžioji esą jo trokštama meilė buvo 
 Spartos karalienė Leda. Teigiama, kad
 po suartėjimo su Dzeusu Leda padėjo
 kiaušinį, iš kurio išsirito Kastoras ir
 Poluksas ir jų sesuo Helenė iš Trojos.





MAŽIEJI GRĮŽULO RATAI

 Pasak graikų mito, ką tik gimęs 
 kūdikis Dzeusas buvo slepiamas 
 nuo žudiko tėvo Krono Kretos salos oloje. 
 Čia jį globojo ir maitino dvi nimfos- 
 Adrastėja ir Ida. Vėliau atsidėkodamas     
 Dzeusas nimfas įkėlė į dangų ir įvardijo
  jas Didžiąja Loke ir Mažąja Loke.





ORIONAS

 Graikų mitologijoje Orionas buvo 
 jūrų dievo Poseidono sūnus, aukštas
 ir gražus vyras. Orionas buvo didis
 medžiotojas, mūšiuose apakindavęs 
 visus savo drąsa, mosikuodamasis 
 bronziniu vėzdu, nukovęs ne vieną 
 savo priešą. Tačiau karžygis mirė
 nuo paprasčiausio skorpiono įkandimo.
 Pasakojama, kad tokiu būdu jis buvęs
 nubaustas už savo puikybę. Danguje 
 Oriono žvaigždynas yra priešais 
 Skorpioną, todėl kiekvieną naktį 
 medžiotojas slepiasi po horizontu, 
 kai skorpionas kyla.





SLIBINAS

 Slibinas Ladonas saugojo auksinius
 obuolius, derėjusius Dzeuso žmonos
 Heros sode ant Atlaso kalno. Dvyliktojo
 žygdarbio užduotis Herakliui buvo 
 pavogti obuolių iš šio sodo. Kad jų gautų,
 Heraklis nusmeigė slibiną užnuodyta 
 strėle. Hera slibiną įkėlė į dangų, ir
 dabar jį matome kaip Slibino žvaigždyną.





MIŠKE RYŠYS GERESNIS
Jei norėčiau Tau užrašyti apie savo meilę miškams, tėvynei, nakties ramybei, upės 
dainoms ir viskam, kas teikia begalinę laimę, norėčiau, kad skaitytumei TIK tu. Tad 
raides pakeitus ženklais, įvairiais skaičiais, svetimo akiai neįkertamais hieroglifais tik su 
Tavimi ta laime dalinsiuosi, tik tau bus žinoma mano viduje tyvūliuojanti ramybė...
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ŽINUČIŲ ŠIFRAVIMO BŪDAI

Žinutes šifruoti šiuo būdu bene paprasčiausia- vieną raidę sudaro dviženklis 
skaičius, pirmiausia renkantis skaičių vertikaliai, po to horizontaliai. 
 
Tad sakykime, jog norima užkoduoti raidė yra S- pirmiausia surandame atitinkantį 
skaičių vertikalioje eilutėje- 4, o tuomet horizontalioje- 5. Tad S raidė lygi skaičiui 45. 
Šifruojant iš skaičių į raides principas išlieka toksai pat- jei turimas skaičius, sakykime, 
34, tai užšifruota raidė bus K. 

Manai, jog įsikirtai? Pamėgink iššifruot kairėje esantį tekstą.

Ar teisingai iššifravai tekstą, gali pasitikrint knygelės pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.





ŽINUČIŲ 
ŠIFRAVIMO 

BŪDAI
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Šis žinučių šifravimo būdas 
taip pat nėra sudėtingas.

Visa abėcėlė išsidėliojama 
per 8 šifravimo “kryžius”.  

Sakykime, kad norime 
užšifruoti raidę B- ji yra 

pirmajame “kryžiuje”, tad 
piešiame tokį trikampį, 

kurio pozicijoje yra ši raidė, 
ir rašome vienetą. 

Jei norime atkoduoti, 
sakykime, tokios pat 

pozicijos trikampyje esantį 
5 (žr. 1-ąjį ženklą kairėje),  

susirandame 5-ąjį “kryžių” 
ir žiūrime, kokia raidė yra 

tokios pozicijos trikampyje.

1 1

1 1

A B

C Č

Manai, jog įsikirtai? Pamėgink iššifruot kairėje esantį tekstą.

Ar teisingai iššifravai tekstą, gali pasitikrint knygelės pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.





ŽINUČIŲ ŠIFRAVIMO BŪDAI

Ar teisingai iššifravai tekstą, gali pasitikrint knygelės pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.
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Šis žinučių šifravimo būdas 
labai panašus į pastarąjį-
taip pat nėra sudėtingas.
per 6 skirtingas šifravimo 
lenteles, kai kurias iš jų, 
pažymėtas taškiukais.
Jei praeitame šifravimo 
būde žiūrėjome į 
“kryžiaus” numeraciją- 
čia žiūrime į trikampio ar 
keturkampio poziciją ir 
taškelių skaičių.
 
Sakykime, kad norime 
užšifruoti raidę U- ji yra 
4-tojoje figūroje- trikampis 
nukreiptas žemyn su tašku.

Jei norime atkoduoti, 
sakykime, kampuotą U 
formos figūrą su vienu 
tašku joje (žr. 1-ąjį ženklą 
kairėje),  susirandam 
devynženklę (antrąją) 
figūrą su taškais, ir ran-
dame užšifruotąją raidę- 
G.

Manai, jog įsikirtai? Pamėgink iššifruot kairėje esantį tekstą.





RASK KELIĄ IŠ MIŠKO Į STOVYKLĄ





SKAUTIŠKI KELIO ŽENKLAI

EIK ŠIUO KELIU

NEIK ŠIUO KELIU

SUSTOK

GRĮŽK

SKUBĖK

PASLĖPTAS LAIŠKAS 
(UŽ 5 ŽINGSNIŲ)

PASLĖPTAS LAIŠKAS 
(UŽ 5 ŽINGSNIŲ TIESIAI

 IR 5 Į KAIRĘ)

NĖRA VANDENS

GERIAMAS VANDUO UŽ
40 ŽINGSNIŲ

NEGERIAMAS VANDUO UŽ
100 ŽINGSNIŲ

VISKAS GERAI

PAVOJUS

KELIAS Į STOVYKLĄ

PIKTAS ŠUO

IŠSKISKYRĖM (2 NUĖJO 
KAIRĖN- 3 DEŠINĖN)

LAUK MANĘS ČIA

NUĖJAU NAMO
(EIK NAMO)

EIK ATSARGIAI

TILTAS UŽ 20 
ŽINGSNIŲ TĄ KRYPTIMI





VIRĖ VIRĖ KOŠĘ..
Skautai atsilošę..  
Sustoję ratu, rankom susikabinę, dėkoja už maistą ir galimybę juo dalintis kartu. 
Kartu gera ir jauku, valgis drauge ramina mus, kaip žemę ramina lietus, vaiką 
lopšinė, o paklydėlį- dainos prie upės vakarais, prieš miegą, gurkšnojant kakavą ...





PUSRYČIAI SU
APELSINU

TAU REIKĖS:

Apelsino;
2 kiaušinių;
Druskos ir pipirų.

GAMINIMO EIGA:

1. Nupjauk apelsino 
viršūnėlę, o visą minkštimą 
išgramdyk šaukštu ir suval-
gyk;

2. Į gautą apelsino 
apvalkalą iš žievės įmušk 
kiaušinius. Juos lengvai 
išmaišyk, įberk prieskonių ir 
uždėk nupjautą viršūnėlę.
 
3. Taip paruoštą apelsiną 
suvyniok į foliją ir kepk 
karštose žarijose 15-20 min.

SKANAUS!





SKAUTIŠKA 
DUONELĖ

TAU REIKĖS:

Miltų;
Vandens;
Cukraus;
Druskos.

GAMINIMO EIGA:

1. Į dubenį supilk miltus 
ir vandenį, įberk žiupsnelį 
druskos ir cukraus. 

2. Viską gerai išminkyk, 
kad tešla neliptų prie rankų. 
Jei taip nutinka, įberk 
daugiau miltų.
 
3. Išminkytą tešlą spi-
rale apvyniok ant iešmo ar 
žalios šakelės (sausa gali 
greitai užsidegti). 

4. Duonelę kepk virš 
įkaitusių žarijų, kad ne tik 
apskrustų išorė, bet ir gerai 
iškeptų vidus.

5. Po kelių minučių, kai 
duonelė gražiai paruduos, 
galėsi valgyt.

SKANAUS!





VIŠTA 
KUPRINĖJE

TAU REIKĖS:

Vištos;
Kuprinės;
Įkaitintų akmenų;
Folijos;
Rankšluosčio

GAMINIMO EIGA:

1. Vištą pagardink 
įvairiais prieskoniais. 

2. Įkaitintus akmenis įkišk į 
vištos vidų.

3. Akmenimis įdarytą 
vištą apvyniok folija ir 
rankšluosčiu, įdėk į kuprinę. 
Palik porai valandų. 

4. Po kelių valandų 
patikrink ar višta iškepė- jei 
taip- laikas ragaut.

SKANAUS!









DAINOS PRIEŠ VALGĮ:

Palaimink, Viešpatie, mus ir brangias dovanas šias, kurias iš tavo 
dosnumo laimingi valgysim mes. Dalintis šiom dovanom mokin-
ki mus su visais, o ypač meile ir duona su Tavo, Tėve, vaikais. 
Prašom per Kristų, Viešpatį mūsų amen.

Met, Dieviņi, zelta krustu (Met, Laimiņa, zelta jostu)
Pār šo visu istabiņ`. (Ap šo visu istabiņ’.)
Lai paēda, kas neēdis, Lai padzēra, kas nedzēris.

Niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam 
niam niam
Niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam niam... 
niam niam.. niam niam.. skanaus

Prašom Tavęs, Dieve, iš dangaus aukštybių,
Hey, kad ant šito stalo būtų daug gėrybių 2k.

SKANAUS!





GAL ARBATOS?

Vasarą miške gausu augalų- čiobrelių, liepžiedžių, žemuogių, 
aviečių ar dilgėlių lapų, pušų spyglių, - tinkamų ruošti arbatai. 

Žemuogės

Pušų spygliai
Dilgėlių lapai

Aviečių lapai

Liepžiedžiai

Čiobreliai





PRIE LAUŽŲ, PRIE BERŽŲ
tu mane prisimink...
Nėra geresnio jausmo, nei pokšint laužui su būriu sesių ir brolių apsikabinus dainuot 
širdžiai mieliausias dainas, akis užmerkus jaust laužo šilumą, o jam jau rusenant, su 
kibirkštėle širdy susikibt sukryžiavus rankas ir saulei nuslinkus nuo miškų, nuo laukų, nuo 
kalnų pasitikti ateinančią naktį...





ŽVAIGŽDĖTOJ 
VASAROS NAKTY
Žvaigždėtoj vasaros nakty
Išskleidęs parašiutą
Tu nusileidai pušyne
Žaliam žaliam kaip rūta.

O išdavikė drebulė
Tą naktį nemiegojo,
Ji viską matė, girdėjo
Ir priešui pasakojo.

Tu dar turėjai šovinių,
Galėjai dar kovoti,
O paskutinę kulipką
Lietuvai paaukoti.

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai.
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi.

Sustabdęs juodbėrį staiga
Į žemę pažiūrėsi
Ir žemė taps žiedais marga -
Aš diemedžiu žydėsiu.

Kulipka- kulka.

Kai aš mažas genijus buvau
Su mergiotėm dar nedrauga-
vau,
Sutikau aš vieną kieme
Ir pamilau jos kibirą.

Priedainis:
Nai nanai kibirelis tai žalias
Nai nanai traukia akį man
Nai nanai sakiau, myliu ją
Nai nanai, o iš tikro tai ne.

Susitikdavom mes kieme
Žaisdavom net ALIBABA 
Kibirelio troškau jos
O ji, kvailelė, meilės tikros.

Pried.

Trūko mūsų abiejų kantrybė,
Išsiskyrėme verkdami.
Kibirėlį gavau kaip suvenyrą
Meilės tikros negavo ji.

Pried.

Visa tai truko visai neilgai,
Nusibodo man tie kibirai
Susitikom mes vėl kieme
Atidaviau jai kibirą ir vėl mes 
drauge.

KIBIRĖLIS





Eisva mudu abudu (2 k.)
Žaliojon giružėn abudu. 
(2 k.)

Kirsva musu abudu
Žaliąsias liepužes abudu.

Pjausva mudu abudu
Plonąsias lentužes abudu.

Darysva mudu abudu
Naująją lovužę abudu.

Klosva mudu abudu
Baltąją paklodę abudu.

Gulsva mudu abudu
Naujojon lovužėn abudu.

Darysva mudu abudu
Naująją vygužę abudu.

Vygiuosva mudu abudu
Mažajį vaikužį abudu.

EISVA MUDU 
ABUDU

Mano namai – žolynai ir vėjas,
Čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs.
Sese, žiūrėk – čia suteka upės,
Laumių pilvuos žuvelės supas.

Priedainis:
Šokit šokit, ugnys, miško dvasios 
saugo.
Balto vėjo vaike, debesys ant 
kalno,
Te dangus ir žemė mūsų dvasią 
saugo,
Šokit šokit, pušys, legenda 
pasaulio.

Mano namai – balta miško 
muzika,
Aušta krantai, virš ežero ugnys.
Broli, klausyk, kaip medžių 
viršūnėmis
Laumių žirgai atsiveja liūtį.

Pried.

Saule, tekėk per žemę ir 
vandenį,
Mus užkalbėk, lai kyla ir leidžiasi
Balti traukiniai iš triukšmo į ugnį.
Čia mūsų namai, čia gimėme 
būti.

MANO NAMAI



LAUŽŲ KROVIMO BŪDAI

VIGVAMO FORMOS LAUŽAS

Jis tinka ir siekiant sušilti, ir virimui. Jį sudaro virš prakurų įsmeigtas pagalys. 
Kiti pagaliai stačiai atremiami į pirmąjį, paliekant kiaurymę vėjui patekti. 



LAUŽŲ KROVIMO BŪDAI

ILGASIS LAUŽAS
Šis laužas kuriamas arba 
tranšėjoje, arba tarp dviejų žalių, 
lygiagrečiai paguldytų rąstų. 
Rąstai turi būti stori, dedami 
ant dviejų pagalių, kad būtų 
oro trauka.

PIRAMIDĖS FORMOS 
LAUŽAS
Ant lygiagrečiai paguldytų dviejų 
rąstų, skersai guldomi mažesni ras-
tukai, pagrindui suformuoti. Ant 
pagrindo kryžmai guldomas 
sluoksnis trumpesnių rąstų, 
ant šio- dar vienas ir t.t., 
kol sukraunama piramidė. 
Ugnis įkūriama piramidės
viršuje. Ji pamažu 
plėsis žemyn. Laužas 
bus kaitrus ir degs 
per visą naktį.





ŠŪKIAI! 
Kokios gi stovyklos ir laužai be šūkių?

Pipirai pipirai, bravo vyrai!

VIS BUM- PATIKO MUM!

Žirniukai žirniukai, bravo broliukai! 

Šūkiai, dainos ir juokai, Tai mūs laužo pagrindai! 

Laužas, miškas ir daina- mūsų skautiška šeima! 

TIKO TIKO, MUMS PATIKO!

Čyru - vyru, džium - džium - džium, Tai labai patiko mum!

Ranka rankon mes kartu, Žengiam skautišku keliu!  

Čyru - vyru, čiru - vyru, Valio broliai, valio vyrai! 

Gir - gir - gir, gar - gar - gar, Mes norim dar - dar - dar! 

Mišššššškasss... Laužas tra ta ta... Ūūū- 
Aaa- Tegyvuoja SKAU-TI-JA!

PUPYTĖS, PUPYTĖS BRAVO SESYTĖS!

Hip Valio! Hip Valio! Hip Valio! Valio! Valio!

TINDI RINDI RIUŠKA, SKAUTAI MIŠKE TRIUŠKA!  

Ciku Caku, Ciku Caku, hey hey hey, kumpis dešra, 
kumpis dešra- lašiniai. Mūsų dainos skamba- 

pabučiuok į bambą!

Kybur - vybur ant tvoros, Mūsų sesės jums paplos! 

Šiaurė, pietūs ir rytai, Mums patinka šie miškai! 

Kumpis, dešra, sumuštinis- pasirodymas rinktinis!



LAUŽŲ KROVIMO BŪDAI

NAKTINIS LAUŽAS
Jis skirtas degti per naktį mažai rizikuojant, kad gali anksčiau laiko užgesti. Jam 

taip pat priklauso ir šilumos reflektorius, įrengtas už laužo. Tokiame lauže turi 
būti mažai oro tarpų, kad ugnis degtų žemai; ant viršaus užkrauti du rąstai, 

neleidžiantys ugniai plėstis.



Daug daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti senai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia, 
Toli nuo savo gimtų namų. 

Eik šen, sesute, duok baltą ranką,
Pakelk, mieloji, melsvas akis.
Aš tau priminsiu tėvynę brangią,
Priminsiu tylias, ramias naktis.

Kartu užaugom, kartu pražydom,
Senoj bakūžėj, sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas praleidai vėju,
Kaip rūta dygus buvai žalia.

Tave motulė dainų išmokė,
Supinti dailiai gelsvas kasas.
Mane tėvelis žagre išmokė
Derlingoj žemėj versti vagas.

O kai sugrįšim į tėviškėlę,
Mes išdainuosim visas dainas,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.

DAUG DAUG 
DAINELIŲ

VISOS UPĖS 
AKMENUOTOS
Visos upės akmenuotos 2k.
Visos upės akmenuotos, 
nėra iš kur gerti 2k.
Parsivedžiau jauną žmoną 
2k.
Parsivedžiau jauną žmoną, 
nėra už ką barti 2k.
Ir pabariau kartą vieną 2k.
Ir pabariau kartą vieną, 
verkė visą dieną 2k.
Nuo to laiko, neduok Dieve 
2k.
Nuo to laiko, neduok Dieve, 
daugiau nebebarsiu 2k.
Patsai virsiu, patsai kepsiu 
2k.
Pats sau virsiu, pats sau kep-
siu, pats vaikus gimdysiu 2k.
Ir pabandžiau kartą vieną 
2k.
Ir pabandžiau kartą vieną, 
daugiau nebandysiu 2k.





Prie laužo prieš atsisveikinant, prieš miegą:

Ateina naktis, 
Saulė jau nuslinko

Nuo kalnų,
Nuo miškų,
Nuo laukų.

Saldžių sapnų! Užmiki.
Dievs yr čia...





UŽMINSIU MĮSLĘ KETURGYSLĘ
Be galo svarbu nepamiršt savo šaknų, nes tai neatsiejama tautos kultūros dalis-
Iki ašarų mylėti žemę, mylėt mamos rankas, mylėt tėvo griežtą balsą, sesers keistas 
akis. Tėvynei išsakyt balsu neišsakytą norą saugot seniausią dainą apie laisvę, senelių 
mintą aslą. Ir puoselėt norus viltis, svajones, ramybę, kvapą miško po lietaus nakties 
ir meilės neštą vargą. Ir taip jauku miško tamsoj stovėt ir nieko nesakyti, kai ramybė, 
tyvūliuojanti viduj teskamba kaip tėvynė...



DIDŽIOSIOS SENOVĖS LIETUVIŲ 
ŠVENTĖS

JORĖ

PAVASARIO 
LYGĖ

RASA

RUGIŲ 
ŠVENTĖ

DAUGOTUVĖS- 
RUDENS LYGĖ

ILGĖS- 
VĖLINĖSUŽGAVĖNĖS

Kovo 20 d. - PAVASARIO LYGĖ (lygiadienis);
Balandžio 23 d. -JORĖ, Ganiklio diena;
Birželio 23 d. - RASA,Vasaros saulėgrįža;
Rugpjūčio 15 d. RUGIŲ ŠVENTĖ, Žolinės;
Rugsėjo 21 d. - RUDENS LYGĖ, Dagotuvės;
Lapkričio 1-2 d. ILGĖS-VĖLINĖS;
Gruodžio 24-25 d. - KŪČIOS- KALĖDOS, Praamžiaus diena, šeimos šventė;
Likus 47 dienoms iki šv. Vėlykų - UŽGAVĖNĖS.

KŪČIOS- 
KALĖDOS



DAUGOTUVĖS- 
RUDENS LYGĖ



SKAIČIUOTĖS

1. Tupi žvirblis kamine
Su lapine kepure.
Tu žvirbleli pulsi,
Visas susikulsi.

2. Barė ponas katinėlį
Kam sudaužė ąsotėlį
Katinėli nu nu nu,
Tave mušti ketinu! 

3. Ėjo senis per miškelį
Ir pamatė juodą pelę.
Kas pelytę tą pagaus,
Tas saldainių saują gaus.

4. Skrido adata per jūrą,
Ir perdūrė meškiui skūrą.
Kraujas laš, laš,
Ir išeinu aš.

5. Vaikai, vaikai, vana-
gai,
Šokit, grokit kaip žiogai.
Tam, kas šokti nemokės,
Varnas gaudyti reikės.

6. Lipo ragana per tvorą,
Ir užmynė pomidorą.
Pomidoras sprogo,
Ragana – ant stogo.

7. Graužė kiškis kopūstus,
Ir išsitepė ūsus.
Ėjo praustis į upelį ir sutiko 
ten vilkelį.
Kiškis bėgt, vilkas vytis, ir 
sutiko juos Kastytis.
Ar pagaus jisai vilkelį, 
pasakyki, tu, vaikeli.

8. Lapė snapė kepė žuvį,
Vilkas varvino liežuvį.
Ei, lapute, būk kaimynė,
Duok vilkeliui pusę blyno.



LIETUVIŲ LIAUDIES PATARLĖS

Žmogus be tėvynės – lakštingala be giesmės.
Seno draugo nepeik, nauju nesigirk.
Vaiko nelepink, bet prie darbo pratink.
Namai dangum dengti.
Vargo nepatyręs, laimės neragausi
Ne ten tėvynė, kur gera, bet ten gera, kur tėvynė.
Su kaimynu draugauk, bet tvoros nenugriauk.
Žodžiu – ąžuolus varto, darbu – ir skiedros nepakelia.
Taupyk ne darbą, o duoną.
Tas laimingas, kurs laimės neieško
Būk patenkintas tuo, ką gamta tau suteikia .
Su gerumu gali ir dūšią išimti.
Norint išmokti darbštumo, reikia trejų metų, norint išmokti tinginiavimo, reikia tik 
trijų dienų.
Su pilna kišene atsiremsi į draugo petį, o su tuščia į pakelės stulpą.
Patamsio darbai, šviesos juokai.
Kur ramu, ten tėvai, kur duonelė, ten namai.
Gerumo pirštu nepakabinsi.







ŽEMAITIŠKOS MĮSLĖS

Maža maža kamarėlė, pilna kultuvėlių, o po slenksčiu – raudons šunelis.
Negyvs gyvą velka.

Atlėkė be sparnų, nutūpė be šakų, atėjo sena boba – suėdė be dantų.
Daili panikė visą svietą aprėdo.

Sužvingo žvingalas ant aukšto kalno, sidabra galva, kanapių uodega.
Tėvs vos gimęs, o sūnus pražilęs. 

Kas prie visokio pritinka?

Atsakymus į mįsles gali pasitikrint knygelės pabaigoje- paskutiniajame puslapyje.



LIETUVIŲ MITOLOGIJOS 
PERSONAŽAI

RAGANA – miško, mirties ir atgimimo deivė, visų raganų, žolininkių pradininkė. Ji yra 
senuosiuose šaltiniuose minimos miškų deivės Medeinos atitikmuo.

AUSTĖJA- bičių deivė, šeimos gausintoja, ištekančių ir nėščių moterų globėja.

ŽEMYNA- žemės vaisingumo deivė.

MEDEINĖ IR GIRAITIS- miškų globėjai.

SAULĖ – saulės deivė, tautosakoje įprasminanti moters gyvenimo ciklą: mergavimą, 
martavimą, motinystę. Saulė yra gėrio idealas, piemenų globėja, šildytoja.

MĖNUO – mėnulio dievas, dangaus karalaitis. Jam kalbamos maldos prašant sveika-
tos, harmonijos ir tvarkos. Mėnulis – Saulės sutuoktinis.

AUŠTARAS, AUŠTARA – dievybė, milžinas, rodantis mirusiųjų vėlėms kelią į rojų. Jis 
įprasmina teisingo ir tobulo gyvenimo kelrodį.

PERKŪNAS – vienas svarbiausių dievų, pasaulio darnos palaikytojas kovojantis prieš 
chaotiškas, pirmapradiškas ir chtonines jėgas.

VELINAS – vienas svarbiausių dievų, siejamų su pasaulio kūrimu, požemiu.

VĖJOPATIS– dievybė, milžinas, nupučiantis nuo rojaus vartų nevertuosius. Įprasmina 
klaidingo gyvenimo pasekmes.

PRAAMŽIUS – dievas kūrėjas, visatos likimo lėmėjas.

LEDA- žiemos dievaitė.

MILDA – meilės, laisvės deivė.

LAUMĖ – deivė, dažnai veikianti kaip daug laumių. Ji keršija asocialiems žmonėms, 
tinginiams, apmaino vaikus, sudrasko jų rūbus ir kt… 

GABIJA – ugnies deivė, kuriai kalbamos maldos, ji yra namų židinio, darnos, šeimos ir 
buities globėja, gyvenanti ugnyje, kartais tapatinama su ugnimi. 

LAIMA – deivė, žmonių likimo skelbėja. Dažnai ji veikia kaip trys laimos skelbiančios 
gerą, blogą ir tarpinį likimą. Ji yra deivė, skatinanti pasirinkti teisingą išeitį susitaikant su 
savo likimu, arba pasirenkant teisingą išeitį.
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ATSAKYMAI

DAIKTŲ SĄRAŠAS

MIEGMAIŠIS, KILIMĖLIS, KUPRINĖ, PEILIS, ŽIBINTUVĖLIS, DEGTUKAI, ŠAUKŠTAS, 
ŠAKUTĖ, INDELIS, PUODELIS, KOJINĖS, BATAI, ŠEPETĖLIS, RANKŠLUOSTIS, 
KAKLARAIŠTIS, GAIRELĖ, GERTUVĖ, PALAPINĖ, KEPURĖ, LIETPALTIS, APATINIAI, 
PAŠIKNIUKAS
 
1 ŠIFRAVIMO BŪDAS

Kas yra žmogus gamtoje?
Niekas prieš begalybę, viskas prieš nieką, centras tarp nieko ir visko.
     B. PASKALIS

2 ŠIFRAVIMO BŪDAS

Mano akys dažnai būna skolintos
                   iš žvėries
                   arba paukščio,
Nes kasdieniškos akys netinka,
                   kad galėtum
                   ką nors pasakyti.
     S. GEDA

3 ŠIFRAVIMO BŪDAS

Girioje užaugus, girioje pamilus
Mano širdis per amžius šioj girioj pasiliks.
     L.B.

ATSAKYMAI Į MĮSLES

Maža maža kamarėlė, pilna kultuvėlių, o po slenksčiu – raudons šunelis.- DAN-
TYS
Negyvs gyvą velka.- ŠUKOS
Atlėkė be sparnų, nutūpė be šakų, atėjo sena boba – suėdė be dantų. - SNIE-
GAS
Daili panikė visą svietą aprėdo.- ADATA
Sužvingo žvingalas ant aukšto kalno, sidabra galva, kanapių uodega.- VARPAS
Tėvs vos gimęs, o sūnus pražilęs. - DŪMAI
Kas prie visokio pritinka?- VARDAS


