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SKAUTAMOKSLIS

SKAUTAMOKSLIS

1. Ţinau, kas yra skautas, bebriukas, ūdrytė, jų valtis,
suprantu skauto vardo reikšmę.
2. Ţinau kas įkūrė skautus ir skautes pasaulyje, kuo skautų
įkūrėjas susijęs su jūrininkyste, Lietuva.
3. Ţinau kas yra jūrų skautija „Divytis“ ir esu jos narys
4. Ţinau jūrų skautijos „Divytis“ kaklaraiščius.
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5. Ţinau bent 2 jūrų skautų priesakus, šūkį, pošūkį, įţodį,
pasisveikinimą ir saliutus.
6. Ţinau valties simbolį, vardą, valtininką, laivo vadovą ir turiu
jų telefonus.
7. Ţinau kaip atrodo skautiškas šaldytuvas, prausykla.
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8. Ţinau pagrindinius kelio ţenklus, komandas, švilpesius.
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9.Ţinau sausio 15 d., vasario 16 d., vasario 22 d., kovo 11 d. ir
liepos 6 d. šventes ir jų reikšmes.
10. Ţinau kas yra laivo denis ir kaip jame reikia elgtis
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MEILĖ DIEVUI
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1. Ţinau kas yra Šv. Raštas ir kaip jis atsirado.
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2. Aš ţinau, kas yra krikštas, kodėl ţmonės krikštijasi.
3.Moku bent vieną skautišką maldą.
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5. Aš ţinau kas yra nuodėmė ir kokios jos pasekmės.
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6. Galiu trumpai papasakoti Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją.
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7. Suprantu kas yra sakramentai, kam jie reikalingi.
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8. Ţinau bent du krikščioniškus simbolius
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1. Moku plaukti ir irkluoti.
2. Ţinau, kas yra upė, eţeras, jūra, vandenynas. Galiu
papasakoti apie Baltijos jūrą. Ţinau 3 upes ir iš kur jos
atiteka į Lietuvą.
3.Su valties įgula dalyvauju tvarkydamas aplinką ar
padedu kituose darbuose.
4. Moku išsirikiuoti eile ir linija.
5. Turiu bebriuko – udrytės specialybę, pareigas laive
6. Moku ţygiuoti valties rikiuotėje su daina.
7. Moku išrinkti vietą palapinei statyti ir lauţui kurti.
8. Turiu skautiškus uţrašus ir juos naudoju.
9. Moku raportuoti skautiškoje rikiuotėje
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Ţaisdamas tvirtai laikausi sutartų taisyklių.
2. Moku išreikšti savo mintis ir emocijas neįţeisdamas
brolio ar sesės.
3. Dėl bendrų tikslų sugyvenu su valties broliais,
sesėmis ir vadovu, gerbiu jų nuomonę, esu supratingas
ir draugiškas.
4.Padarau ar nupiešiu laivo modelį.
SVEIKATOS ABC
5. Ţinau kaip išvengti saulės smūgio, moku apsisaugoti nuo
nudegimo ir nušalimo, šalto vėjo, saulės ir lietaus.
2. Ţinau, kuo kenkia narkotikai, alkoholis ir rūkalai.
3. Sukuriu ir parodau mankštą iš 10 pratimų.
4. Ţinau, kaip elgtis įsisiurbus erkei, kaip nuo jos apsisaugoti.
JŪRINĖ DALIS
1.Moku rišti:
Tikrąjį mazgą
šoto mazgą
gelbėjimo kilpą
piemenų kilpą
2. Ţinau skirtumą tarp paprastos valties ir burinio laivo
3. Ţinau irklo ir vairo dalis, moku paaiškinti kam jie reikalingi.
4. Ţinau kas yra plaustas, kanoja, valtis, baidarė.
5. Moku paruošti turimus laivus plaukimui, juos sutvarkyti po
plaukimo, pririšti prie kranto.
6. Ţinau valties dalis
7. Ţinau kaip reikia elgtis valčiai apvirtus, pačiam ar draugui iš
jos iškritus, kaip gaivinti skęstantįjį.
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