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Bebriukų - ūdryčių III patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Žinau, kas yra skautas, bebriukas, ūdrytė ir jų
valtis, suprantu ką reiškia skauto vardas.
2. Žinau, kas yra jūrų skautija „Divytis“ ir esu jos
narys.
3. Apibūdinu jūrų skautų uniformą ir jūrų skautijos
„Divytis“ kaklaraiščius.
4. Įvardiju bent 3 skirtingas skautų organizacijas,
esančias Lietuvoje.
5. Žinau valties įgulos simbolį, pavadinimą,
valtininką, laivo vadovą ir jų telefonus.
6. Turiu bebriuko – ūdrytės specialybę ir pareigas
valtyje.
7. Žinau bent 2 jūrų skautų įstatus, šūkį, įžodį,
pasisveikinimą ir saliutus.
8. Žinau, kas buvo Lietuvos karalius.
RELIGINĖ DALIS
1. Moku persižegnoti pagal savo religiją.
2. Žinau savo bažnyčios skiriamuosius ženklus.
3. Moku sukurti maldelę.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvauju iškylose ir plaukioju valtimi.
2. Moku išsirikiuoti eile ir linija.
3. Moku surišti tikrąjį mazgą.
4. Moku (ar mokausi) plaukti ir irkluoti.
5. Neteršiu aplinkos, saugau bei tausoju gamtą.
6. Moku išrinkti vietą palapinei statyti ir laužui kurti.
7. Turiu skautiškus užrašus ir juos naudoju.
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Dėl bendrų tikslų sugyvenu su valties broliais,
sesėmis ir vadovu, gerbiu jų nuomonę, esu
supratingas ir draugiškas.
2. Moku išreikšti savo mintis ir emocijas
neįžeisdamas brolio ar sesės.
3. Žaisdamas tvirtai laikausi sutartų taisyklių.
4. Nupiešiu ar padarau laivo modelį.
SVEIKATOS ABC
1. Žinau, kaip rūpintis asmens higiena.
2. Žinau, kaip išvengti saulės smūgio, moku
apsisaugoti nuo nudegimo ir nušalimo.
3. Žinau specialiųjų tarnybų telefonus, savo namų
(arba tėvų) telefoną. Moku iškviesti pagalbą.
4. Moku elgtis su aštriais įrankiais.
5. Žinau ir laikausi saugaus elgesio taisyklių.
6. Moku prižiūrėti savo rūbus ir avalynę.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau, kas yra irklas ir vairas, kam jie reikalingi.
2. Žinau skirtumą tarp paprastos valties ir burinio
laivo.
3. Žinau, kas yra upė, ežeras, jūra, vandenynas.
4. Žinau krante duodamas komandas.
5. Žinau valtyje duodamas komandas.
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Bebriukų - ūdryčių III patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Žinau, kas yra skautas, bebriukas, ūdrytė ir jų
valtis, suprantu ką reiškia skauto vardas.
2. Žinau, kas yra jūrų skautija „Divytis“ ir esu jos
narys.
3. Apibūdinu jūrų skautų uniformą ir jūrų skautijos
„Divytis“ kaklaraiščius.
4. Įvardiju bent 3 skirtingas skautų organizacijas,
esančias Lietuvoje.
5. Žinau valties įgulos simbolį, pavadinimą,
valtininką, laivo vadovą ir jų telefonus.
6. Turiu bebriuko – ūdrytės specialybę ir pareigas
valtyje.
7. Žinau bent 2 jūrų skautų įstatus, šūkį, įžodį,
pasisveikinimą ir saliutus.
8. Žinau, kas buvo Lietuvos karalius.
RELIGINĖ DALIS
1. Moku persižegnoti pagal savo religiją.
2. Žinau savo bažnyčios skiriamuosius ženklus.
3. Moku sukurti maldelę.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvauju iškylose ir plaukioju valtimi.
2. Moku išsirikiuoti eile ir linija.
3. Moku surišti tikrąjį mazgą.
4. Moku (ar mokausi) plaukti ir irkluoti.
5. Neteršiu aplinkos, saugau bei tausoju gamtą.
6. Moku išrinkti vietą palapinei statyti ir laužui kurti.
7. Turiu skautiškus užrašus ir juos naudoju.
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Dėl bendrų tikslų sugyvenu su valties broliais,
sesėmis ir vadovu, gerbiu jų nuomonę, esu
supratingas ir draugiškas.
2. Moku išreikšti savo mintis ir emocijas
neįžeisdamas brolio ar sesės.
3. Žaisdamas tvirtai laikausi sutartų taisyklių.
4. Nupiešiu ar padarau laivo modelį.
SVEIKATOS ABC
1. Žinau, kaip rūpintis asmens higiena.
2. Žinau, kaip išvengti saulės smūgio, moku
apsisaugoti nuo nudegimo ir nušalimo.
3. Žinau specialiųjų tarnybų telefonus, savo namų
(arba tėvų) telefoną. Moku iškviesti pagalbą.
4. Moku elgtis su aštriais įrankiais.
5. Žinau ir laikausi saugaus elgesio taisyklių.
6. Moku prižiūrėti savo rūbus ir avalynę.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau, kas yra irklas ir vairas, kam jie reikalingi.
2. Žinau skirtumą tarp paprastos valties ir burinio
laivo.
3. Žinau, kas yra upė, ežeras, jūra, vandenynas.
4. Žinau krante duodamas komandas.
5. Žinau valtyje duodamas komandas.
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Bebriukų - ūdryčių II patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs bebriukų – ūdryčių II patyrimo laipsnį.
2. Žinau, kas įkūrė skautus ir skautes pasaulyje, kuo
skautų įkūrėjas susijęs su jūrininkyste, Lietuva.
3. Žinau bent 3 valties tradicijas.
4. Žinau bent 3 Lietuvos didžiuosius kunigaikščius ir
dabartinį prezidentą.
5. Žinau skautiškas komandas, švilpesius, bent 2
pagrindinius skautiškus kelio ženklus.
6. Žinau, kas yra laivo denis ir kaip jame reikia elgtis.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau savo religijos dvasininkus.
2. Žinau, kas yra kryžius (pagal savo religiją).
3. Su savo laivu esu sukūręs maldelę ir ją moku.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvavau bent 1 dienos žygyje (išvykoje).
2. Moku žygiuoti valties rikiuotėje.
3. Galiu nuplaukti 5 metrus.
4. Moku pastatyti palapinę ir paruošti laužui malkas.
5. Moku įsiūti sagą.
6. Žinau, kaip atrodo skautiškas šaldytuvas,
prausykla.
7. Žinau, kaip užklijuoti gumos lopą.
8. Moku raportuoti skautiškoje rikiuotėje.
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Dalyvauju kuriant valties veiklos taisykles ir jų
laikausi.
2. Nupiešiu Lietuvą, piešinyje pažymiu ne mažiau
kaip 4 miestus, uostą, Klaipėdą, vietą, kurioje
gyvenu, artimiausius vandens telkinius ir vietą, iš
kur kilę tėvai.
3. Susigalvoju sau vardą (slapyvardį) ir moku jį
paaiškinti.
4. Nupiešiu savo šeimos genealoginį medį (tėvai,
seneliai, proseneliai).
SVEIKATOS ABC
1. Moku dezinfekuoti ir sutvarstyti žaizdą.
2. Žinau, ką valgyti sveika, o ką – ne.
3. Žinau, kuo kenkia narkotikai, alkoholis, rūkalai.
4. Žinau, kaip saugiai buityje naudoti pavojingas
sveikatai medžiagas.
5. Sukuriu ir parodau mankštą iš 10 pratimų.
6. Žinau, kaip elgtis įsisiurbus erkei, kaip nuo to
apsisaugoti.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau, kas yra plaustas, kanoja, valtis, baidarė.
2. Žinau, kaip reikia elgtis valčiai apvirtus, pačiam ar
draugui iš jos iškritus.
3. Moku naudotis gelbėjimosi liemene, gelbėjimo
ratu bei juos paduoti nelaimės ištiktam.
4. Moku valties dalių pavadinimus.
5. Moku irklo dalių pavadinimus.
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Bebriukų - ūdryčių II patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs bebriukų – ūdryčių II patyrimo laipsnį.
2. Žinau, kas įkūrė skautus ir skautes pasaulyje, kuo
skautų įkūrėjas susijęs su jūrininkyste, Lietuva.
3. Žinau bent 3 valties tradicijas.
4. Žinau bent 3 Lietuvos didžiuosius kunigaikščius ir
dabartinį prezidentą.
5. Žinau skautiškas komandas, švilpesius, bent 2
pagrindinius skautiškus kelio ženklus.
6. Žinau, kas yra laivo denis ir kaip jame reikia elgtis.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau savo religijos dvasininkus.
2. Žinau, kas yra kryžius (pagal savo religiją).
3. Su savo laivu esu sukūręs maldelę ir ją moku.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvavau bent 1 dienos žygyje (išvykoje).
2. Moku žygiuoti valties rikiuotėje.
3. Galiu nuplaukti 5 metrus.
4. Moku pastatyti palapinę ir paruošti laužui malkas.
5. Moku įsiūti sagą.
6. Žinau, kaip atrodo skautiškas šaldytuvas,
prausykla.
7. Žinau, kaip užklijuoti gumos lopą.
8. Moku raportuoti skautiškoje rikiuotėje.
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Dalyvauju kuriant valties veiklos taisykles ir jų
laikausi.
2. Nupiešiu Lietuvą, piešinyje pažymiu ne mažiau
kaip 4 miestus, uostą, Klaipėdą, vietą, kurioje
gyvenu, artimiausius vandens telkinius ir vietą, iš
kur kilę tėvai.
3. Susigalvoju sau vardą (slapyvardį) ir moku jį
paaiškinti.
4. Nupiešiu savo šeimos genealoginį medį (tėvai,
seneliai, proseneliai).
SVEIKATOS ABC
1. Moku dezinfekuoti ir sutvarstyti žaizdą.
2. Žinau, ką valgyti sveika, o ką – ne.
3. Žinau, kuo kenkia narkotikai, alkoholis, rūkalai.
4. Žinau, kaip saugiai buityje naudoti pavojingas
sveikatai medžiagas.
5. Sukuriu ir parodau mankštą iš 10 pratimų.
6. Žinau kaip elgtis įsisiurbus erkei, kaip nuo to
apsisaugoti.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau, kas yra plaustas, kanoja, valtis, baidarė.
2. Žinau, kaip reikia elgtis valčiai apvirtus, pačiam ar
draugui iš jos iškritus.
3. Moku naudotis gelbėjimosi liemene, gelbėjimo
ratu bei juos paduoti nelaimės ištiktam.
4. Moku valties dalių pavadinimus.
5. Moku irklo dalių pavadinimus.
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Bebriukų - ūdryčių I patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs bebriukų – ūdryčių II patyrimo laipsnį.
2. Žinau trumpą Lietuvos skautų ir jūrų skautų
istoriją.
3. Žinau kuo skautams ypatinga vasario 22 d.
4. Žinau jūrų skautijos „Divytis“ ženklų prasmę.
5. Žinau ir laikausi Geležinio skautų priesako.
6. Žinau sausio 15 d., vasario 16 d., kovo 11 d., liepos
6 d. šventes ir jų reikšmes.
7. Žinau keletą į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų
gyvūnų ir augalų, galiu apie juos papasakoti.
8. Parodau Lietuvos žemėlapyje Baltijos jūrą, Kuršių
marias bei 3 didžiausias upes.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau, kuriomis dienomis privalau eiti į savo
religijos bažnyčią.
2. Moku bent vieną pagrindinę savo religijos maldą.
3. Moku bent vieną skautišką maldą.
4. Žinau savo religijos knygą.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvavau žygyje ar stovykloje bent su dviem
nakvynėmis.
2. Moku žygiuoti su daina.
3. Moku užkurti, prižiūrėti ir užgesinti laužą.
4. Moku paruošti turimus laivus plaukiojimui, juos
sutvarkyti po plaukimo, pririšti prie kranto.
5. Žinau ir kompaso bei saulės pagalba surandu 4
pasaulio šalis.
6. Su valtimi dalyvauju tvarkydamas aplinką.
7. Moku stovyklos sąlygomis padaryti skautišką
šaldytuvą.
8. Padedu vadovui stovykloje ruošti karšto maisto
patiekalą.
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Moku pravesti 2 skautiškus žaidimus.
2. Išmokau jaunesnį skautą bent vieno klausimo iš
pat. programos atsiskaitymo lapelio.
3. Moku planuoti savo laiką ir sudaryti dienotvarkę.
4. Valčiai
parodau
savo
kūrybinį
talentą,
sugebėjimus, hobį.
SVEIKATOS ABC
1. Žinau, kaip elgtis atsitikus nelaimei.
2. Moku apsisaugoti nuo šalčio, šalto vėjo, saulės ir
lietaus.
JŪRINĖ DALIS
1. Galiu papasakoti apie Baltijos jūrą.
2. Moku gaivinti skęstantįjį.
3. Moku rišti:
Gelbėjimo kilpą
Šoto mazgą
Tikrąjį mazgą
Piemenų kilpą
4. Žinau, kaip reikia elgtis valčiai apvirtus, pačiam ar
draugui iš jos iškritus, radus skenduolį.
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Bebriukų - ūdryčių I patyrimo laipsnis
SKAUTIŠKOJI DALIS
1. Esu išlaikęs bebriukų – ūdryčių II patyrimo laipsnį.
2. Žinau trumpą Lietuvos skautų ir jūrų skautų
istoriją.
3. Žinau kuo skautams ypatinga vasario 22 d.
4. Žinau jūrų skautijos „Divytis“ ženklų prasmę.
5. Žinau ir laikausi Geležinio skautų priesako.
6. Žinau sausio 15 d., vasario 16 d., kovo 11 d., liepos
6 d. šventes ir jų reikšmes.
7. Žinau keletą į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų
gyvūnų ir augalų, galiu apie juos papasakoti.
8. Parodau Lietuvos žemėlapyje Baltijos jūrą, Kuršių
marias bei 3 didžiausias upes.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau, kuriomis dienomis privalau eiti į savo
religijos bažnyčią.
2. Moku bent vieną pagrindinę savo religijos maldą.
3. Moku bent vieną skautišką maldą.
4. Žinau savo religijos knygą.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvavau žygyje ar stovykloje bent su dviem
nakvynėmis.
2. Moku žygiuoti su daina.
3. Moku užkurti, prižiūrėti ir užgesinti laužą.
4. Moku paruošti turimus laivus plaukiojimui, juos
sutvarkyti po plaukimo, pririšti prie kranto.
5. Žinau ir kompaso bei saulės pagalba surandu 4
pasaulio šalis.
6. Su valtimi dalyvauju tvarkydamas aplinką.
7. Moku stovyklos sąlygomis padaryti skautišką
šaldytuvą.
8. Padedu vadovui stovykloje ruošti karšto maisto
patiekalą.
SAVIRAIŠKA IR KŪRYBINGUMAS
1. Moku pravesti 2 skautiškus žaidimus.
2. Išmokau jaunesnį skautą bent vieno klausimo iš
pat. programos atsiskaitymo lapelio.
3. Moku planuoti savo laiką ir sudaryti dienotvarkę.
4. Valčiai
parodau
savo
kūrybinį
talentą,
sugebėjimus, hobį.
SVEIKATOS ABC
1. Žinau, kaip elgtis atsitikus nelaimei.
2. Moku apsisaugoti nuo šalčio, šalto vėjo, saulės ir
lietaus.
JŪRINĖ DALIS
1. Galiu papasakoti apie Baltijos jūrą.
2. Moku gaivinti skęstantįjį.
3. Moku rišti:
Gelbėjimo kilpą
Šoto mazgą
Tikrąjį mazgą
Piemenų kilpą
4. Žinau, kaip reikia elgtis valčiai apvirtus, pačiam ar
draugui iš jos iškritus, radus skenduolį.

Atnaujinta 2016 m. spalio 15 d.

