Botaniko specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija:
1. Žino kuo skiriasi augalai ir gyvūnai. Gali išvardyti 20 augalų rūšių.
2. Gali įvardinti pagrindinius požymius, skiriančius medžius, krūmus ir žoles.
3. Žino svarbiausius augalų organus (šaknis, stiebas, lapas, žiedas) ir jų paskirtį.
4. Moka paaiškinti, kuo svarbūs ir naudingi žmogui yra kultūriniai ir namuose auginami
augalai .
5. Gali išvardyti, ko reikia, kad jo auginami ir prižiūrimi augalai gerai jaustųsi.
Praktika:
1. Pažįsta po penkias artimiausioje aplinkoje augančių medžių, krūmų ir žolių rūšis.
2. Surenka penkiolikos apylinkėje augančių augalų herbariumą.
3. Iš sėklos išaugina augalą , papasakoja gaujai apie jo auginimą.
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Botaniko specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija:
1. Žino augalo pagrindines dalis (šaknis, stiebas, lapas, žiedas, vaisius) ir gali remdamasi tų
dalių
pavyzdžiais paaiškinti augalų prisitaikymo prie aplinkos būdus.
2. Žino žiedinių (gaubtasėklių) augalų klases, gali įvardinti du kiekvienos klasės atstovus.
3. Žino kas yra mitybos grandinė ir kokį vaidmenį joje atlieka gamintojai, savais žodžiais geba
nupasakoti fotosintezės procesą .
4. Moka apibūdinti savo gyvenamajai vietovei būdingas ekosistemas (miško, pievos, vandens
telkinio). Gali įvardyti šių sistemų pagrindinius gamintojus.
5. Žino, kad įprastų kultūrinių augalų protėviai kadaise buvo laukiniai. Gali palyginti laukinių ir
kultūrinių augalų savybes.
6. Žino pagrindines Lietuvoje auginamų kultūrinių augalų grupes. Gali nupasakoti ir palyginti
žiemkenčių ir vasarinių javų auginimo ciklą.
7. Pateikia pavyzdžių, kaip žmogaus veikla gali pakeisti ekosistemas. Nagrinėdami žmogaus
veiklos pavyzdžius artimiausioje vietovėje (žemės dirbimą, miško darbus, pramonės plėtrą,
kelių tiesimą) gali paaiškinti, kokias pasekmes ši veikla turi gamtinėms ekosistemoms.
Praktika:
1. Skiria samanas, paparčius, plikasėklius ir gaubtasėklius.
2. Pažįsta po penkias artimiausioje natūralioje aplinkoje augančias nuodingų ir naudingų
augalų rūšis.
3. Natūralioje aplinkoje skiria pagrindines Lietuvoje auginamų javų rūšis (rugius, kviečius,
avižas, miežius).
4. Pasodina medelį ir juo rūpinasi. Sudaro pasirinktos ekosistemos (pievos, miško, tvenkinio)
augalų fotoalbumą.
Specialybę įgijo:
Vardas, pavardė, vienetas
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Botaniko specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija:
1. Žino pagal kokius pagrindinius požymius augalai grupuojami mokslinėje klasifikacijoje
2. Gali išvardyti po tris šaknų, lapų, žiedynų ir vaisių tipus. Papasakoja , kokie lapų, žiedų ,
šaknų tipai būdingi vienaskilčiams, o kokie dviskilčiams augalams.
3. Moka naudotis atpažindinimo raktais ir jais naudodamasis nustatyti augalo rūšį.
4. Žino pagrindinius augalų dauginimosi tipus (lytinis ir nelytinis) gali įvardyti pagrindinius
skirtumus tarp jų. Paaiškina, kaip augalų prisitaikymas daugintis nelytiniu ar lytiniu būdu
padeda išlikti rūšims.
5. Geba, remiantis pavyzdžiais parodyti, kaip nelytinis augalų dauginimasis pritaikomas
sodininkystėje ar daržininkystėje išlaikant veislės savybes. Moka papasakoti apie genetiškai
modifikuotų augalų kūrimą, remiantis pavyzdžiais argumentuotai diskutuoti apie šių augalų
ypatybes ir keliamus pavojus.
6. Geba, vartodamas sąvokas šviesos energija, anglies dioksidas, organinės (maisto)
medžiagos, deguonis nusakyti fotosintezės ir kvėpavimo procesus bei jų reikšmę
organizmams.
7. Remdamiesi turimomis žiniomis apie vandens, anglies ir deguonies judėjimą, nubraižo
schemas, apibūdinančias šių medžiagų apytaką biosferoje. Nagrinėjant tam tikros
ekosistemos energijos piramidę, geba paaiškinti, kodėl tik dalis energijos pereina iš vieno
lygmens į kitą.
8. Žino, kad žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos kaupiasi organizmuose, su
maistu patenka į kitą lygmenį mitybos grandinėse ir nuodija organizmus. Remdamasis
pavyzdžiais gali įvardyti teigiamas ir neigiamas trąšų naudojimo pasekmes, diskutuoti, kaip
sumažinti kenksmingųjų medžiagų kiekį vaisiuose ir daržovėse.
9. Geba paaiškinti šiltnamio efekto, rūgščiojo lietaus ir vandens taršos poveikį augalams.
Sugeba nurodyti, kaip rūgštusis lietus veikia augalus, siejant su lapų pažeidimais ir
fotosinteze.
Praktika:
1. Geba nustatyti apytikslį medžio amžių pagal kamieno rievių skaičių.
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2. Pažįsta tris augalus bioindikatorius tinkamus vandens ir/ar oro taršai įvertinti.
3. Naudodamasis raktu sugeba apibūdinti bet kurią gyvenamoje apylinkėje rastą augalų rūšį.
4. Žygio ar stovyklos metu randa po tris valgomus, gydomuosius, prieskoninius/tinkamus
arbatai ir dažančius augalus ir pademonstruoja praktinį jų pritaikymą.
5. Paskiepija vaismedį arba padauginą kitą augalą vegetatyviniu būdu.
6. Nubraižo vandens , anglies ir deguonies apytakos schemą arba gyvenamajai apylinkei
būdingos ekosistemos energijos piramidę ir paaiškina ją jaunesniesiems skautams.
7. Dalyvauja parko , miško ar kitoje medelių sodinimo akcijoje.
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