Gamtos draugo specialybė
(skėtinė)
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Skautas - gamtos draugas, skelbia vienas iš skautų nuostatų. Ši „skėtinė“ specialybė skirta
skautams siekiantiems geriau pažinti gamtą, išmokti ją tausoti, taupiai naudoti jos išteklius
savo poreikiams. Šios specialybės „šakinės“ specialybės yra : botanikas, zoologas, ekologas,
astronomas,geografas.
Teorija
1. Žino Saulės sistemos sandarą, gali išvardinti Saulės sistemos dangaus kūnus – Saulę,
Mėnulį, planetas.
2. Žino kas yra gaublys skiria, gaublyje vandenį ir sausumą, Skiria ir gali išvardyti Europos,
Azijos, Afrikos, Australijos, Amerikos, Antarktidos žemynus.
3. Supranta, kaip Saulė, vanduo, oras lemia orų kaitą: šilumą, kritulius, vėjus. Žino kokiais
požymiais pasižymi kiekvienas metų laikas, gali pasakyti koks metų laikas kokį keičia.
4. Žino kaip atpažinti, kas aplinkoje yra gyvas, o kas – negyvas. Moka nusakyti svarbiausius
požymius, kuriais gyvas organizmas skiriasi nuo negyvo daikto
5. Supranta vandens apytakos ratą, gali paaiškinti, kaip pasipildo šulinio, upės, ežero vanduo.
Praktika:
1. Moka nustatyti šiaurės, pietų, rytų ir vakarų kryptis pagal kompasą, Saulę, kitus gamtos
objektus.
2. Moka naudotis termometru, stebi orus, pildo „Orų kalendorių“.
3. Žino, kaip rengtis pagal orą, moka tinkamai apsirengti, kad neperšaltų, neperkaistų ir
nesusirgtų

Specialybę įgijo:
Vardas, pavardė, vienetas

________________________________
Egzaminuotojo parašas – data

______________________________
Tuntininko tvirtinimas

Specialybių resursų centras
Lietuvos skautijos Jaunimo programos skyrius, el. paštas: specialybes@skautai.lt
Bandomoji specialybė. Versija 1. Galioja nuo 2014 kovo 19 d.

www.skautai.lt

Gamtos draugo specialybė
(skėtinė)
Skautai (11-14 m.)

Skautas - gamtos draugas, skelbia vienas iš skautų nuostatų. Ši „skėtinė“ specialybė skirta
skautams siekiantiems geriau pažinti gamtą, išmokti ją tausoti, taupiai naudoti jos išteklius
savo poreikiams. Šios specialybės „šakinės“ specialybės yra : botanikas, zoologas, ekologas,
astronomas,geografas.
Teorija
1. Apibūdina, kas yra žvaigždės, planetos, meteorai, meteoritai, asteroidai ir kometos;
2. Žino, kodėl vyksta saulės ir mėnulio užtemimai, mėnulio fazių kaita.
3. Moka skaityti plane, žemėlapyje, gaublyje pateiktą informaciją. Supranta, kas yra sutartiniai
ženklai ir kam jie naudojami, skiria dažniausiai naudojamus sutartinius ženklus.
4. Moka surasti ir parodyti Lietuvos žemėlapyje savo gyvenvietę bei artimiausius žymesnius
geografinius objektus: artimiausią valstybės sieną, didžiausią kaimyninį miestą, kelius, upes ir
ežerus, saugomas teritorijas.
5. Žino kas yra mitybos grandinė. Moka apibūdinti savo gyvenamajai vietovei būdingas
ekosistemas (miško, pievos, vandens telkinio). Gali įvardyti šių sistemų pagrindinius
gamintojus, augalėdžius ir plėšrūnus.
6. Moka paiškinti, kuo svarbūs ir naudingi žmogui yra naminiai gyvūnai ir kultūriniai augalai.
Žino, kad įprastų naminių gyvūnų ir kultūrinių augalų protėviai kadaise buvo laukiniai. gyvūnai.
Gali palyginti laukinių gyvūnų ir naminių gyvulių ir paukščių savybės.
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. Pažįsta mėnulio fazes, gali jas nupiešti.
2. Nubraižo savo kelionės iš mokyklos namo planą su sutartiniais ženklais.
3. Atpažįsta po dvidešimt dažniausiai artimiausioje aplinkoje aptinkamų augalų ir gyvūnų
rūšių.
4. Rūpinasi ir prižiūri namuose auginamais augalais ir/ar gyvūnais.
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5. Remdamasis senų žmonių pasakojimais, fotonuotraukomis, spaudos publikacijomis
paruošia ir skiltyje pristato projektą „Kaip pasikeitė mano gyvenamoji aplinka per paskutinius
dvidešimt metų“
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Gamtos draugo specialybė
(skėtinė)
Patyrę skautai (15-18 m.)

Skautas - gamtos draugas, skelbia vienas iš skautų nuostatų. Ši „skėtinė“ specialybė skirta
skautams siekiantiems geriau pažinti gamtą, išmokti ją tausoti, taupiai naudoti jos išteklius
savo poreikiams. Šios specialybės „šakinės“ specialybės yra : botanikas, zoologas, ekologas,
astronomas,geografas.
Teorija
1. Žino pagrindinius astronominius matavimo prietaisus ir jų veikimo principus.
2. Žino ir gali papasakoti apie žvaigždžių susidarymą, raidą, sandarą.
3. Žino kas yra geografinė platuma ir ilguma, lygiagretės ir meridianai. Gali papasakoti kaip
jos matuojamos.
4. Žino kokios yra klimato juostos , gali papasakoti kas yra būdinga kiekvienai iš jų.
5. Gali išvardyti po tris šaknų, lapų, žiedynų ir vaisių tipus. Papasakoja , kokie lapų, žiedų ,
šaknų tipai būdingi vienaskilčiams, o kokie dviskilčiams augalams.
6. Geba, remiantis konkrečiais pavyzdžiais nagrinėti augalo ar gyvūno priklausymą tipui,
būriui, šeimai, genčiai, rūšiai. Moka paaiškinti, kokią praktinę reikšmę turi organizmų
klasifikavimas pagal požymius.
7. Moka naudotis atpažindinimo raktais ir jais naudodamasis nustatyti augalo ar gyvūno rūšį.
8. Remdamasis 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.
9. Gali papasakoti apie žmogaus veiklos įtaką anglies dioksido apytakai, šiltnamio efektą.
Žino žaliosios energetikos rūšis, gal argumentuotai diskutuoti apie jų pliusus ir minusus.
Praktika:
1. Moka orientuotis pagal dangaus kūnus įvairiu paros metu.
2. Moka išmatuoti upę jos neperplaukęs (neperbridęs).
3. Pažįsta bent tris gyvūnų ar augalų rūšis užterštumo bioindikatorius. Geba pagal jas įvertinti
aplinkos užterštumą
4. Pasidaro kompasą arba saulės laikrodį ir moka juo naudotis.
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5. Žygio metu moka surasti žemėlapyje pažymėtą nežinomą objektą naudodamasis
kompasu,
saule ir gamtos ženklais.
6. Savanoriu dalyvauja gamtosauginiame projekte (gandralizdžių apskaita, vilkų apskaita ir
pan.), aplinkosaugos ar aplinkotvarkos akcijoje.
7. Nubraižo vandens , anglies ir deguonies apytakos schemą arba gyvenamajai apylinkei
būdingos ekosistemos energijos piramidę ir paaiškina ją jaunesniesiems skautams.
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