Gėlininko specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino, kas yra gėlių darželis ir gali išvardinti bent 3 gėlių pavadinimus.
2. Žino, kodėl reikia ravėti gėlių darželį.
3. Žino, kuo skiriasi daugiametės ir vienmetės gėlės.
4. Žino, kodėl tam tikras gėlių rūšis reikia specialiai ruošti žiemojimui, gali išvardinti kelis gėlių
ruošimo žiemojimui būdus.
5. Žino bent 3 būdus, kaip yra dauginamos gėlės.
Praktika
1. Nupiešia ar nufotografuoja bent 5 gėles.
2. Žygio, stovyklos ar sueigos metu surenka puokštę bent iš 6 skirtingų gėlių, išvardina jų
pavadinimus.
3. Sudaigina savo mėgstamiausią gėlę ir užaugina ją bent iki 5 cm aukščio (idealu būtų, jei
išaugintų iki žiedo).
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Gėlininko specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino gėlininkystės istoriją.
2. Žino kokie įrankiai naudojami gėlių priežiūrai ir kaip saugiai su jais elgtis.
3. Žino pagrindinių piktžolių pavadinimus, geba jas atpažinti.
4. Žino kaip taisyklingai reikia sodinti bei prižiūrėti bent 3 rūšių gėles (sodinimo laikotarpį,
atstumus ir gylį, tręšimo bei genėjimo (jei reikia) laiką).
5. Žino kaip žiemojimui paruošti bent 3 gėlių rūšis.
6. Žino ir gali papasakoti apie bent 1 Lietuvoje esantį gėlių (botanikos) sodą.
7. Žino kuo gali būti naudingos bent 3 gėlių rūšys, kas iš jų gaminama ir kokiais būdais.
Praktika
1. Parengia savo gėlių darželio planą (piešinį ar maketą) ir jį trumpai aprašo.
2. Sudaigina 3 skirtingų gėlių sėklas ir paruošia jas sodinimui.
3. Pasodina sodinukus į nuolatinę augimo vietą ir augina bent 1 mėnesį (idealiausia, jei iki
žydėjimo).
4. Paruošia 5 skirtingų gėlių žiedus, trumpai aprašo ir pristato tai savo skilties arba draugovės
skautams (gali būti surengta paroda ar pan.).
5. Paruošia atitinkamus įrankius skirtingiems gėlių priežiūros darbams, o po darbų – sutvarko.
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Gėlininko specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Žino penkias gėlių ligas, jų požymius ir kaip nuo jų apsisaugoti.
2. Žino kuo skiriasi kenkėjai nuo naudingųjų vabzdžių, kokie jie yra ir kuo jie kenkia/ padeda
gėlių gyvavimui bei kaip juos naikinti/ skatinti lankytis.
3. Žino kaip turi būti dirbama ir laistoma žemė (priežiūros ypatumai) bei kokia ji gali būti bent
5 gėlių rūšims.
4. Žino į kokius reikalavimus atsižvelgiant, turėtų būti įrengiamas naujas gėlių darželis (kokios
gėlės gali augti vienos šalia kitų ir pan.).
5. Žino bent 3 būdus kaip išgauti gėlių esencijas.
6. Žino kada sėjamos gėlės, kaip jos pikuojamos, kokiuose induose tai atliekama. Žino, kaip
parinkti tinkamą talpą auginimui, kaip paruošti vazone žemę skirtingo tipo gėlėms.
7. Žino, kuo skiriasi naminės, darželio ir laukinės gėlės; kuo jos gali būti naudingos. Gali
išvardinti bent 3 nuodingas gėles.
8. Žino bent 7 vaistines gėlės, geba jas atpažinti, žino jų augimo vietas, rinkimo laiką bei
saugojimo ir naudojimo būdus.
9. Žino kokiais būdais yra dauginamos skirtingų veislių gėlės, gali išsamiai nupasakoti
procesus ir dauginimui reikalingas priemones.
Praktika
1. Sudaro herbarą bent iš 10 skirtingų gėlių.
2. Pavasarį padeda tėvelių/ senelių/ kaimynų gėlyne genėti rožes;
3. Parengia pristatymą (žodžiu, raštu ar kitom pasirinktom priemonėm) apie geruosius
vabzdžius ir kenkėjus gėlyne ir kaip su jais elgtis;
4. Apsilanko parodoje apie gėles ir trumpai aprašo/ nupasakoja įspūdžius bei įgytas žinias.
5. Išaugina bent 5 pasirinktų rūšių gėles iš sėklų (svogūnėlių ar kt.) ir augina jas iki kitos
žiemos; paruošia jas saugojimui žiemos metu.
6. Savo užaugintomis gėlėmis apželdina gėlėmis gimtosios vietos viešasias erdves ar
savanorių kapus ar tiesiog neprižiūrimus kapus.
7. Parengia naujo gėlyno planą (nupiešdamas gėlių išsidėstymą, atstumus tarp jų bei kitus
parametrus) arba parengia aplankyto botanikos (gėlių) sodo maketą.
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