Geografo specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino pasaulio šalis, žino kaip jas nustatyti pagal Saulę, kitus gamtos objektus, kompasą.
2. Gali savais žodžiais paaiškinti, kas yra planas, žemėlapis, gaublys.
3. Skiria, gaublyje vandenį ir sausumą, Skiria ir gali išvardyti Europos, Azijos, Afrikos,
Australijos, Amerikos, Antarktidos žemynus.
4. Randa Lietuvą pasaulio žemėlapyje, gali išvardyti ir Lietuvos žemėlapyje parodyti
pagrindinius geografinius objektus: penkis miestus, tris upes, tris ežerus, Baltijos jūrą, Kuršių
neriją, gimtąjį miestą, kaimynines valstybes.
5. Supranta ir gali savais žodžiais paaiškinti, kam reikalingas tam tikros vietos planas, kas yra
sutartiniai ženklai ir kam jie naudojami.
Praktika:
1. Moka nustatyti šiaurės, pietų, rytų ir vakarų kryptis pagal kompasą.
2. Naudodamasis sutartiniais ženklais, nubraižo savo kiemo planą.
3. Moka surasti ir parodyti Lietuvos žemėlapyje savo gyvenvietę.
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Geografo specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino, kad Žemė turi magnetinį lauką, gal savais žodžiais paaiškinti kaip veikia kompasas.
2. Supranta ir gali savais žodžiais paaiškinti kas yra mastelis.
3. Moka skaityti gaublyje pateiktą informaciją, parodyti žemynus, juos trumpai apibūdinti;
parodyti pasaulio vandenynus.
4. Skiria kur žemėlapyje yra pavaizduotos sausumos dalys (kalnus, kalvas ir lygumas) ir
vandenynų dalis (jūras). Gali parodyti žemėlapyje bent po tris aukščiau išvardytus objektus.
5. 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.
6. Moka surasti ir parodyti žemėlapyje Baltijos šalis – Latviją ir Estiją, taip pat kaimynus –
Lenkiją, Rusiją, Gudiją. Gali išvardyti kaimyninių šalių sostinių pavadinimus ir pateikti bent
keletą faktų apie šiuos kraštus.
7. Žino kas buvo Kolumbas, Magelanas Vasko de Gama ir ką jie atrado.
Praktika:
1. Pažįsta visus žemėlapyje ir gaublyje naudojamus sutartinius ženklus.
2. Naudodamasis liniuote moka suskaičiuoti atstumą tarp žemėlapyje pažymėtų objektų
3. Nubraižo savo kelionės iš mokyklos namo planą naudodamas mastelį ir sutartinius
ženklus.
4. Moka žygiuoti pagal azimutą.
5. Parengia ir pristato skilčiai pasakojimą apie svečią šalį. Papasakoja kaip gyvena tos šalies
žmonės (kokius namus statosi, kuo rengiasi, kuo maitinasi), kuo jų gyvenimas panašus ir kuo
skiriasi nuo mūsų.
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Vardas, pavardė, vienetas
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Geografo specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)
Teorija
1. Žino kas yra geografinė platuma ir ilguma, lygiagretės ir meridianai. Gali papasakoti kaip
jos matuojamos.
2. Žino kokios yra žmonių rasės gali papasakoti apie pagrindinių rasių požymus.
3. Žino kokios yra klimato juostos, gali papasakoti kas yra būdinga kiekvienai iš jų.
4. Žino penkias didžiąsias pasaulio religijas ir gali trumpai papasakoti apie kiekvienos iš jų
pagrindines doktrinas ir paplitimo arealus.
5. Žino kas yra aukštas ir žemas atmosferos slėgis ir kokius orus jis lemia.
6. Žino kokios valstybės priklauso Europos Sąjungai ir NATO.
7. Žino didžiausią ir giliausią Lietuvos ežerus bei aukščiausią kalvą. Gali parodyti juos
žemėlapyje.
8. Žino pagrindines Lietuvos, kaimyninių valstybių ir Europos sąjungos ekonomikos šakas
(pramonėje, žemės ūkyje, paslaugų sferoje).
9. Gali išvardyti po tris pagrindines Lietuvos, Europos ir kitų žemynų naudingąsias iškasenas
ir žemėlapyje ar gaublyje parodyti pagrindines jų radimvietes.
Praktika
1. Pažįsta visų Europos Sąjungos ir NATO valstybių vėliavas.
2. Moka išmatuoti upėsplotį jos neperplaukęs (neperbridęs).
3. Žino bent tris „liaudiškus“ požymius orams atspėti.
4. Žygio metu moka surasti žemėlapyje pažymėtą nežinomą objektą naudodamasis
kompasu, saule ir gamtos ženklais.
5. Pasidaro savadarbį kompasą.
6. Padaro artimiausio jo gyvenamajai vietai gamtinio objekto turistinį aprašymą (surenka
objektyvius duomenis, pasakojimus ir legendas, padaro nuotraukas ar video siužetą)
7. Dalyvauja savo gyvenamosios vietovės gamtinio objekto tvarkymo talkoje (arba ją
organizuoja).
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