Kinologo specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Papasakoja, kuo panašūs ir kuo skiriasi vilkai ir šunys.
2. Žino, kiek vidutiniškai gyvena šuo, ką gali valgyti, kaip elgtis su šunimi namuose.
3. Papasakoja, kodėl reikia vedžioti šunį.
4. Papasakoja apie savo ar draugų, kaimynų šunį – kokio amžiaus, veislės, ką su juo galima
veikti ir pan.
5. Žino šuns agresijos ženklus.
Praktika:
1. Parodo, kaip reikia pasisveikinti su nepažįstamu šunimi ir paaiškina, kodėl negalima
glostyti
svetimo šuns neatsiklausus šeimininko.
2. Kartu su vadovu ar tėvais padovanoja gyvūnų prieglaudai žaisliuką, dubenėlį ar pan.
3. Atpažįsta šuns pėdsaką žemėje arba sniege ir moka jį nupiešti, randa pėdsaką žygio metu.
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Kinologo specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Paaiškina panašumus ir skirtumus tarp šuns, vilko, lapės ir hienos.
2. Gali papasakoti apie 5 šunų veisles – kam skirtos, kokių spalvų gali būti, kokio dydžio
užauga, tinka gyventi lauke ar bute.
3. Papasakoja apie pasienio tarnyboje, medžioklėje, policijoje dirbančius šunis – kokios
veislės naudojamos, ko mokomos, kiek laiko mokomos ir kiek laiko gali dirbti. Supranta jų
reikšmę žmonių sveikatai ir saugumui.
4. Geba papasakoti apie šunų parodas (kas gali dalyvauti, koks parodų tikslas, kada vyksta
artimiausiame mieste, kokių veislių dalyvauja daugiausiai).
5. Papasakoja apie aklųjų ir kurčiųjų šunis – pagalbininkus.
6. Paaiškina, kaip elgtis, jei užpuola šuo.
7. Paaiškina, kodėl šunį reikia skiepyti nuo pasiutligės.
Praktika:
1. Moka pasiūti pavadėlį, antkaklį ar drabužėlį šuniui.
2. Laikraštyje arba internete suranda straipsnių, kuriuose pasakojama, kaip šuo surado
dingusįjį, išgelbėjo gyvybę, sulaikė nusikaltėlį.
3. Kartu su skiltimi apsilanko šunų parodoje arba varžybose ir nufotografuoja (arba po
parodos nupiešia) 10 skirtingų veislių šunų bei sužino jų pavadinimus.
4. Apsilanko gyvūnų prieglaudoje ir prisideda savanoriaudami, vėliau apie tai papasakoja
savo skilčiai ir bendraklasiams.
5. Žygio metu nupiešia kelio ženklą „Piktas šuo“ ir paaiškina šio ženklo reikšmę skilties
draugams.
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Kinologo specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Paaiškina, kuo veislinis šuo skiriasi nuo mišrūno, įvardija pliusus ir minusus, renkantis
vienokį ar kitokį šunį.
2. Papasakoja apie šunų naudojimą kariniais tikslais arba naudojimą medicinoje, terapijoje.
3. Papasakoja apie vienintelę lietuvišką veislę – lietuvių skalikus. Apibūdina išvaizdą,
charakterį, paskirtį.
4. Papasakoja apie didžiausią Lietuvoje kinologijos organizaciją - Lietuvos kinologų draugiją
(LKD). Įvardija savo regiono šunininkystės klubą(-us) ir randa jo(-ų) kontaktus.
5. Trumpai papasakoja apie IPO dresuotės varžybas, agility sportą, freestyle šokius, kinkinių
sportą bei jo rūšis (skijoring, bikejoring ir canicross). Įvardija veisles, tinkamiausias šioms
sporto šakoms.
6. Papasakoja jauno šuniuko socializacijos modelį.
7. Papasakoja apie mokymą su „markeriu“ (klikeriu).
8. Paaiškina šunų veisimo tikslą ir suvokia atsakomybę veisiant šunis.
9. Papasakoja apie šunų ligas – babeziozę, displaziją, marą bei parazitus – blusas ir erkes.
Žino, kaip nuo jų apsaugoti šunį.
Praktika:
1. Atpažįsta 20 – 25 šunų veisles, paaiškina jų paskirtį.
2. Moka suteikti pagalbą šuniui, įsipjovusiam leteną.
3. Moka šuniui sugirdyti vaistus nuo vidaus parazitų/vaistus nuo skausmo.
4. Bent trumpą laikotarpį savanoriauja prieglaudoje arba kitaip prisideda prie gyvūnų
prieglaudų darbo.
5. Paaiškina jaunesniems žygio dalyviams, ką daryti, kad žygio metu neužpultų šuo.
6. Stovyklos ar žygio metu užima dalį programos, panaudodamas žinias, įgytas ruošiantis
specialybei.
7. Dalyvauja renginyje, skirtame padėti prieglaudoms arba pats organizuoja tokį renginį.
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Kinologo specialybę laikantys skautai daugiau sužinos apie šunis, įgis teorinių žinių įvairiomis
su šunimis susijusiomis temomis – dresūra, sportu, medicina, elgsena. Išmoks stebėti šunis
ir jų elgesį bei suteikti pirmąją pagalbą, prisidės prie prieglaudų darbo, daugiau sužinos apie
šunų parodas ir varžybas, apsilankys šiuose renginiuose, turės fotografuoti, piešti, pasakoti.
Sužinos apie dirbančius šunis, jų veisles bei Lietuvos kinologų draugiją, šunininkystės
klubus, lietuvių skalikus. Peržiūrės filmus apie šunis, skaitys apie juos internete bei spaudoje.

Rekomenduojama literatūra:
Dr.Bruce Fogle „Šunys. Enciklopedija“
J.Villahian „Kaip suprasti, auklėti ir prižiūrėti šunį: rūpinimasis, bendravimas, veislės“
Autorių kolektyvas „Šunų auginimas“ („VetInfo“ rekomenduoja)
D.Alderton „Kaip susikalbėti su savo šunimi“
A.Hornsby „Šuns dresūra“ (serija „Mano augintinis“)
Dr.Carol Osborne „Auginkime sveiką šunį“
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0uo
http://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:%C5%A0un%C5%B3_veisl%C4%97s
pifas.lt
bimas.lt
reksas.lt
kinologija.lt
bone.lt
lese.lt
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