Sodininko specialybė
Jaunesnieji skautai (6-10 m.)

Teorija
1. Žino, kas yra sodas ir kokie vaismedžiai ir vaiskrūmiai jame auginami.
2. Žino, kodėl reikia balinti medžius.
3. Žino, kam reikalingas genėjimas ir kodėl reikia žaizdas užtepti sodininko tepalu.
4. Žino, kodėl reikia žiemai dengti medžių kamienus.
5. Žino kaip saugojami vaisiai ir uogos žiemos laikotarpiu (konservavimas / šaldymas /
saugojimas rūsyje, 0).
Praktika
1. Moka nupiešti bent 3 vaismedžių vaisius ir 3 vaiskrūmių uogas.
2. Pavasarį tėvelių / senelių / kaimynų sode nubaltina bent 3 medžius arba padeda užtepti
sodo tepalu žaizdas po genėjimo (jei nepasiekia vaismedžių, tuomet vaiskrūmiuose) arba
paruošia vaismedį ar vaiskrūmį žiemojimui.
3. Trumpai pristato savo mėgstamiausią vaisius/ uogas ar patiekalus iš jų kitiems skautams
(galima daryti bendrą parodą, po to - pasivaišinti).
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Sodininko specialybė
Skautai (11-14 m.)

Teorija
1. Žino sodininkystės istoriją.
2. Žino vaisinių ir uoginių augalų sandarą.
3. Žino kaip augalams gali pakenkti kiškiai, pelės, kai kurie paukščiai, kurmiai ir kaip nuo jų
apsisaugoti.
4. Žino kas yra vegetatyvinis dauginimas ir kaip reikia dauginti augalus šiuo būdu;
5. Žino kokie įrankiai naudojami sode ir kaip saugiai su jais elgtis.
6. Žino kokiomis trąšoms, kokiu atstumu ir kada reikia tręšti augalus.
7. Sugeba skirti vaismedžius ir vaiskrūmius iš vaisių / uogų ir lapų.
Praktika
1. Žydint sodams nufotografuoja/ nupiešia vaismedžių ir vaiskrūmių žiedus, trumpai aprašo ir
pristato tai savo skilties arba draugovės skautams (gali būti surengta paroda ar pan.).
2. Paruošia duobę sodinimui ir pasodina bent vieną vaismedį ar vaiskrūmį.
3. Padeda tėvelių / senelių / kaimynų sode apsaugoti vaismedžius nuo kiškių, pelių, kurmių ir
paukščių arba atitinkamomis trąšomis patręšia bent 5 skirtingus vaismedžius ar vaiskrūmius.
4. Vegetatyviniu būdu padaugina bent 2 skirtingus vaismedžius ar vaiskrūmius.
5. Paruošia atitinkamus įrankius sodo darbams, o po darbų – sutvarko.
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Sodininko specialybė
Patyrę skautai (15-18 m.)

Teorija
1. Žino penkias pavojingiausias vaismedžių ligas, jų požymius ir kaip nuo jų apsisaugoti.
2. Žino kuo skiriasi kenkėjai nuo naudingųjų vabzdžių, kokie jie yra ir kuo jie kenkia / padeda
sodo gyvavimui, bei kaip juos naikinti / skatinti lankytis sode.
3. Žino kaip turi būti dirbama ir laistoma sodo žemė (priežiūros ypatumai) bei kokia ji gali būti.
4. Žino kaip ir kada skinti ir pakuoti vaisius bei jų laikymo per žiemą ypatumus.
5. Žino į kokius reikalavimus atsižvelgiant, turėtų būti įveisiamas naujas sodas.
6. Žino pagrindinius genėjimo pricipus.
7. Žino kaip skiepyti vaismedžius/ vaiskrūmius.
8. Žino kokie vaismedžiai/ vaiskrūmiai auga kokiomis klimatinėmis sąlygomis.
9. Žino Lietuvoje auginamų vaismedžių ir vaiskrūmių rūšis, jų sodinimo, tręšimo, genėjimo
laikus.
Praktika
1. Pavasarį padeda tėvelių/ senelių/ kaimynų sode genėti vaismedžius/ vaiskrūmius.
2. Parengia pristatymą (žodžiu, raštu ar kitom pasirinktom priemonėm) apie geruosius
vabzdžius ir kenkėjus sode ir kaip su jais elgtis.
3. Pavasarį ar vasarą bent mėnesį padeda tvarkytis tėvelių/ senelių/ kaimynų sode prižiūrint
sodo žemę ir pristato savo patirtį.
4. Sukala bent porą inkilų ir pavasarį įkelia juos į medžius arba pagamina lesyklėlę ir lesina
paukštelius žiemos metu.
5. Rudenį padeda skinti vaisius ir juos paruošti saugojimui rūsiuose/ kaupuose.
6. Atneša pavaišinti savo skilties narius užkonservuotų bent 3 būdais sodo gėrybių.
7. Parengia naujo sodo planą (nupiešdamas vaismedžių išsidėstymą ir atstumus tarp jų bei
kitus parametrus) arba parengia aplankyto botanikos sodo maketą.
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