
Mano skautiška uniforma

Balta antpečių juostelė
= Skiltininkas

TAVO VARDAS

TAVO TUNTO VARDAS

TELEFONO NUMERIS + TAVO TĖVŲ (GLOBĖJŲ) KONTAKTINIAI DUOMENYS
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gyvenimas

Antpečių mazgai
Skiltis
+ Prityrusių Skautų Skiltis 

Vyresniųjų
ženkliukas

Mano patirčių
 ženkleliai

Skautiškos 
priesaikos 
ženkliukas

TAVO TUNTO VARDAS

MISHPARAH | ZACHOR
OOO - Bendruomenės solidarumo svarba žydų tradicijoje.
OOO - Dalyvavimas bendruomenės veikloje: šventės, Chanukos žvakių uždegimas, 
rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis, Pesach šventinės veiklos.
OOO - Sužinok daugiau apie žydus - Litvakai, Aškenazi, Safaradai.
OOO - Shoah: dalyvavimas "Yom Hashoah" bendruomenėje.
OOO - Shoah: kas įvyko Lietuvoje ir žydų bendruomenėje?
OOO - Sužinok žydų istoriją savo šalyje.
OOO – Pagrindiniai Lietuvos žydų istorijos elementai
OOO - Šiuolaikinės žydų bendruomenės.

HAR SINAI
OOO - "Limmud" kaip esminis reiškinys, studijuoti žydų tradiciją: dalyvauti mokymų cikle 
savo skilytje.
OOO - Žydų kalendorius ir šventės.
OOO - "Tefila" sąvoka ir reikšmė: parengti trumpą žydų mokymosi sesiją.
OOO - stalas pakeičia aukojimus šventyklose: žinote Berakhot ir Birkat Hamazon.
OOO - susipažinimas su ryto ir šabo pamaldomis. Žinote Shema ir Amida.
OOO - Šabo prasmė ir patirtis: Šabo veiklų parengimas.
OOO - Jei esate Bat Mitzvah ar Bar Mistva, jūs pasiruošiate komentarą apie savaitės Parshah.
OOO - Tanachas - patriarchai ir matriarchai - Mozės istorija.
OOO - Mitzvot ir Minhagim.
OOO - Tzedakah svarba žydų tradicijoje.
OOO - Ką  Jums reiškia Tikun Olam?

IZRAELIS | HEBRAJŲ KALBA
OOO - Izraelis žydų tradicijoje. Žydų istorija Izraelio žemėje.
OOO - Izraelio valstybės įkūrimo istorija
OOO - Izraelio fizinės geografijos paminklai.
OOO - didieji Sionizmo veikėjai.
OOO - Žinios apie pagrindinius Izraelio valstybės istorijos nuo 1948 metų aspektus.
OOO - Spaudos apžvalga apie Izraelio aktualijas.
OOO - Susipažinimas su hebrajų kalba, žydų tautos kalba.

GAMTA
OOO - Žinokite pagrindinius jūsų šalies skirtingų regionų medžius: nupieškite jų lapus ir vaisius.
OOO - Žinokite keliolika laukinių gėlių iš skirtingų jūsų šalies region: neskinkite jų, bet 
nupieškite jas!
OOO - atpažinti penkis laukinius gyvūnus pagal jų pėdsakus; nufotografuokite dvejus pėdsakus.
OOO - Saugomi augalai ir gyvūnai iš jūsų regiono ir jūsų vasaros stovyklos vietos. 
OOO - žinokite penkis išnykusius augalus ir gyvūnus dvidešimtame amžiuje: kodėl jie išnyko?
OOO - su savo skiltimi, sukurkite herbariumą vasaros stovykloje.
OOO - Vadovai sukuria 10 metrų ilgio pažintinį taką: jūs atpažįstate pagrindines augalų rūšis, 
esančias tame maršrute.
OOO - Atraskite meteorologiją: sukurkite oro stebėjimo stotį vasaros stovykloje.
OOO - Pažinkite pagrindinius žvaigždynus vasarą ir žiemą.
OOO - Atraskite medžius ir miško gyvenimą kartu su vietos miškininku.
OOO - apsaugoti mūsų gamtinę aplinką: skilties veikla.
OOO - Gyvenamoji Žemė: miškų naikinimas, dykumėjimas, klimato kaita, ugnikalniai, 
potvyniai ...

LAUKO VEIKLOS
OOO - individuali įranga (asmeniniai daiktai, kuprinė) ir skilties (palapinės, maisto gaminimo ...).
OOO - Jūsų palapinė: surinkimas, dienos ir nakties pozicija, saulė ir lietus, išmontavimas ir 
priežiūra.
OOO - Skautų veikla ir tvari plėtra. Ką siūlote pakeisti?
OOO - Keturi skirtingi laužai naudojami vandens virimui, gaminimui, chalos kepimui ir 
duonos gamybai. Žinokite, kaip saugiai elgtis su ugnimi.
OOO - žinoti, kaip stovyklauti savaitgaliais vasaros stovykloje (asmeninė higiena, žinojimas, 
kaip tvarkingai ir gerai organizuoti palapinę).
OOO - aplinkos gerbimas ir stovyklos taisyklės: laužai, tualetas miške
OOO - Dalyvavimas pirmosios pagalbos ir sveikatos bei saugos mokymo kursuose.

MEDŽIO APDIRBIMAS
OOO - penki mazgai ir jų naudojimas: Padarykite tris elementus, naudodamiesi mazgeliais, 
įskaitant tuos, kurie yra ant jūsų “movos”.
OOO - Tvirtinimas ir jo panaudojimas: pagaminti tris daiktus naudojant tvirtinimą.
OOO - Lazdos ir jų panaudojimas: trijų dalykų pagaminimas naudojant lazdas.
OOO - Stalelio, stendo, aukuro, drabužinės (planavimas ir modeliavimas prieš gamybą) statyba.
OOO – Stovyklavietei naudojamos įrangos saugumas, priežiūra

ŽYGIAI
OOO - Žygių specifika žiemą ir vasarą.
OOO - Žemėlapio ir kompaso naudojimas žygyje
OOO - išmokti orientuotis GPS pagalba
OOO - išmokti orientuotis saulės, žvaigždynų ir augmenijos pagalba.
OOO - Žinokite, kaip veikia morzės ir semoforo signalizavimo būdai bei įvairūs nelaimės signalai.
OOO - Saugos taisyklės, taikomos ekskursijų ir žygių metu.

ZIK’DANCE
OOO - Sukurkite dainų knygą: pažinkite 10 tradicinių hebrajų dainų
OOO - Izraelio Rikudim, lietuviški ir kiti tautiniai šokiai.
OOO - Solo ar skilties pasirodymų parengimas vakaro programai.
OOO - Groti instrumentu (jei įmanoma nešiojamu).
OOO - teatras, mimika, kūno kalba

PICASSO
OOO - piešimas ir tapyba
OOO - Trys rankų darbo metodai Judaikos gaminiams paruošti: molis, papier-maché, mediena
OOO - Nuotraukų prezentacijos, video medžiagos, internetinio turinio redagavimas
OOO - hebrajų ir lotynų kaligrafija,
OOO – Popieriaus iškarpų menas
OOO - Žemės dailė

PASAULIO PAŽINIMAS
OOO - žinoti XX a. Istoriją. Koks buvo pasaulis 1900 m.? Ir dabar?
OOO - Žinokite žemynų ir didžiųjų šalių geografiją.
OOO - žiniasklaidos vaidens supratimas: reguliari spaudos apžvalga duota tema.
OOO - Anglų kalbos supratimas atliekant internetinės spaudos apžvalgą.
OOO - Kodėl mes kalbame apie skurdą?
OOO - Jūsų miesto istorija.
OOO - Jūsų miesto įvairių viešųjų paslaugų, vietų ir amatininkų tyrimai.
OOO - Jūsų skilties dalyvavimas jūsų mieste vykdomuose solidarumo renginiuose.

Žydų skautų takas yra kvietimas žaisti, atrasti, įveikti save: 
miegoti palapinėje, vaikščioti miške, gaminti ant laužo, 
pastatyti stalą, dainuoti ir šokti budėjimo metu, uždegti 
chanukos žvakes pagyvenusiems žmonėms mūsų 
bendruomenėje, susipažinti su skautais iš kitų šalių, 
pasirengti ir švęsti šabą vasaros stovykloje ir tobulinti savo 
artistiškumą…

Tai tik keletas iš daugybės nuotykių, kuriuos jūs patirsite su 
skautais.

Per trejus ar ketverius metus žydų skautų takas lydės jus 
atrandant ir mokantis, trijų etapų, keturiolikos kvalifikacijos 
ženklų ir penkių vyresniųjų ženkliukų (išimtinai entuzias-
tams).

Kad judėtum savo skautiškame kelyje, 
pasitikėk lyderiais, kurie turi ženklelius
atitinkančius tavo interesų sritį.
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Žydų skautų kelias

Senior Scout
Year 1

Senior Scout
Year 2



Mano skautų skiltis

Vidinis kaspinasIšorinis kaspinas

SKILTIES PAVADINIMAS

SKILTIES ŠŪKIS

SKILTIES ANTPEČIŲ JUOSTELĖS SPALVINIMUI

S K I L T I N I N K A S

Pirmieji metai

P A S K I L T I N I N K A S

Ū K I O  D A L I E S  
V I R Š I N I N K A S

V I R T U V Ė S  
V I R Š I N I N K A S

R A Š T I N I N K A S

Ž Y D I Š K A S  
G Y V E N I M A S

P I R M O J I  
P A G A L B A

ANTPEČIŲ JUOSTELĖS
ILGIS = 12 cm

Skautų įstatymas
"Kaip skautai, mes norime:

- Būti teisingais
- Klausyti ir gerbti kitus
- Būti dėmesingais ir padėti aplinkiniams
- Dalintis
- Daryti geriausius įmanomus pasirinkimus ir įsipareigoti
- saugoti gamtą ir gerbti gyvenimą
- Pasitikti iššūkius užtikrintai
- Mėgautis viskuo gražiu

Šis įstatymas jungia mus su visais skautais visame pasaulyje.

Kaip Tsofim Jehudim (žydų skautai hebrajų kalba) norime:
Atrasti ir skleisti judaizmą, žydų tautos istoriją ir realijas diasporoje bei Izraelyje ".

Mano patirčių ženkleliai

ŽenklelisData

Ženklelis

Ženklelis

Patarėjo vardas

Patarėjo vardas

Patarėjo vardas

Data

Data

Aš pasirenku ir įsipareigoju semtis žinių šiems ženkleliams įgyti:

Pozicija, atsakomybė skiltyje

Žydų skautų kelias

ŽALIAS MAZGAS    (13-14 metų)
Pažinti ir Pasidalinti

GELTONAS MAZGAS   (12-13 metų)
Pažinti

Mano pirmoji vasaros stovykla — Vieta ir laikas:

MAGEN SKAUTAS        (14-15 metų)
Pažinti, Pasidalinti ir Perteikti

Mano antroji vasaros stovykla — Vieta ir laikas:

Mano trečioji vasaros stovykla — Vieta ir laikas:

- Jūs reguliariai dalyvaujate savo skilties veikloje, kur esate prisiėmęs konkrečią atsakomybę.
- Įsipareigojate gyventi vadovaudamasis skautų įstatymu, priimdami priesaiką.
- Jūs specializuojatės vienoje ar daugiau sričių, siūlydami veiklas ir projektus.
- Jūs dalijatės savo patirtimi ir savo žiniomis su naujokais skiltyje.

Jūs įgysite ŽALIĄ MAZGĄ antrosios vasaros stovyklos pabaigoje ar po metų dalyvavimo 
veiklose.

- Vyresnieji skautai, jūs dalyvaujate savo skilties valdymo veiklose.
- Asmeninio ugdymo, projektų ir specializacijų laikas trečiosios vasaros stovyklos metu. Gali 
būt vyriausiojo gairelė, jus sudomins?
- Jūs aktyviai dalyvaujate savo Tunto ir skilties gyvenime.
- Jūs rengiate savo įpėdinį atlikti savo vaidmenį skiltyje.
- Jūs mąstote apie tai, ką norite pasiekti per dvejus metus kaip vyresnysis skautas.

Jūs tapsite MAGEN SKAUTU trečiosios vasaros stovyklos pabaigoje ar po metų dalyvavimo 
veiklose.

- Pradedate atrasti skautavimo pagrindus. Mokymosi laikas.
- Tu išmoksti savo tunto gyvenimo taisykles, savo skilties ir minimalias  žinias apie žydiško 
gyvenimo praktiką ir ritualus.
- Jūs žinote ir sutinkate su skautų žaidimo taisyklėmis ir skautų įstatymu.
- Jūs dalyvaujate vasaros stovykloje.

Jūs įgysite GELTONĄ MAZGĄ pirmosios vasaros stovyklos pabaigoje ar po metų 
dalyvavimo veiklose.

Pozicija – Pirmieji metaiApmokytas

Pozicija – Antrieji metai

Pozicija – Antrieji metai

Patarėjo vardas

Patarėjo vardas

Patarėjo vardas

Apmokytas

Apmokytas

Kasmet aš pasirenku ir įsipareigoju įgyti patirties šiose pareigose :

Minjano principas: galite paruošti ir realizuoti savo asmeninį skautų pažangos 
elementą, bet geriau tai padaryti kartu su kitais skautais, kuriuos domina nauji 
atradimai ir žinios..

ŪKIO DALIES 
VIRŠININKAS

RAŠTININKASPIRMOJI 
PAGALBA

VIRTUVĖS 
VIRŠININKAS

ŽYDIŠKAS 
GYVENIMAS

Mano pirmasis skautų įsipareigojimas

Mano skautų įžadas

Pirmosios savaitgalio stovyklos metu gausite skilties antpečių mazgus.

"Aš noriu pareikšti savo įsipareigojimą savo tuntui ir savo skilčiai, daryti viską, 
kad galėčiau gyventi pagal skautų įstatymą. Aš prašau jūsų visų man padėti."

Po vienerių ar dviejų metų su skautais.

"Su jūsų pagalba pažadu daryti viską, kad:
— Padidintume mūsų skautų įstatymo prasmę
— Plėtoti dvasines mano gyvenimo vertybes
— Įsipareigoti bendruomenei, kurioje gyvenu."

Antrieji metai Tretieji metai

Aš atlikau savo Skauto įžadą 
šios stovyklos metu :

Mano Skauto įžado liudininkai :


