Välkommen
Förhållandet till sig själv
- Hobby
- Artisten
- Kvällsprogram
- Min tro
- Kocken
- Hantverkaren
- Lägerkocken
- Lägerliv
- Trafik
- Idrottaren
- Snickaren
- Utfärd
- Konstnären
- Berättelser
Förhållandet till andra
- Första hjälpen
- Lekar
- Världen
- Scoutfärdighetstävling
- Starkare tillsammans
- Mitt eget spår
Förhållandet till samhället
- Hembygden
- Media
- Scouttradtitioner
- Redaktören
- Insamlare
Förhållandet till omgivningen
- Husdjur
- Naturkännaren
- Ut i naturen
- Elden
- Paddling
- Orientering
- Naturskydd
- Till sjöss
- Seglaren
- Sjöfararen
Uppflyttning

Obligatoriska
Jag hittar tillsammans med de andra på en inlednings- och avslutningsceremoni för flockens möten
Vargungen deltar i att tillsammans bestämma och i att bygga den egna flockens identitet.
Vi hittar tillsammans på ett namn åt flocken
Vargungen är delaktig i att fatta gemensamma beslut.
Vi gör upp gemensamma regler för vår flock
Vargungen lär sig att vara delaktig när flocken fattar gemensamma beslut och förbinder sig till sin egen
flock.
Jag kan slå en sjömansknop och använder den på min scouthalsduk
Vargungen kan knyta sin scouthalsduk med en sjömansknop.
Jag kan vargungarnas löfte, valspråk och hälsning och förbereder mig för att avge löftet
Vargungarna kan vargungarnas ideal, valspråk och löfte samt förstår vad de innebär på en nivå som
motsvarar vargungarnas ålder. Vargungen avger vargungelöftet.
Jag gör en symbol åt flocken
Vargungen deltar i beslutsfattandet och i det som ska göras. Vargungen kan använda de vanligaste
pysselredskapen.
Jag vet vad mina ledare och de andra vargungarna i min flock heter
Vargungarna vet vad flockens medlemmar heter och kommer igång med att lära känna de andra.
Jag känner igen min scoutkårs halsduk och halsduksmärke
Vargungen känner igen sin egen kårs halsduk och halsduksmärke och identifierar sig som medlem i sin kår.
Jag bekantar mig med kåren
Vargungen kan namnet på sin kår och uppfattar scoutingen som en större organisation än den egna
gruppen.
Jag deltar i en lek som stärker flockens sammanhållning
Vargungen lär känna sin grupp och kan fungera som en medlem i den. Vargungen förstår att alla får vara
med i leken och att flocken tillsammans kan åstadkomma mer än en ensam vargunge.
Jag bekantar mig med vargungarnas scoutklädsel
Vargungen vet hur vargungarnas scoutdräkt ser ut.
Valbara
Jag kan tryggt ta mig till kårlokalen
Vargungen kan röra sig tryggt i närheten av kårokalen eller hemifrån till kårlokalen.

Vargungen lär sig grundläggande pysselfärdigheter. Hen koncentrerar sig på sitt arbete.
Vargungen lär sig grundläggande pysselfärdigheter med hjälp av vilka man kan tillverka till exempel något
föremål åt sig som kan behövas i scouterna.
Obligatoriska
Jag gör ett prydnadsföremål
Vargungarna använder fantasi och fingerfärdighet när de pysslar.
Jag gör en närvarotavla
Vargungen deltar i gemensamt pyssel och beslutsfattande.
Jag och min flock tillverkar nya föremål av återvinningsmaterial
Vargungen använder sin fantasi och ser återvinningsmaterial som en bra råvara för något nytt.
Jag gör ett kort eller en gåva åt en vän
Vargungen utvecklar sin händighet och får erfarenhet av att glädja någon annan.
Valbara
Jag tovar
Vargungen lär sig grunderna i tovning.
Jag gör origami
Vargungen lär sig att följa instruktioner och utvecklar sin fingerfärdighet.
Jag stöper ett ljus
Vargungen kan följa instruktioner.
Jag gör en fingerdocka
Vargungen får erfarenhet av att skapa en figur som lämpar sig för ett visst ändamål.

Vargungen får upplevelser av att lyckas med att uppträda samt erfarenhet av att uppträda. Vargungen övar
att uttrycka sig själv.
Vargungen uppträder och skapar framträdanden och material som behövs för dessa.
Obligatoriska
Jag uppträder på ett av kårens evenemang
Vargungen är med om att förverkliga ett evenemang i kåren och får erfarenhet av att uppträda.
Jag över på att uttrycka mig utan ord
Vargungen får uppleva att det går att uttrycka sig också utan ord.
Jag lär mig att uppträda
Vargungen kan uppträda inför publik, utvecklar sin röstanvändning och blir modigare när det gäller att
framträda.
Jag förbereder ett skådespel/en föreställning tillsammans med min flock
Vargungen lär sig att fungera i en grupp och att tillsammans i gruppen kasta fram idéer och uttrycka sina
egna åsikter. Vargungen förstår övningens betydelse för slutresultatet.
Valbara
Jag framför scoutsånger
Vargungen lär sig nya scoutsånger och får erfarenhet av att uppträda.
Jag övar mig på ansiktsmålning
Vargungen lägger märke till vilka möjligheter maskering eller ansiktsmålningar ger, när det gäller att ge liv
åt en gestaltning.
Jag bekantar mig med en teater tillsammans med min flock
Vargungen bekantar sig med teater som konstform och får upplevelser.
Jag tillverkar ett eget instrument och ackompanjerar en gemensam föreställning
Vargungarna använder sin kreativitet och tillverkar instrument, och spelar sedan på dem inför varandra.
Vargungarna får erfarenhet av att uppträda.
Jag och min flock tillverkar en kuliss, någon form av rekvisita eller en rolldräkt/-kostym
Vargungen visualiserar de olika platserna i pjäsen och skapar dekor, rekvisita eller kostymer tillsammans
med sin flock.
Jag bekantar mig med ett manuskript och gör ett sådant tillsammans med min flock
Vargungen bekantar sig med hur ett ett pjäsmanuskript ser ut, samt använder sin kreativitet och gör själv
ett manuskript.

Vargungen är bekant med kårens kvällsprograms- och lägerbålstraditioner.
Vargungen bekantar sig med kårens kvällsprograms- och lägerbålstraditioner och tillsamman med flocken
deltar hen i ett kvällsprogram och/eller lägerbål.
Obligatoriska
Jag hittar på ett lägerbålsrop
Vargungen sätter sig in i scoutkulturen och använder sin kreativitet.
Jag deltar i tändningen av lägerbålet
Vargungen känner till scouttraditioner.
Jag planerar och håller en kvällsandakt eller en stilla stund tillsammans med min flock
Vargungen kan stilla sig.
Jag och min flock hittar på en berättelse till en kvällsandakt eller en stilla stund
Vargungen använder sin kreativitet och är med om att ordna en stilla stund.
Valbara
Jag och min flock arrangerar ett lägerbål eller ett kvällsprogram för våra föräldrar
Vargungen är med om att arrangera ett lägerbål eller ett annat slags kvällsprogram.
Jag skriver nya ord till en sång
Vargungen använder sin fantasi.
Jag gör en dockteaterföreställning
Vargungen får vara kreativ och lära sig hur det går till att skapa en dockteaterföreställning. Vargungen övar
sig på att göra saker tillsammans med andra.
Jag vet hurdan en rolig och bra tävling är och leder en sådan under ett lägerbål eller ett kvällsprogram
Vargungen får erfarenhet av att uppträda. Vargungen kan tänka sig in i hur en annan person känner, och
behandla andra rättvist.

Vargungen kan stilla sig. Hen bekantar sig med sin egen åskådnings traditioner.
Vargungen bekantar sig med sin egen åskådnings traditioner.
Obligatoriska
Jag funderar på vad som är rätt och vad som är fel
Vargungen får en uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel.
Jag deltar i planeringen och förverkligandet av flockens kvällsandakt
Vargungen kan fatta gemensamma beslut och känner till hur en kvällsandakt är uppbyggd. Vargungen kan
stilla sig.
Jag gör dagens goda gärning
Vargungen förstår betydelsen av att hjälpa andra.
Jag bekantar mig med en kyrka
Vargungen bekantar sig med en kyrka i närheten.
Valbara
Jag lär mig två andliga sånger
Vargungen kan minst två andliga sånger och känner till den kristna kulturen.
Jag bekantar mig med kyrkoårets stora högtider
Vargungen känner till kyrkoårets viktigaste högtider. Vargungen kan samarbeta med andra.
Jag och min flock funderar på olika sätt att tacka för maten
Vargungen kan tacka för maten. Hen övar att resonera med andra och att fatta gemensamma beslut.
Jag bekantar mig med en berättelse ur Bibeln
Vargungen kan minst en berättelse ur Bibeln och känner till den kristna kulturen.
Jag tillverkar ett föremål som används vid flockens kvällsandakt
Vargungen känner till föremål som används under en kvällsandakt.

Vargungen kan tillreda ett hälsosamt mellanmål åt sig själv. Hen tvättar händerna före matlagningen.
Vargungen lär sig laga mat och grunderna i hur man verkar i köket.
Obligatoriska
Jag kan duka ett bord och känner till vad ett gott bordsskick innebär
Vargungen lär sig att duka bordet och känner till vad ett gott bordsskick innebär.
Jag tillreder goda smörgåsar och äter dem
Vargungen kan tillreda ett enkelt mellanmål.
Jag tillreder morgonmål, mellanmål eller kvällsmål åt min familj
Vargungen kan tillreda en enkel måltid.
Jag förstår vikten av god hygien
Vargungen förstår vikten av god hygien i köket och i samband med matlagning.
Valbara
Jag bakar tillsammans med min flock
Vargungen kan grunderna i att baka och samarbeta med andra.
Jag lär mig att planera en måltid enligt tallriksmodellen
Vargungen känner till tallriksmodellen och kan lägga upp en portion enligt den.
Jag bekantar mig med inhemska grönsaker och rotfrukter
Vargungen känner till de vanligaste finländska grönsakerna och rotfrukterna.
Jag bekantar mig med mått och köksredskap som används vid matlagning
Vargungen kan mäta upp ingredienser och känner till de vanligaste köksredskapen.
Jag tillreder en måltid tillsammans med min flock och vi äter den tillsammans
Vargungen kan tillreda en enkel måltid och samarbeta i en grupp.

Vargungen känner till olika hantverkstekniker. Vargungen använder sin fantasi. Hen kan vid behov be om
hjälp.
Vargungen bekantar sig med olika hantverksfärdigheter och provar dem även i praktiken.
Obligatoriska
Jag syr fast en knapp eller ett märke på min skjorta
Vargungen kan använda nål och tråd och ta hand om sin egen utrustning.
Jag gör något nytt av ett gammalt föremål
Vargungen förstår att gamla saker går att använda på nytt och kan använda gammalt material för att göra
något nytt.
Jag tillverkar ett spel
Vargungen känner till de vanligaste verktygen och kan använda dem.
Jag tillverkar ett föremål av naturmaterial
Vargungen använder olika slags naturmaterial för att tillverka ett föremål.
Valbara
Jag lär mig virka
Vargungen kan virka och orkar koncentrera sig.
Jag tillverkar ett föremål med rörliga delar
Vargungen använder sin fantasi och sin kännedom om fysikens lagar när hen skapar ett föremål med rörliga
delar.
Jag tillverkar ett smycke
Vargungen utvecklar sin händighet och lär sig någon teknik för att tillverka ett smycke.
Jag gör ett läderarbete
Vargungen använder läder som pysselmaterial och kan bearbeta läder.
Jag tillverkar ett bruksföremål av trä
Vargungen känner till trä som byggmaterial och kan använda de vanligaste snickarverktygen.
Jag reparerar ett föremål med enkla metoder
Vargungarna motsätter sig slit- och slängkulturen och reparerar föremål så att de fungerar igen.

Vargungen lär sig om att laga mat på utfärder och läger.
För spåret görs de obligatoriska aktiviteterna samt minst två av de valbara.
Obligatoriska
Jag lär mig tillreda mat på ett stormkök
Vargungen kan använda ett stormkök och tillreder på stormköket en enkel måltid tillsammans med resten
av flocken.
Vi sorterar avfallet under utfärden
Vargungen värdesätter den rena naturen och kan röra sig i naturen utan att lämna spår efter sig.
Jag lär mig tvätta händerna och diska i lägerförhållanden
Vargungen känner till att god hygien är viktigt under utfärder och läger.
Jag planerar god utfärdsmat tillsammans med min flock
Vargungen kan planera en utfärdsmeny och beakta tallriksmodellen, de vanligaste specialdieterna och
livsmedlens hållbarhet under utfärden. Vargungen övar sig på att fatta beslut tillsammans med andra.
Valbara
Jag syr en matkärlspåse för utfärder
Vargungen övar upp sina hantverksfärdigheter och tillverkar ett nyttigt bruksföremål åt sig själv.
Jag lär mig matsånger och -rop
Vargungen behärskar scoutiga traditioner och känner till scoutkulturen.
Jag och min flock gör upp en inköpslista inför utfärden och går tillsammans på uppköp i närbutiken
Vargungen kan göra upp en köplista tillsammans med de andra.
Jag tillreder mat av sådant jag hittar i naturen
Vargungen vet att det går att hitta olika ätliga växter i naturen och känner till de vanligaste.
Jag tillreder något ätbart över öppen eld
Vargungen kan tillreda enkel mat över öppen eld och kan bete sig rätt i närheten av elden. Hen kan vänta
på sin tur när det behövs.

Vargungen har de grundfärdigheter som behövs på läger för att lägret ska vara trivsamt.
Vargungen bekantar sig med vardagsrutinerna på läger och lär sig hur man tar sig igenom lägerdagen.
Obligatoriska
Jag övernattar i tält i skogen
Vargungen är modig nog att sova en natt i ett tält i skogen, och lär sig mera om vad tältliv innebär, så att
hen lättare klarar av också flera nätter än en.
Jag vet hur man uppför sig vid en flagghissning
Vargungen kan värdesätta flaggan och bete sig rätt i närheten av flaggan. Vargungen får erfarenhet av att
höra till en grupp.
Jag kan packa min lägerutrustning
Vargungen kan välja sådan utrustning att hen får en positiv lägerupplevelse. Vargungen vet vilka saker hen
har med sig till lägret, och kan hålla reda på sina saker med hjälp av en vuxen.
Jag är med om att slå upp ett tält
Vargungen får erfarenhet av att slå upp tält och inser styrkan i samarbete.
Valbara
Jag badar i en tältbastu och tvättar mig på läger
Vargungen kan hålla sig ren i lägerförhållanden och får en ny upplevelse genom att prova på att bada
tältbastu.
Jag tar hand om mitt eget ätande när jag är på läger
Vargungen kan ta hand om sitt ätande i lägerförhållanden, så att lägerupplevelsen blir så bra som möjligt.
Jag kan torka mina våta kläder
Vargungen kan ta hand om sin utrustning i lägerförhållanden.
Jag kan gå på toaletten på läger
Vargungen lär sig hur det går till att gå på toaletten på lägret och får på så sätt en trevligare
lägerupplevelse.
Jag är med om att bygga en lägerkonstruktion
Vargungen utvecklar sin färdighet att göra saker med egna händer samt får en uppfattning om vilka
konstruktioner som underlättar lägerlivet och hur dessa tillverkas.
Jag övernattar i ett kamintält
Vargungen kan övernatta i ett uppvärmt tält, och får en ny erfarenhet genom att sova i ett kamintält.

Vargungen lär sig att röra sig tryggt i sin närmiljö.
Trafikbacken som gjorts i samarbete med trafikskyddet innehåller material som kan användas då Trafikspårets aktiviteter görs. Backen innehåller tips på hur man kan lära sig trafikskydd i scouterna. I paketet
finns också en ägghjälm som visualiserar hur hjälmen skyddar huvudet. Paketet finns att låna på FiSSc:s
kansli.
Obligatoriska
Jag använder reflex och förstår varför det är viktigt att göra det
Vargungen använder reflex.
Jag kan röra mig tryggt i närheten av kårlokalen
Vargungen rör sig tryggt i närheten av kårlokalen och förstår vilka platser som är farliga eller riskfyllda för
den som rör sig i trafiken i området.
Jag känner till trafikregler som gäller fotgängare och cyklister
Vargungen kan de viktigaste trafikreglerna för fotgängare och cyklister.
Jag förstår vikten av att använda cyckelhjälm
Vargungen använder cykelhjälm.
Valbara
Jag underhåller min cykel
Vargungen kan ta hand om sina ägodelar.
Jag och min flock arrangerar en trygg cykelkväll
Vargungen kan röra sig tryggt på cykel i sin näromgivning.
Jag använder kollektivtrafik för att ta mig till kårlokalen eller då jag rör mig med flocken
Vargungen kan åka kollektivt.
Jag deltar i en cykel- eller promenadutfärd i staden
Vargungen kan röra sig tryggt i en tätort.
Jag bekantar mig med polisens eller yrkesförares arbete
Vargungen vet att trafiken är ett samspel.

Vargungen bekantar sig med olika motionsformer och upplever glädjen av att röra på sig.
Vargungen provar på olika motionsformer. Hen bekantar sig med nya motionsgrenar.
Obligatoriska
Jag åker skridsko, skidor, slalom eller pulka tillsammans med min flock
Vargungen provar på olika motionsformer och njuter av att röra på sig.
Jag för motionsdagbok under en vecka
Vargungen blir ivrig att röra på sig.
Jag och min flock bygger en hinderbana och tar oss igenom den tillsammans
Vargungen får erfarenheter av att både bygga något och utföra en uppgift tillsammans med andra.
Jag och min flock bekantar oss med en idrottsgren som är obekant för oss
Vargungen får erfarenheter av olika slags idrottsgrenar.
Valbara
Jag och min flock hittar på en pausgymnastikrörelse som vi använder på våra möten
Vargungen inser att motion är trevligt, och hittar på egna rörelser.
Jag ser en match där ett lag från min hemort spelar
Vargungen bekantar sig med ett idrottslag från sin egen hemort.
Jag simmar
Vargungen simmar tillsammans med de andra i flocken.
Jag spelar utomhusspel tillsammans med min flock
Vargungen njuter av att vistas utomhus och följer spelets regler.
Jag bekantar mig med en parasportgren
Vargungen accepterar och förstår att vi alla är olika och lägger märke till att en funktionsnedsättning inte
behöver vara ett hinder för att idrotta.

Vargungen kan använda de vanligaste verktygen på ett tryggt sätt.
Vargungen bekantar sig med de vanligaste verktygen och grunderna i snickeri.
Obligatoriska
Jag kan hantera en kniv på ett tryggt sätt
Vargungen kan hantera en kniv på ett tryggt sätt.
Jag skruvar och spikar
Vargungen kan använda skruvmejsel och hammare på ett tryggt sätt.
Jag sågar
Vargungen kan använda en såg på ett tryggt sätt.
Jag känner till de vanligaste verktygen och vet vad de används till
Vargungen kan använda de vanligaste verktygen och vet till vad de används.
Valbara
Jag målar eller lackar
Vargungen kan grunderna i att måla och lacka.
Jag borrar hål
Vargungen kan använda en borr på ett tryggt sätt.
Jag bygger mitt eget bruksföremål
Vargungen lär sig grunderna i att bygga och använder det föremål hen byggt.
Jag städar efter mig och kan förvara verktyg på rätt sätt
Vargungen kan städa upp efter sig.

Vargungen har de basfärdigheter som behövs på utfärden för att utfärden ska vara trivsam. Hen får nya
utfärdserfarenheter. Vargungen övar att ta hand om sig själv under utfärdsförhållanden. Hen blir närmare
bekant med naturen och att röra sig i naturen.
Obligatoriska
Jag deltar i en utfärd med övernattning
Vargungen får utfärdserfarenhet genom att delta i flocken nattutfärd. Vargungen kan vara borta hemifrån
en natt.
Jag kan sköta min hygien under en utfärd
Vargungen förstår vikten av god hygien under utfärder och vet hur hen ska sköta sin egen hygien i
utfärdsförhållanden.
Jag kan klä mig rätt inför en utfärd
Vargungen får en positiv utfärdserfarenhet genom att vara rätt utrustad.
Jag vet vad jag behöver med mig på en dagsutfärd
Vargungen vet vilken utrustning som behövs för en övernattningsutfärd och kan själv packa sin utrustning i
en ryggsäck. Vargungen får erfarenhet av vad olika saker används till under en utfärd.
Valbara
Jag är med om att slå upp olika slags tält
Vargungen fungerar i grupp och får erfarenhet av att använda olika slags övernattningsutrustning.
Jag planerar en utfärd tillsammans med min flock
Vargungen är med om att planera en utfärd och har möjilghet att påverka de beslut som fattas.
Jag förbereder en vettig utfärdsmatsäck åt mig själv
Vargungen vet hurdan matsäck det lönar sig att packa med sig på utfärder.
Jag bekantar mig med ett stormkök
Vargungen känner till hur ett stormkök fungerar och kan rigga upp ett sådant.

Vargungen utvecklar sin händighet och provar olika material och arbetssätt.
Vargungen provar olika material och arbetssätt.
Obligatoriska
Jag gör en skulptur
Vargungen får erfarenhet av att skulptera, och av att fatta gemensamma beslut.
Jag gör ett gipsarbete
Vargungen får erfarenhet av gipsarbete och av att hjälpa andra.
Jag målar en tavla
Vargungen utvecklar sin händighet genom att måla och får erfarenheter av olika sätt att arbeta och av olika
slags material.
Jag ritar en tecknad serie
Vargungen lär sig hur det går till att rita en tecknad serie.
Valbara
Jag gör ett tygtryck
Vargungen lär sig hur det går till att göra tygtryck.
Jag gör ett föremål av pappersmassa
Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.
Jag fotograferar
Vargungen bekantar sig med fotografering och lär sig använda en kamera.
Jag besöker ett konstmuseum
Vargungen bekantar sig med ett konstmuseum och får kulturupplevelser.

Vargungen känner till scoutberättelser. Hen kan berätta en berättelse.
Vargungen lär känna olika berättelser och kan berätta en.
Obligatoriska
Jag berättar om scouting för mina föräldrar
Vargungen känner till grundfakta om scouting och kan berätta om sin hobby för andra.
Jag och min flock lyssnar på en berättelse som fortsätter under flera vargungemöten
Vargungen lyssnar tålmodigt till en berättelse som fortsätter nästa gång.
Jag illustrerar en berättelse
Vargungen kan förstå det hen hör och visualisera det.
Jag hittar på en egen scoutberättelse
Vargungen kan förstå det hen hör och visualisera det.
Valbara
Jag berättar en berättelse eller en vits
Vargungen samlar mod och berättar en berättelse för de andra.
Jag lyssnar på sagor från olika länder
Vargungen känner till sagor från olika länder och vet att sagorna har mycket gemensamt trots att de skiljer
sig från varandra.
Jag gestaltar en berättelse
Vargungen samarbetar med andra i en grupp och gestaltar en berättelse som hen lyssnar till.
Jag bekantar mig med en andlig berättelse
Vargungen känner till andliga berättelser och funderar på vad det är som gör en berättelse andlig.

Vargungen kan fungera lugnt i en situation som kräver första hjälpen, och kan be en vuxen om hjälp.
Vargungen övar att ge första hjälpen vid små olyckor.
Obligatoriska
Jag känner igen farliga situationer och vet hur jag ska handla i sådana
Vargungen kan identifiera de vanligaste farosituationerna och kan trösta.
Jag kan kalla på hjälp
Vargungen kan kalla på hjälp, söka sig till en vuxen för att få hjälp och förstår sitt eget ansvar när hen kallar
på hjälp.
Jag kan sköta små sår
Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen
kan sköta små sår.
Jag kan stilla näsblod
Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen
kan stilla näsblod.
Valbara
Jag kan hjälpa till vid ormbett eller getingsting
Vargungen kan hjälpa någon som blivit biten av en orm eller stucken av en geting och berätta vad som hänt
för en vuxen. Vargungen vet att det hör till att alltid kontakta den professionella vården vid ett ormbett.
Jag kan sköta en stukad fotled
Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen
kan ge första hjälpen när någon har stukat fotleden eller någon annan kroppsdel.
Jag kan sköta en lindrig köldskada
Vargungen känner igen en köldskada och kan be en vuxen om hjälp.
Jag kan sköta en lindrig brännskada
Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen
kan påbörja första hjälpen vid en brännskada.
Jag vet vad jag ska göra om någon svimmat
Vargungen kan agera lugnt och be en vuxen om hjälp i en situation där första hjälpen behövs. Vargungen
kan ge första hjälpen när någon svimmat.
Jag bekantar mig med innehållet i en första hjälpen-väska
Vargungen vet vad det finns i en första hjälpen-väska.

Vargungen känner till olika lekar. Hen kan samarbeta med sina kompisar och respekterar andra och deras
idéer.
Vargungen lär sig leka olika lekar. Hen hittar på nya lekar tillsammans med sina kompisar. Vargungen övar
sig att uttrycka sina tankar och lyssna på andras idéer.
Obligatoriska
Jag hittar på en ny lek
Vargungen använder sin fantasi och gör något tillsammans med andra.
Jag leker en lek från ett annat land
Vargungen känner till kulturen i ett annat land.
Jag lär min flock en ny lek
Vargungen utvecklar sina egna ledarskapsförmågor.
Jag deltar i en terränglek
Vargungen känner till olika utelekar.
Valbara
Jag leker en klurig lek
Vargungen övar upp sin problemlösningsförmåga.
Jag leker i mörkret
Vargungen rör sig modigare i mörkret.
Jag leker en traditionell finsk lek eller spelar ett traditionellt finskt spel
Vargungen känner till och kan leka åtminstone en traditionell finsk lek eller känner till och kan spela ett
traditionellt finskt spel.
Jag gör ett spel
Vargungen använder sin fantasi och skapar ett spel med regler.

Vargungen vet att alla är olika men ändå lika mycket värda. Hen vet att det i olika länder finns olika seder.
Vargungen bekantar sig med olika länders seder och kultur.
Obligatoriska
Jag och min flock ordnar en internationell kväll för en annan flock
Vargungen har deltagit i att planera och arrangera kvällsprogrammet och har bekantat sig med en
främmande kultur. Vargungen har bekantat sig med andra vargungar än medlemmarna i den egna flocken.
Tillsammans med flocken upplever jag smaker från olika kulturer
Vargungen uppmuntras till att smaka på nya maträtter.
Jag bekantar mig med musik från olika delar av världen
Vargungen lyssnar till utländsk musik. Vargungen vet hurdan musik hen gillar.
Jag förstår att människor är olika men lika mycket värda
Vargungen accepterar att människor är olika, och förstår att alla är lika mycket värda.
Valbara
Jag bekantar mig med en invandrare som bor i Finland
Vargungen vet att det bor människor från olika kulturer i Finland.
Jag och min flock ordnar en utländsk traditionell fest
Vargungen har deltagit i att arrangera festen och vet att människor firar olika slags fester runt om i världen.
Jag och min flock gör ett bildkollage eller ett kort skådespel om hur barnen lever i ett annat land
Vargungen vet att alla barn i världen inte lever likadana liv. Vargungarna använder sin kreativitet.
Jag tillverkar ett föremål som hör till någon annan kultur
Vargungen utvecklar sin händighet och bekantar sig med en främmande kultur.

Vargungen samarbetar med sina kompisar. Hen vet hur man beter sig på en scoutfärdighetstävling.
Vargungen bekantar sig med och deltar i en scoutfärdighetstävling.
Obligatoriska
Jag och min flock går tillsammans igenom våra tävlingsupplevelser
Vargungen kan berätta om sina scouterfarenheter. Hen funderar på vad hen kan och vad hen ännu behöver
öva.
Jag deltar i en scoutfärdighetstävling
Vargungen får en scouterfarenhet genom att delta i en scoutfärdighetstävling.
Jag och min flock gör en utrustningslista för en scoutfärdighetstävling
Vargungen kan packa med sig tillräcklig utrustning för en dagsutfärd.
Jag vet vad en tävlingskallelse innehåller och hur jag ska bete mig under en scoutfärdighetstävling
Vargungen bekantar sig med innehållet i en tävlingskallelse och vet hur hen ska bete sig under en tävling.
Valbara
Jag och min flock funderar på vargungetävlingens uppgifter
Vargungen förstår nyttan med att samarbeta.
Flocken gör ett gemensamt tävlingstillbehör
Vargungen får en känsla av att vara en del av en gemenskap.
Vi ordnar tillsammans en tävling eller planerar en kontroll för en annan flock
Vargungen är med om att göra något tillsammans med andra och vet vad som är en bra tävlingsuppgift.
Jag övar orientering
Vargungen förbättrar sina orienteringskunskaper.

Vargungen lär sig samarbetets styrka.
Vargungen arbetar för att nå ett gemensamt mål utan någon belöning.
Obligatoriska
Jag sköter en överenskommen uppgift hemma i en vecka
Vargungen tar ansvar för gemensamma saker.
Jag deltar i ett talko
Vargungen förstår vad det går att åstadkomma genom samarbete.
Jag diskar gemensamma kärl på ett läger eller en utfärd
Vargungen ansvarar för gemensamma saker.
Jag bekantar mig med en annan flock
Vargungen vet att det finns scouter också på annat håll än i den egna flocken.
Valbara
Jag diskuterar mobbning tillsammans med min flock och vi hittar på ett sätt att få mobbning att upphöra
Vargungen förstår vad mobbning är och vet att det är fel. Vargungen har redskap för att hjälpa den som blir
mobbad.
Jag funderar på betydelsen av att tacka och hjälpa
Vargungen upplever betydelsen av att tacka och hjälpa.
Jag deltar i ett projekt kring utvecklingssamarbete
Vargungen vet vad utvecklingssamarbete är för något.
Jag deltar i en insamling
Vargungen vet varför insamlingar arrangeras.
Jag och min flock bekantar oss med scouting för personer med en funktionsnedsättning
Vargungen gör något tillsammans med olika slags människor.

Vargungen känner till sin egen kulturbakgrund.
Vargungen bekantar sig med sin egen hembygd.
Obligatoriska
Jag bekantar mig med en intressant plats på min hemort
Vargungen känner sin egen hembygd.
Jag känner till min hemorts symboler (djur, växt eller sten)
Vargungen känner till sin hemorts symbol, t.ex. djur, växt eller stenart.
Jag vet namnet på min hemort, känner till dess historia och hittar den på en karta
Vargungen känner till sin hemorts kulturarv.
Jag känner igen min hemstads eller-kommuns vapen
Vargungen känner sin hemort.
Valbara
Jag besöker stadshuset eller kommunkansliet tillsammans med min flock
Vargungen känner sin hemort.
Jag besöker en historisk plats på min hemort
Vargungen känner till sin hemorts historia.
Jag besöker en annan scoutkår som är verksam i min hemtrakt
Vargungen känner andra scouter i sin hemtrakt.
Jag deltar i ett evenemang på min hemort
Vargungen känner till evenemangen på sin hemort.

Vargungen kan använda olika sortsers media säkert.
Vargungen övar sig att röra sig tryggt på nätet. Hen bekantar sig med den elektroniska
scoutkommunikationen.
Obligatoriska
Jag vet hur jag ska använda internet på ett tryggt sätt
Vargungen känner till de vanligaste farorna på nätet och kan undvika dem.
Jag bekantar mig tillsammans med min flock med Finlands Scouters, Finlands Svenska Scouters eller
kårens webbplats
Vargungen vet var hen kan hitta information om scouting.
Jag bekantar mig med radion och TV:n som kommunikationsmedel
Vargungen har funderat på sin relation till radio och TV.
Jag lär mig söka och hitta information på internet
Vargungen kan använda en sökmotor på nätet.
Valbara
Jag använder e-post
Vargungen kan skicka e-post.
Jag bekantar mig med olika medel för snabbkommunikation
Vargungen känner till några medel för snabbkommunikation.
Jag bekantar mig med en nättjänst som erbjuds barn i vargungeåldern
Vargungen bekantar sig med en nättjänst som är anpassad för barn i vargungeålder.
Jag jämför reklamer och diskuterar deras innehåll med de andra i flocken
Vargungen kan skilja reklam från annat mediainnehåll.

Vargungen känner till scoutingens historia och vanligaste seder. Vargungen känner att hen är en del av en
världsomfattande gemenskap.
Vargungen bekantar sig med scouttraditioner. Hen lär sig traditionella scoutfärdigheter, historier och lekar.
Obligatoriska
Jag lär känna de vanligaste scouttraditionerna
Vargungen känner till de vanligaste scouttraditionerna.
Jag bekantar mig med berättelsen om Kim och vi spelar Kims spel i flocken
Vargungen känner till scoutingens historia och utvecklar sin noggrannhet.
Jag bekantar mig med scoutdräkten och lär mig känna igen vargungarnas märken
Vargungen känner till hur vargungarnas scoutdräkt ser ut och vilka märken som hör ihop med den.
Jag bekantar mig med legenden om Sankt Göran och berättelsen om B-P
Vargungen känner till legenden om Sankt Göran och huvudpunkterna i berättelsen om B-P. Vargungen
bekantar sig med scoutideologin genom berättelserna.
Valbara
Jag deltar i ett traditionellt evenemang i kåren
Vargungen känner att hen hör till ett större sammanhang än den egna flocken. Vargungen bekantar sig med
kårens traditioner.
Jag vet vad Thinkingday är och deltar i ett Thinkingday-evenemang
Vargungen vet vad Thinking Day är för något och varför den firas.
Jag bekantar mig med scouting förr i tiden
Vargungen förstår att scoutingen har långa traditioner, som inverkar också på dagens verksamhet.
Jag bekantar mig med scouting i andra länder
Vargungen vet att scoutingen är en internationell rörelse. Vargungen upplever att hen hör till scouternas
internationella gemenskap.

Vargungen känner till de olika skedena av att skapa en tidning. Hen deltar i att producera och bevara den
egna scoutkårens historia.
Vargungen bekantar sig med olika tidningar och hur man gör en tidning. Flocken gör en egen tidning
tillsammans.
Obligatoriska
Vi gör en egen tidning i flocken
Vargungen bekantar sig med hur det går till att göra en tidning. Vargungen deltar i att bevara sin egen kårs
historia, och bidrar till kårens historieskrivning.
Jag förstår meningen med en rubrik
Vargungen bekantar sig med rubriker av olika slag och med processen kring att skapa en rubrik. Hen förstår
betydelsen av rubricering.
Jag förmedlar nyheter tillsammans med min flock
Vargungen är delaktig i att dokumentera kårens historia och producera material om kåren.
Jag bekantar mig tillsammans med min flock med olika kårers kårtidningar, med Scoutposten och med
tidningen Partio
Vargungen känner till olika scouttidningar. Hen förstår att olika tidningar har olika målgrupper.
Valbara
Jag skriver i flockens dagbok, loggbok eller blogg
Vargungen deltar i att bevara kårens historia.
Jag gör en gallup eller en intervju
Vargungen kan ställa frågor till dem som hen intervjuar.
Jag och min flock gör en artikel till någon av kårens mediekanaler
Vargungen känner till kårens olika informationskanaler. Vargungen deltar i att bevara sin egen kårs historia,
och bidrar till kårens historieskrivning.
Jag övar att använda en kamera
Vargungen tar situationsanpassade bilder.
Jag bekantar mig tillsammans med min flock med olika sorters tidningar och funderar på vad som skiljer
dem
Vargungen vet att olika tidningar har olika funktioner.
Jag bekantar mig med lokaltidningens redaktion eller med ett tryckeri
Vargungen känner till de olika skedena i tidningsproduktionen.

Obligatoriska
Jag övar på att hantera pengar
Vargungen kan ge rätt växel tillbaka i små försäljningssituationer och ta hand om pengar.
Jag deltar i kårens medelanskaffningskampanj
Vargungen vet att det krävs en arbetsinsats för att få pengar.
Vi funderar på vad vår flock kan göra för pengarna vi får in
Vi funderar på vad vår flock kan göra för pengarna vi får in
Jag gör reklam
Vargungen kan förhålla sig kritiskt till reklam.
Valbara
Vi övar på försäljningssituationer
Vargungen kan bete sig artigt i olika situationer.
Jag deltar i scouternas adventskalenderförsäljning
Vargungen vet att det krävs en arbetsinsats för att få pengar.
Vi funderar på hur vår flock kan samla in pengar till verksamheten
Vargungen lägger märke till att pengar behövs till många delar av scoutverksamheten.
Jag bekantar mig med produkten vi säljer
Vargungen är tillräckligt bekant med produkten hen säljer för att klara sig i försäljningssituationen.

Vargungen förstår att det är ett stort ansvar att ta hand om ett djur.
Vargungen bekantar sig med husdjur och hur man sköter om djur.
Obligatoriska
Jag gör instruktioner för hur man sköter ett husdjur. Jag presenterar instruktionerna för flocken
Vargungen bekantar sig med husdjur och skötseln av dessa.
Jag vet vad allergi mot djur är och vet hur man ska beakta den
Vargungen vet vad allergi mot djur är och hur den ska beaktas.
Jag bekantar mig med skötseln av ett husdjur
Vargungen bekantar sig med husdjur och deras skötsel.
Jag bekantar mig med de vanligaste husdjuren i Finland
Vargungen bekantar sig med vårt lands vanligaste husdjur, lär sig att namnge dessa och vet vilken nytta
man har av dem.
Valbara
Jag bekantar mig med exotiska husdjur
Vargungen får erfarenheter av exotiska husdjur.
Jag bekantar mig med djurskydd och vet hur jag själv kan delta i det
Vargungen bekantar sig med djurskydd och dess medel.
Jag gör en vinterutfodringsplats för fåglar och vet hur den ska skötas
Vargungarna tillverkar en vinterutfodringsautomat för fåglar och sköter om matningen under hela vintern.
Jag besöker en djuraffär, en bondgård eller en djurpark
Vargungen bekantar sig med husdjur och skötseln av dessa.

Vargungen känner till de vanligaste växterna och djuren på sin hemort.
Vargungen bekantar sig med naturligt förekommande växter och djur på hemorten.
Obligatoriska
Jag känner igen fyra djur som finns i min hemtrakt
Vargungen känner till djur som hör till naturen i den egna hemtrakten och känner också igen deras spår.
Jag känner igen fyra växter som växer i min hemtrakt
Vargungen känner till växter som hör till naturen i den egna hemtrakten och bekantar sig med deras
växtplatser.
Jag känner igen fyra fågelarter som finns i min hemtrakt
Vargungen känner till fåglar som hör till naturen i den egna hemtrakten och bekantar sig med deras
livsmiljöer.
Jag känner igen fyra svampar som växer i min hemtrakt
Vargungen känner till svampar som hör till naturen i den egna hemtrakten och lär sig att plocka svamp på
ett tryggt sätt.
Valbara
Jag skriver årstidsdagbok under två olika årstider
Vargungen observerar att Finland har flera årstider som syns konkret i naturen.
Jag gör ett naturalbum åt mig själv
Vargungen dokumenterar och samlar det hen lär sig i ett album.
Jag observerar vädret under en vecka
Vargungen är uppmärksam på vädret, lär sig att förbereda sig på det väder som ser ut att vara på väg, och
lägger märke till att vädret också kan förutspås genom tecken i naturen.
Jag känner igen fyra insekter som finns i min hemtrakt
Vargungen känner till vad som kännetecknar en insekt och känner igen insekter som finns i naturen i den
egna hemtrakten.
Tillsammans med flocken bekantar jag mig med hur djuren och naturen anpassar sig till vintern
Vargungen lägger märke till att djuren och naturen anpassar sig på olika sätt till olika årstider.

Vargungen känner sig trygg i naturen. Hen trivs i naturen.
Vargungen lär sig att röra sig i naturen och färdigheter som behövs i naturen.
Obligatoriska
Jag kan ta skydd mot naturens krafter
Vargungen kan ta skydd mot naturens krafter och beaktar dem t.ex. när hen packar ryggsäcken inför
utfärden eller planerar en utfärd.
Jag gör en sinnesresa tillsammans med min flock
Vargungen kan observera naturen som hen omges av med alla sinnen.
Jag känner tecknen på svag is och övar räddning ur vak
Vargungen kan akta sig för svaga isar och agera klokt i en nödsituation.
Jag bekantar mig med allemansrätten. Jag vet vad man får och inte får göra i naturen
Vargungen känner till allemansrätten och vet vad hen får och inte får göra i naturen.
Valbara
Jag hittar norr med hjälp av tecken i naturen
Vargungen känner till väderstrecken och kan säga vartåt norr är med hjälp av tecken i naturen.
Jag metar eller pilkar
Vargungen får erfarenhet av en fisketur.
Jag gör en svamp- eller bärplockningsutfärd tillsammans med min flock
Vargungen får en positiv erfarenhet genom en svamp- eller bärplockningsutfärd och genom att röra sig i
naturen.
Jag känner igen stjärnbilderna Karlavagnen, Orion och Cassiopeja
Vargungen känner igen stjärnbilderna Karlavagnen, Orion och Cassiopeja och övar att hitta dem på
stjärnhimlen.

Vargungen kan trygg hantera eld.
Vargungen lär sig göra upp och släcka en eld på ett tryggt sätt.
Obligatoriska
Jag kan välja en bra eldplats
Vargungen kan välja en bra och trygg eldplats.
Jag är med om att tända en eld och hålla den brinnande
Vargungen kan agera säkert i närheten av eld. Tillsammans med en vuxen är vargungen med om att tända
en eld och hålla den brinnande.
Tillsammans med min flock bekantar jag mig med trygg eldslagning
Vargungen vet vad som behövs för att det ska vara tryggt att göra upp eld, och var det är säkert att elda.
Jag tillreder något ätbart över öppen eld
Vargungen kan tillreda enkel mat över öppen eld och kan bete sig rätt i närheten av elden. Hen kan vänta
på sin tur när det behövs.
Valbara
Jag vet vad en eld behöver för att tändas och hållas brinnande
Vargungen bekantar sig med vad eld behöver för att tändas och hållas brinnande.
Tillsammans med min flock bekantar jag mig med hur olika tyger brinner
Vargungen kan agera säkert i närheten av eld. Vargungen lägger märke till att olika slags textilier antänds
och brinner på olika sätt.
Jag är med om/lär mig att släcka en eld på ett korrekt och säkert sätt
Vargungen kan agera tryggt i närheten av en eld. Hen får erfarenhet av att släcka en eld på ett korrekt och
säkert sätt.
Jag täljer tändved för eldslagning
Vargungen kan använda en täljkniv. Hen täljer tändved och använder den när hen tänder en eld.

Vargungen kan grunderna för trygg paddling.
Vargungen övar sig att paddla tryggt i kanot eller kajak. Vargungen bekantar sig med livet på stranden.
Obligatoriska
Jag vet hur jag ska bete mig i en kanot eller kajak
Vargungen känner till paddlingens grundprinciper och säkerhetsinstruktioner.
Jag kan paddla och ta iland med kanot eller kajak
Vargungen övar på att handskas med en kajak eller kanot och provar olika paddlingsstilar.
Jag kan kliva i och ur en kanot eller kajak
Vargungen kan tryggt kliva i och ur en kanot eller kajak.
Jag kan klä på mig en flytväst
Vargungen kan röra sig klokt till sjöss.
Valbara
Jag undersöker livet på stranden eller i vattnet
Vargungen förstår hur viktigt vattnet är, och hur mycket i livet som hänger samman med vatten.
Jag bekantar mig med en kajak och en kanot och känner till skillnaderna mellan dem
Vargungen känner till skillnaderna mellan en kanot och en kajak.
Jag och min flock bekantar oss med allemansrätten till sjöss
Vargungen kan röra sig klokt till sjöss.
Jag tillverkar ett metspö och metar med det
Vargungen kan meta.

Vargungen röra sig i stadsmiljö och terräng med hjälp av en karta. Hen känner sig trygg med en karta i en
främmande omgivning.
Vargungen tränar färdigheter som behövs för att kunna orientera och övar orientering i lätt terräng.
Obligatoriska
Jag lär mig huvudväderstrecken och interkardinalstrecken
Vargungen kan huvudväderstrecken och vet att det finns fler än fyra väderstreck.
Jag lär mig vad en karta är och kan läsa en enkel karta
Vargungen förstår att kartan är en bild av naturen, med vars hjälp man kan orientera även i en okänd
terräng.
Jag ritar en karta över kårlokalen och området i närheten av den och gör en skattjakt åt en vän
Vargungen uppfattar geografiska omständigheter i omgivningen och kan beskriva dessa genom att rita.
Jag orienterar under ledning av min ledare
Vargungen får en positiv och trygg erfarenhet av orientering.
Jag känner igen 10 karttecken
Vargungen känner igen de 10 vanligaste karttecknen.
Valbara
Jag vet vad jag skall göra om jag gått vilse
Vargungen lär sig hur man skall handla om man går vilse.
Jag känner igen spårtecken och deltar i en spårning
Vargungen lär sig de grundläggande spårtecknen, övar att vara uppmärksam och upplever glädje över att
hitta rätt.
Jag bekantar mig med en kompass
Vargungen kan hitta norr och de andra huvudväderstrecken med en kompass och vet vad en kompass är.

Vargungen tar miljön i beaktande i sina val och handlingar.
Vargungen övar återvinning. Hen lär sig lägga märke till hur hens egna val och handlingar påverkar miljön.
Obligatoriska
Jag plockar upp ett skräp om dagen
Vargungen värdesätter en ren omgivning och agerar själv för att ta hand om miljön.
Jag sorterar avfall tillsammans med min flock och vi bekantar oss med hur en kompost fungerar
Vargungen sopsorterar.
Jag bekantar mig med olika möjligheter att spara energi
Vargungen förstår att energi inte uppkommer av sig självt, och att vi sparar på naturresurserna när vi sparar
energi.
Jag bekantar mig med hur avfall bryts ner, och hur föroreningar inverkar på miljön
Vargungen förstår vilka faktorer som belastar miljön och vet vad var och en kan göra för att minska
mängden föroreningar.
Valbara
Tillsammans med min flock besöker jag en soptipp, en avfallsstation, en återvinningscentral eller ett
reningsverk
Vargungen förstår vad som händer med avfallet när vi slängt bort det.
Tillsammans med min flock planterar jag ett träd eller en annan växt och följer med dess tillväxt
Vargungen iakttar och följer med hur en växt gror och växer. Vargungen tar ansvar för växtens skötsel och
utvecklar samtidigt sin egen uthållighet.
Jag arrangerar en leksaksbytardag tillsammans med min flock
Vargungen förstår att alla saker inte behöver vara nya, och lär sig också att avstå från sina egna saker.
Jag besöker ett lopptorg tillsammans med min flock
Vargungen lär sig att avstå från sina egna saker till nytta för andra, och förstår att allt inte behöver köpas
som nytt.

Vargungen kan tryggt åka i en båt.
Vargungen övar sina grundfärdigheter i att tryggt röra sig på vatten.
Obligatoriska
Jag slår ett dubbelt halvslag
Vargungen kan slå ett dubbelt halvslag och vet till vad knopen används.
Jag kan bete mig ombord på en båt
Vargungen kan bete sig rätt ombord på en båt.
Jag kan klä på mig en räddningsväst
Vargungen kan klä på sig en räddningsväst.
Jag flyter med räddningsväst
Vargungen kan använda en räddningsväst.
Valbara
Jag känner till de vanligaste prickarna (kardinal och lateral)
Vargungen känner till de vanligaste prickarna.
Jag lär mig kasta livlina
Vargungen kan kasta livlina.
Jag slår en åtta
Vargungen kan slå en åtta och vet vad knopen används till.

Vargungen trivs ombord.
Vargungen provar sina båt- eller seglingsfärdigheter i praktiken.
Obligatoriska
Jag deltar i en kvällsseglats
Vargungen kan bete sig rätt ombord på en båt.
Jag följer med vår rutt på sjökortet med hjälp av navigatören
Vargungen förstår hur viktigt sjökortet är.
Jag känner till de vanligaste sjökortstecknen
Vargungen känner till de vanligaste sjökortstecknen.
Jag simmar med räddningsväst
Vargungen kan använda en räddningsväst också i vattnet.
Valbara
Jag kojlar ett rep
Vargungen kan någorlunda väl kojla ett rep och vet varför repen ombord ska vara i god ordning.
Jag övar att ro
Vargungen kan ro.
Jag vet vad jag behöver med mig på en seglats
Vargungen kan packa ner det som hen behöver under en seglats.
Jag känner igen de vanligaste båttyperna
Vargungen känner igen de vanligaste båttyperna.

Vargungen kan vara till hjälp på en seglats.
Vargungen seglar.
Obligatoriska
Jag övar mig att styra en båt
Vargungen kan någorlunda väl styra en båt under övervakning och handledning av en vuxen.
Jag hittar sjökortstecknens motsvarigheter till sjöss
Vargungen hittar självständigt ett sjökortsteckens motsvarighet till sjöss.
Jag vet var båtens säkerhetsutrustning förvaras
Vargungen förstår att det är viktigt att vara beredd på en nödsituation.
Jag vet vad jag ska göra om jag faller överbord
Vargungen vet vad hen ska göra om hen faller överbord.
Valbara
Jag bekantar mig med en loggbok
Vargungen vet varför man för loggbok.
Jag kan använda båtens toalett
Vargungen kan använda båtens toalett på rätt sätt.
Jag hjälper till att ställa båten i ordning efter en seglats
Vargungen förstår varför båten ska ställas i ordning efter seglatsen.
Jag bekantar mig med båtens kök
Vargungen vet hurdant kök det finns ombord på båten.

