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Skelbiamas 2022 m. Kalbų Kengūros projekto

Lyderių turas!

Sveikiname Lyderių turo dalyvius,  2022 m. Kalbų Kengūros projekte laimėjusius Auksinės Kengūros

diplomus ir surinkusius nuo 194 iki 200 taškų.  Pateikiame Lyderių turo anglų kalbos rašinių temas bei

užduotis.

Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu:

Kalbų Kengūra-2022, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius

arba elektroniniu paštu kkengura@vkif.lt iki 2022 m. gruodžio 23 dienos (imtinai).

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2023 m. sausio mėnesį.

2022 m. Kalbų Kengūros Lyderių turo

informacinė kortelė

(būtina pateikiamo darbo dalis)

1. Mokyklos pavadinimas, 
adresas, telefono numeris, el.
paštas

2. Dalyvio vardas ir pavardė,
tel. nr., el. paštas

3. Klasė

4. Pasirinktas lygis

5. Pasirinkta tema

6. Dalyvio surinktų taškų kiekis

7. Mokytojo (darbo vadovo)
vardas ir pavardė, telefono 
numeris, el. paštas

mailto:kkengura@vkif.lt
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I lygis
    
    Atlieka dabartiniai

ketvirtokai ir
penktokai, pasirenka

vieną iš trijų užduočių

1. Once the significant joy visited me 

2. The time outside. Is it more or less enjoyable than staying in? 
3. My most faithful friend 

II lygis

Atlieka dabartiniai
šeštokai ir septintokai,
pasirenka vieną iš trijų

užduočių

1. The Teacher I will always respect and appreciate

2. Is it important to complete the work?

3. Playing teaches me a lot

III lygis

Atlieka dabartiniai
aštuntokai ir

devintokai (gimnazijų
I klasė),

pasirenka vieną iš
trijų užduočių

1. My most trustable person

2. Learning to learn. Do I have this ability?

3. My dream has become the reality

IV lygis

Atlieka dabartiniai
dešimtokai ir

vienuoliktokai
(gimnazijų II ir III
klasės), pasirenka

vieną iš trijų užduočių

1. My insights and visions about schools in Lithuania

2. Presumably, loss of nature touch is a reason of frequent disorder

3. Forty English tasks 
Reference: For the following position, you are supposed to make 40 tasks (a question and
five possible answers when only one answer is correct).

V lygis

Atlieka esami ir buvę
dvyliktokai (gimnazijų

IV klasė), pasirenka
vieną iš trijų užduočių

1. According to the supporters of slow living, a human must live taking his own time

2. Pros and cons of social media in our lives

3. Forty English tasks 

Reference: For the following position, you are supposed to make 40 tasks (a question and five 
possible answers when only one answer is correct).

Linkime sėkmės !
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