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Skelbiamas  2022 m.  Geografijos  Kengūros

projekto Lyderių turas!

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2022 m. Geografijos Kengūros projekte surinkusius nuo 194 iki 200

taškų. Pateikiame Lyderių turo geografijos užduotis. Kiekvienam I, II ir III lygio dalyviui būtina pasirinkti

vieną iš pateiktų Geografijos Kengūros užduočių.

Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu:

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

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

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2023 m. sausio mėnesį.

2022 m. Geografijos 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 darbo tema

6. Dalyvio surinktų taškų kiekis

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

mailto:pastas@vkif.lt
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I lygis

Atlieka dabartiniai aštuntokai ir devintokai (gimnazijos I klasė)

Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:

Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, 

darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.

Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši tema.

Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami paveikslais, 

nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. 

Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.

Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą temą ar 

problemą.

Pateikiamas literatūros sąrašas.
Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus 

antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami. 

Pirmoji užduotis „Gyvūnai ir augalai Pasaulio šalių vėliavose“

Tikslas. Išsiaiškinti, kurių šalių vėliavose vaizduojami gyvūnai ir augalai.

Reikalavimai ir rekomendacijos:

1. Pateikite informaciją, kurių valstybių vėliavose vaizduojami gyvūnai ir augalai.

2. Suraskite informaciją, ką simbolizuoja šalių vėliavose vaizduojami gyvūnai ir augalai.

3. Sudarykite šių valstybių žemėlapį.

4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.

Antroji užduotis „Lietuvos rieduliai – svarbūs turizmo objektai“

Tikslas. Pateikti informaciją apie lankomus Lietuvos riedulius.

Reikalavimai ir rekomendacijos:

1. Suraskite informaciją apie lankomus Lietuvos riedulius.

2. Aprašykite kiekvieną riedulį.

3. Sudarykite riedulių žemėlapį.

4. Pateikite nuotraukas ir savo įspūdžius apie riedulius, prie kurių esate buvę.

5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.

Trečioji užduotis. Keturiasdešimt Geografijos Kengūros užduočių 
Sugalvokite ir pateikite 40 geografijos užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su 5 

pasirenkamais atsakymais, iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi atitikti Jūsų atliktų Geografijos 

Kengūros užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese pasistenkite pateikti originalių 

užduočių.
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II lygis

Atlieka dabartiniai dešimtokai ir vienuoliktokai (gimnazijos II ir III klasės)

Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:

Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, 

darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.

Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši tema.

Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami paveikslais, 

nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. 

Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.

Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą temą ar 

problemą.

Pateikiamas literatūros sąrašas.
Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus 

antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami. 

Pirmoji užduotis „Lietuva – Europos geografinis centras“

Tikslas. Pateikti informaciją apie Europoje ir Lietuvoje esančius geografinius centrus.

Reikalavimai ir rekomendacijos:

1. Suraskite informaciją apie esamus Europos geografinius centrus.

2. Nurodykite Lietuvoje esamo Europos geografinio centro privalumus.

3. Pateikite pasiūlymus, kaip pritraukti daugiau turistų į šį geografinį objektą.

4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.

Antroji užduotis „Lietuvos demografinės problemos“

Tikslas. Pateikti informaciją apie Lietuvoje buvusias ir esančias demografines problemas po 

Nepriklausomybės atkūrimo.

Reikalavimai ir rekomendacijos:

1. Suraskite informaciją, kokios demografinės problemos buvo ir yra dabar Lietuvoje.

2. Nurodykite būdus, kuriais galima būtų šias problemas išspręsti.

3. Sudarykite Lietuvos regionų, kuriuose demografinės problemos yra aktualiausios, žemėlapį.

4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.

Trečioji užduotis. Keturiasdešimt Geografijos Kengūros užduočių 
Sugalvokite ir pateikite 40 geografijos užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su 5 

pasirenkamais atsakymais, iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi atitikti Jūsų atliktų Geografijos 

Kengūros užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese pasistenkite pateikti originalių 

užduočių.
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III lygis

Atlieka buvę ir esami dvyliktokai (gimnazijos IV klasė)

Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:

Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, 

darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.

Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši tema.

Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami paveikslais, 

nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. 

Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.

Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą temą ar 

problemą.

Pateikiamas literatūros sąrašas.
Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus 

antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami. 

Pirmoji užduotis „Gyvenamosios vietos gamtiniai, kultūriniai, rekreaciniai ištekliai ir jų 

panaudojimas geografijos mokyme“

Tikslas. Surasti informaciją apie savo gyvenamosios vietos gamtinius, kultūrinius, rekreacinius išteklius 

ir jų panaudojimą geografijos mokyme.

Reikalavimai ir rekomendacijos:

1. Suraskite informaciją apie gyvenamosios vietos gamtinius, kultūrinius, rekreacinius išteklius. 

2. Pateikite informaciją, kaip galima išvardintus išteklius panaudoti geografijos mokyme.

3. Sudarykite šių išteklių žemėlapį.

4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.

Antroji užduotis „Atsinaujinančių energijos išteklių galimybės ir panaudojimas Lietuvoje“

Tikslas. Išsiaiškinti kaip yra naudojami Lietuvoje atsinaujinantys energijos ištekliai. 

Reikalavimai ir rekomendacijos:

1. Pateikite informaciją, kokius atsinaujinančius energijos išteklius galime panaudoti Lietuvoje.

2. Suraskite informaciją, kokius išteklius naudojame ir kokios yra perspektyvos.

3. Sudarykite skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių paplitimo žemėlapius.

4. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės.

Trečioji užduotis. Keturiasdešimt Geografijos Kengūros užduočių 
Sugalvokite ir pateikite 40 geografijos užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su 5 

pasirenkamais atsakymais, iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi atitikti Jūsų atliktų Geografijos 

Kengūros užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese pasistenkite pateikti originalių 

užduočių.

Linkime sėkmės !
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