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Skelbiamas 2022 m. Istorijos Kengūros projekto Lyderių turas!

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2022 m. Istorijos Kengūros projekte surinkusius nuo 194 iki 200
taškų.  Susipažinkite  su  nauja  Istorijos  Kengūros  Lyderių  turo  koncepcija.  Pasirinkite  užduotį
savarankiškai arba sukurkite 40 Istorijos Kengūros užduočių. 

     
Atliktą darbą išsiųskite iki 2022 m. gruodžio 23 d. (imtinai) Lietuvos paštu, adresu:

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

arba elektroniniu paštu pastas@vkif.lt .

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2023 m. sausio mėnesį.

2022 m. Istorijos 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, amžius

4. Pasirinkta tema

5. Dalyvio surinktų taškų kiekis

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

mailto:pastas@vkif.lt
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   Istorija persmelktas kiekvienas mus supantis daiktas,  gyvenvietė,  praėjusius įvykius mena ir šalia
gyvenantys žmonės. Reikia tik norėti ir mokėti praeitį menančius asmenis ir daiktus prakalbinti ir kurti
savo  istorinį  pasakojimą.  Nuo  šių  metų  Istorijos  Kengūros   Lyderių  turo  dalyviai  galės  prisidėti
restauruodami praėjusius laikus ir pildydami Tautos istorinės atminties fondo rinkinius. 
   Tyrimo temų gali būti įvairių ir jų pasirinkimas priklauso nuo Jūsų, kaip tyrėjų, fantazijos. Svarbiausia
yra nenurašyti jau esančios informacijos knygose ar interneto laikmenose, bet papasakoti naujai, galbūt
iš  pirmo žvilgsnio nereikšmingus dalykus.  Tautos  istorinės atminties fondo rinkinius galėtų sudaryti
pasakojimai  apie   „mažus“  žmones,  „nepastebimus“  istorijos  reliktus,  nes  pasakodami  apie  tai
prisidėsime prie tautos istorijos įprasminimo. Tikimės, kad tiriamasis darbas galbūt paskatins Jus tapti
profesionaliais istorikais.
    Jūsų  parengti  ir  geriausiai  įvertinti  darbai  bus  publikuojami  VKIF tinklapio  Tautos  istorinės
atminties fondo rinkiniuose.
    Jums teks pažinti savo artimą aplinką, aprašyti šalia gyvenančių žmonių gyvenimą, pasiekimus ir
nuopelnus nebūtinai valstybei, bet gal bendruomenei ar šeimos nariams. Galbūt sugalvosite papasakoti
savo  gyvenvietės,  mokyklos  ar  muziejaus  istoriją,  o  gal  pasidalinsite  pasakojimais  apie  namuose
saugomus daiktus. Tyrimo objektu galite pasirinkti vienos dienos įvykius, patirtus skirtingose Lietuvos
vietose ir išgyventus skirtingų žmonių. Vyresnieji galės imtis istorinės esė rašymo, remdamiesi istorikų
darbais ir istoriniais šaltiniais. O gal pavyks įsigilinti į pandemijos laikotarpio įvykius.
Pirmoji užduotis. Savarankiškas tyrimas.

1. Sugalvokite tyrimo temą ir suformuokite antraštinį lapą.
Šiame  lape  turi  būti  nurodytas  autoriaus  vardas,  pavardė,  mokyklos  pavadinimas,  klasė  ir
amžius,  darbo  pavadinimas,  darbo  vadovo  vardas,  pavardė  ir  data.  Antraštinis  lapas
nenumeruojamas.

2. Parenkite įvadinį lapą.
Darbo tikslas, uždaviniai, temos pasirinkimo priežastys.

3. Atskleiskite tyrimo temą.
4. Pateikite išvadas ar apibendrinimus.

Temos pristatymas gali būti įvairus: įprastas referatas, skaidrės, fotografijų albumas, vaizdo reportažas,
knygelė, komiksas, kiti originalūs būdai. Būtina savo istorinį pasakojimą iliustruoti vaizdine medžiaga.

Atminkite, kad svarbiausia ne daug parašyti, bet patraukliai ir išsamiai atskleisti pasirinktą temą. 
Antroji užduotis. Keturiasdešimt Istorijos Kengūros užduočių 
Sugalvokite ir pateikite 40 istorijos užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su 5 pasirenkamais
atsakymais, iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi atitikti Jūsų anksčiau atliktų Istorijos Kengūros 
užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese pasistenkite pateikti originalių užduočių. 
Užduotis kurti rekomenduojame 7-12 klasių mokiniams.

Linkime sėkmės!
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