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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 lietuvių 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


Kalbų Kengūra 2022 Lyderių turas (Lietuvių k.) 2 psl. iš 2-ų

I lygis

Atlieka dabartiniai
trečiokai, pasirenka

vieną iš trijų užduočių

1. Kai mane aplanko džiaugsmas

2. Ar linkę vaikai tausoti savo žaislus?

3. Ir aš turiu ištikimiausią draugą

II lygis

Atlieka dabartiniai
ketvirtokai ir penktokai,
pasirenka vieną iš trijų

užduočių

1. Toks turi būti mokytojas!

2. Ar svarbu pabaigti pradėtus darbus? 

3. Žaisdamas daug išmokstu

III lygis

Atlieka dabartiniai
šeštokai ir septintokai,

pasirenka vieną iš
trijų užduočių

1. Kuriam žmogui gali pasakyti tiesą?

2. Kaip aš mokausi mokytis

3. Mano svajonė pavirto tikrove

IV lygis

Atlieka dabartiniai
aštuntokai ir devintokai

(gimnazijų I klasė) ,
pasirenka vieną iš trijų

užduočių

1. Mano mintys apie Lietuvos mokyklas

2. Kalbama, jog dažno negalavimo priežastis – prarastas ryšys su gamta...

3. Keturiasdešimt lietuvių kalbos užduočių
Pasirinkę  šią  poziciją,  turite  sukurti  40  užduočių  klausimo  ir  penkių  galimų
atsakymų  principu,  t.y.  sukurtos  užduotys  turi  atitikti  Jūsų  atliekamų  Kalbų
Kengūros  užduočių  struktūrą  (iš  penkių  pateiktų  atsakymų  vienas  turėtų  būti
teisingas).

V lygis

Atlieka dabartiniai
dešimtokai ir

vienuoliktokai
(gimnazijų II ir III

klasės), pasirenka vieną
iš trijų užduočių

1. Lėto gyvenimo šalininkai teigia, jog žmogus turi gyventi neskubėdamas

2. Socialiniai tinklai mūsų gyvenime: naudos ir žalos santykis

3. Keturiasdešimt lietuvių kalbos užduočių
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Kalbų Kengūros užduočių
struktūrą (iš penkių pateiktų atsakymų vienas turėtų būti teisingas).

VI lygis

Atlieka esami ir buvę
dvyliktokai (gimnazijų

IV klasė), pasirenka
vieną iš trijų užduočių

1. Atlikdami keletą veiksmų vienu metu aliname fundamentinę organizmo veiklą ar 
įgyjame pranašumų?

2. Kaip jaučiamės, kai esame nuolatos pasiekiami?

3. Keturiasdešimt lietuvių kalbos užduočių
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Kalbų Kengūros užduočių
struktūrą (iš penkių pateiktų atsakymų vienas turėtų būti teisingas).

Linkime sėkmės !
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