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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 prancūzų 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. Quand la joie vient chez moi…

2. Pourquoi j’aime (je n’aime pas) être dans la forêt, le jardin, au potager…

3. Moi aussi, j’ai un ami fidèle.

II lygis

Atlieka dabartiniai
šeštokai ir septintokai,
pasirenka vieną iš trijų

užduočių

1. Le professeur doit être pareil…

2. Est-il important de terminer les travaux ?

3. J’apprends beaucoup en jouant.

III lygis

Atlieka dabartiniai
aštuntokai ir

devintokai (gimnazijų
I klasė),

pasirenka vieną iš
trijų užduočių

1. À quelle personne tu peux dire la vérité ?

2. Comment j’apprends à apprendre ?

3. Mon rêve s’est transformé en réalité.

IV lygis

Atlieka dabartiniai
dešimtokai ir

vienuoliktokai
(gimnazijų II ir III
klasės), pasirenka

vieną iš trijų užduočių

1. Mes réflexions sur les écoles lituaniennes.

2. On dit que le lien perdu avec la nature est la cause de plusieurs malaises.

3. Quarante tâches linguistiques françaises 
Si vous sélectionnez cette option, vous devez préparer 40 tâches avec 5 réponses 
possibles, à savoir que les tâches à préparer doivent correspondre à la structure en relation 
avec le projet linguistique Kangourou. 

V lygis

Atlieka esami ir buvę
dvyliktokai (gimnazijų

IV klasė), pasirenka
vieną iš trijų užduočių

1. Les propagandistes d’une « Vie lente » affirment que l’homme doit vivre sans
être pressé ?

2. Les réseaux sociaux dans notre vie : l’équilibre entre le profit et dommages.

3. Quarante tâches linguistiques françaises 
Si vous sélectionnez cette option, vous devez préparer 40 tâches avec 5 réponses 
possibles, à savoir que les tâches à préparer doivent correspondre à la structure en relation 
avec le projet linguistique Kangourou. 

Linkime sėkmės !
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