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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 vokiečių 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. So ist ein echter Lehrer!

2. Ist es wichtig, zu Ende zu führen, was man begonnen hat?

3. Beim Spielen kann  ich viel lernen.

II lygis

Atlieka dabartiniai
šeštokai ir septintokai,

pasirenka vieną iš
trijų užduočių

1. Mit wem kannst du ehrlich sein?

2. Wie lerne ich zu lernen?

3. Mein Wunschtraum ist in Erfüllung gegangen.

III lygis

Atlieka dabartiniai
aštuntokai ir devintokai

(gimnazijų I klasė) ,
pasirenka vieną iš trijų

užduočių

1. Wie beurteile ich Schulen in Litauen?

2. Man sagt, wenn man seine Beziehung zur Natur verliert, wird man oft krank.

3. Vierzig Aufgaben in Deutsch.
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben schreiben, die aus einer Frage 
und 5 möglichen Antworten bestehen, d. h. sie sollen die Struktur der von Ihnen 
gelösten Sprachkänguru-Aufgaben haben (von 5 angeführten Antworten soll nur eine 
richtig sein).

IV lygis

Atlieka dabartiniai
dešimtokai ir

vienuoliktokai
(gimnazijų II ir III

klasės), pasirenka vieną
iš trijų užduočių

1. Diejenigen, die sich an das Konzept des langsamen Lebens (Slow Life) halten, 
behaupten, dass man ohne Hast leben soll.

2. Sozialnetze in unserem Leben: Vor- und Nachteile.

3. Vierzig Aufgaben in Deutsch.
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben schreiben, die aus einer Frage 
und 5 möglichen Antworten bestehen, d. h. sie sollen die Struktur der von Ihnen 
gelösten Sprachkänguru-Aufgaben haben (von 5 angeführten Antworten soll nur eine 
richtig sein).

V lygis

Atlieka esami ir buvę
dvyliktokai (gimnazijų

IV klasė), pasirenka
vieną iš trijų užduočių

1. Kann Multitasking (gleichzeitiges Verrichten mehrerer Tätigkeiten) schädlich 
(nützlich) sein?

2. Wie fühlt man sich, wenn man immer erreichbar ist?

3. Vierzig Aufgaben in Deutsch.
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben schreiben, die aus einer 
Frage und 5 möglichen Antworten bestehen, d. h. sie sollen die Struktur der von 
Ihnen gelösten Sprachkänguru-Aufgaben haben (von 5 angeführten Antworten soll 
nur eine richtig sein).

Linkime sėkmės !
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