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Skelbiamas 2017 m. Istorijos Kengūros projekto
Lyderių turas!
Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2017 m. Istorijos Kengūros projekte surinkusius nuo 194 iki
200 taškų. Pateikiame Lyderių turo istorijos užduotis. Kiekvienam dalyviui būtina pasirinkti vieną iš
pateiktų užduočių. I ir II lygių dalyviams pateikiame tiriamojo darbo užduotis. III, IV ir V lygių
dalyviams siūlome pasirinkti: rašyti tiriamąjį darbą arba parengti Istorijos Kengūros užduotis.
Rašydami tiriamąjį darbą antraštiniame lape nurodykite vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą,
klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę, datą.
Atliktą darbą išsiųskite iki 2017 m. gruodžio 10 d. Lietuvos paštu, adresu:
Istorijos Kengūra-2017, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius
arba elektroniniu paštu pastas@vkif.lt .
Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2017 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.

2017 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. n., el. paštas
3. Klasė
4. Pasirinktas lygis
5. Pasirinkto darbo tema
6. Dalyvio surinktų taškų kiekis
7. Mokytojo (darbo vadovo) vardas ir
pavardė, telefono numeris, el. paštas
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Atlieka dabartiniai
ketvirtokai,
penktokai ir
šeštokai (Istorijos
Kengūros I ir II
lygis)

Pirmoji užduotis. Plakatas arba Atvirukas Vasario 16-ajai

Atlieka dabartiniai
penktokai, šeštokai,
septintokai,
aštuntokai,
devintokai
(gimnazijų I kl.) ir
dešimtokai
(gimnazijų II kl.)
(Istorijos Kengūros
II, III ir IV lygiai)

atkūrimo 100 – mečiui

Rekomendacijos:
1. Plakato formatas – A3, atvirukas – pasirinkto dydžio formatu.
2. Darbo priemonės – pasirenkamos.
3. Plakatui privalomas pavadinimas, atvirukui – sveikinimo tekstas.
Antroji užduotis. Dienraštis, skirtas Lietuvos valstybės

Rekomendacijos:
1. Dienraščio pavadinimas.
2. Faktai, susiję su Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiu (gyventojų nuotaikos, signatarai, pasirašę
1918-02-16 Aktą, pastatai, Nepriklausomybės minėjimo
būdai, dedikacijos, vertinimai ir kt.).
3. Pateikdami ne savo mintis ir iliustracijas būtinai
nurodykite šaltinius.
4. Dienraščio apimtis – 4 puslapiai.
Trečioji užduotis. Muziejaus eksponatų pasakojimas:
100 metų po Lietuvos valstybės atkūrimo

Atlieka dabartiniai
ketvirtokai,
penktokai, šeštokai,
septintokai ir
aštuntokai (Istorijos
Kengūros I, II ir III
lygiai)

Atlieka dabartiniai
septintokai,
aštuntokai,
devintokai –
dvyliktokai
(gimnazijų I – IV
klasės) (Istorijos
Kengūros III, IV ir
V lygiai)
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Rekomendacijos:
1. Apsilankykite keliuose muziejuose. Trumpai
pristatykite muziejų ir jo ekspoziciją.
2. Išrinkite 16 eksponatų ir išsamiai juos aprašykite.
3. Pateikite pasirinktų eksponatų piešinius ar nuotraukas.
4. Pateikite muziejaus darbuotojų komentarus apie
nagrinėjamus eksponatus.
5. Pateikite savo tyrimo eigos vertinimą: sėkmės ir
sunkumų priežastys.
6. Pateikite išvadas.
7. Nurodykite naudotų tyrimui šaltinių ir literatūros
sąrašą.
8. Darbo apimtis – iki 16 puslapių.
Ketvirtoji užduotis. Kas svarbaus įvyko pasaulyje nuo
1918m. vasario 16d. iki šių dienų?
Rekomendacijos:
1. Tyrimo objektai gali būti politiniai ir kitokie įvykiai,
mokslo ar meno pasiekimai, ar iškilūs asmenys bei kt.
2. Pageidautinos nuotraukos ir iliustracijos.
3. Informacija pristatoma laisvai pasirinkta forma: esė,
bukletas, referatas ar kt.
4. Nurodykite tyrimui naudotų šaltinių ir literatūros
sąrašą.
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Penktoji užduotis. Informaciniai karai
Atlieka dabartiniai
devintokai –
dvyliktokai
(gimnazijų I – IV
klasės) (Istorijos
Kengūros IV ir V
lygiai)

Rekomendacijos:
1. Informacinių karų sąvoka, atsiradimo priežastys, eiga ir
pasekmės.
2. Konkrečių informacinių karų pavyzdžiai, kovų su jais būdai.
3. Darbo apimtis iki 10 puslapių.
4. Pateikite išvadas.
5. Nurodykite šaltinių ir literatūros, informacinių laikmenų sąrašą.
Šeštoji užduotis. Dar neatrastas mano gimtasis miestas

Rekomenduojame
visų Istorijos
Kengūros lygių
moksleiviams (2017
metų Auksinės
Kengūros
laimėtojams)

Rekomendacijos :
1. Nežinomų ar mažai žinomų objektų, įvykių, asmenų, vietų
istorijos ir priežastys, dėl kurių jie pateko į tyrėjo akiratį.
2. Pageidautinos nuotraukos ir iliustracijos.
3. Darbo apimtis - iki 20 puslapių.
4. Pateikite išvadas.
5. Nurodykite tyrime naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą.
Septintoji užduotis. Keturiasdešimt Istorijos Kengūros užduočių

Atlieka dabartiniai
septintokai,
aštuntokai,
devintokai –
dvyliktokai
(gimnazijų I – IV
klasės) (Istorijos
Kengūros III, IV ir
V lygiai)

Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių
galimų atsakymų principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų
atliekamų Istorijos Kengūros užduočių struktūrą.

