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Skelbiamas 2018 m. Geografijos Kengūros projekto
Lyderių turas!
Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2018 m. Geografijos Kengūros projekte surinkusius nuo 194 iki
200 taškų. Pateikiame Lyderių turo geografijos užduotis. Kiekvienam I, II ir III lygio dalyviui būtina
pasirinkti vieną iš pateiktų Geografijos Kengūros užduočių.
Atliktą darbą išsiųskite iki 2018 m. gruodžio 10 d. Lietuvos paštu, adresu:
Geografijos Kengūra-2018, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius
arba elektroniniu paštu pastas@vkif.lt .
Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2018 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.

2018 m. Geografijos 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. Pasirinkta darbo tema
6. Dalyvio surinktų taškų kiekis
7. Mokytojo (darbo vadovo) vardas ir
pavardė, telefono numeris, el. paštas
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Pirmoji užduotis. Mano gimtinės lankomos vietos
Tikslas. Surasti informaciją apie gimtojo miesto ar rajono savivaldybės lankomas
vietas.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Suraskite informaciją apie gimtojo miesto ar rajono savivaldybės lankomas vietas.
2. Pateikite informaciją apie kiekvieną lankomą vietą.
3. Sudarykite aprašytų lankomų vietų žemėlapį.
4. Sudarykite maršrutą, kurio metu galima aplankyti įdomiausias vietas.
5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos
pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą.
Antraštinis lapas nenumeruojamas.
2. Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl
pasirinkta ši tema.
3. Rezultatai. Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena
vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai turi būti
I lygis
kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie
tiriamą temą ar problemą.
5. Pateikiamas literatūros sąrašas.
6. Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami
Atlieka
(išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.
dabartiniai
Antroji užduotis. Pavojingi atmosferos reiškiniai Lietuvoje
aštuntokai ir Tikslas. Išsiaiškinti, kokie pavojingi atmosferos reiškiniai buvę Lietuvoje.
devintokai Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Suraskite informaciją, kokie pavojingi atmosferos reiškiniai buvę Lietuvoje.
(gimnazijų I 2. Apibūdinkite kiekvieną reiškinį, suraskite, dėl kokių priežasčių jie susidarė.
3. Pateikite pavojingų reiškinių sklaidos žemėlapį.
klasė)
4. Suraskite prognozes apie būsimus pavojingus reiškinius.
5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos
pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą.
Antraštinis lapas nenumeruojamas.
2. Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl
pasirinkta ši tema.
3. Rezultatai. Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena
vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai turi būti
kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie
tiriamą temą ar problemą.
5. Pateikiamas literatūros sąrašas.
6. Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami
(išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.
Trečioji užduotis. Trisdešimt Geografijos Kengūros užduočių
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 30 užduočių klausimo ir penkių galimų
atsakymų principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Geografijos
Kengūros užduočių struktūrą.
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Pirmoji užduotis. Gimtosios savivaldybės saugomos teritorijos

II lygis

Atlieka
dabartiniai

Tikslas. Išsiaiškinti, kokios saugomos teritorijos yra Jūsų savivaldybėje.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Suraskite informaciją, kaip skirstomos saugomos teritorijos.
2. Pateikite informaciją, kokia veikla galima kiekvienoje saugomoje teritorijoje.
3. Apibūdinkite kiekvieną saugomą teritoriją.
4. Sudarykite saugomų teritorijų žemėlapį.
5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos
pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis
lapas nenumeruojamas.
2. Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši
tema.
3. Rezultatai. Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami
paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi
būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename
puslapyje.
4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie
tiriamą temą ar problemą.
5. Pateikiamas literatūros sąrašas.
6. Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus
antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.

Antroji užduotis. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir perspektyvos
Lietuvoje

Tikslas. Išsiaiškinti, kokie Lietuvoje yra naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai ir
kokios jų perspektyvos.
vienuoliktokai Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Išnagrinėkite Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą.
(gimnazijų II 2. Surinkite duomenis, kokie atsinaujinantys ištekliai naudojami Lietuvoje.
3. Apibūdinkite kiekvieną atsinaujinantį energijos išteklių.
ir III klasės)
4. Pateikite kiekvieno atsinaujinančio energijos ištekliaus naudojimo duomenis ir
sudarykite sklaidos žemėlapius.
5. Įvardinkite atsinaujinančių energijos išteklių perspektyvas Lietuvoje.
6. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos
pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis
lapas nenumeruojamas.
2. Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši
tema.
3. Rezultatai. Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami
paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi
būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename
puslapyje.
4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie
tiriamą temą ar problemą.
5. Pateikiamas literatūros sąrašas.
6. Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus
antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.

dešimtokai ir

Trečioji užduotis. Keturiasdešimt Geografijos Kengūros užduočių
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Geografijos Kengūros
užduočių struktūrą.
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Pirmoji užduotis. Globalinės problemos. Jų priežastys, paplitimas, pasekmės

III lygis

Atlieka
buvę ir
esami
dvyliktokai
(gimnazijų
IV klasė)

Tikslas. Išsiaiškinti, kas yra globalinės problemos, kokios yra jų priežastys, paplitimas,
pasekmės.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Surinkite informaciją apie pasaulyje vyraujančias globalines problemas.
2. Apibūdinkite kiekvieną globalinę problemą.
3. Įvardykite priežastis, dėl kurių vyksta šios globalinės problemos, pasamprotaukite apie jų
pasekmes.
4. Pateikite kiekvienos globalinės problemos sklaidos žemėlapį.
5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos
pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas
nenumeruojamas.
2. Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši
tema.
3. Rezultatai. Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami
paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi
būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą
temą ar problemą.
5. Pateikiamas literatūros sąrašas.
6. Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus
antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.

Antroji užduotis. Žymiausi Lietuvos XX a. pab. - XXI a. geografai ir jų darbai
Tikslas. Išsiaiškinti, kokie yra žymiausi Lietuvos XX a. pab. - XXI a. geografai ir jų darbai.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Surinkite informaciją apie žymiausius Lietuvos XX a. pab. - XXI a. geografus.
2. Pateikite šių geografų žymiausius darbus.
3. Darbą iliustruokite geografų ir jų darbų nuotraukomis.
4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos
pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas
nenumeruojamas.
2. Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši
tema.
3. Rezultatai. Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai iliustruojami
paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad kiekviena vaizdinė priemonė turi
būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą
temą ar problemą.
5. Pateikiamas literatūros sąrašas.
6. Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus
antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.

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

