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Skelbiamas 2019 m. Kalbų Kengūros projekto
Lyderių turas!
Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2019 m. Kalbų Kengūros projekte atlikusius vokiečių kalbos užduotis ir
surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo vokiečių kalbos rašinių temas bei užduotis.
Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu:
Kalbų Kengūra-2019, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius
arba elektroniniu paštu kkengura@vkif.lt iki 2019 m. gruodžio 10 dienos.
Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2019 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.

2019 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. n., 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

Kalbų Kengūra 2019

I lygis
Atlieka dabartiniai
ketvirtokai ir penktokai,
pasirenka vieną iš
dviejų užduočių

II lygis
Atlieka dabartiniai
šeštokai ir septintokai,
pasirenka vieną iš
dviejų užduočių

III lygis
Atlieka dabartiniai
aštuntokai ir devintokai
(gimnazijų I klasė) ,
pasirenka vieną iš
dviejų užduočių

IV lygis
Atlieka dabartiniai
dešimtokai ir
vienuoliktokai
(gimnazijų II ir III
klasės), pasirenka vieną
iš trijų užduočių
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1. Das beste Geschenk zum Geburtstag

2. Mein echter Helfer

1. Meine schönsten Reiseeindrücke

2. Ich mache es mit Freude

1. Ein erfüllter Traum

2. Talente eines Menschen enthüllen sich bei der Arbeit
1. Meine Freunde (Verwandten, Nächsten usw.), die im Ausland wohnen oder tätig
sind
2. Menschenrechte und Pflichten in der modernen Welt
3. Vierzig Aufgaben in Deutsch
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben bilden, 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).
1. Hat ein weiser Mensch immer Geduld?

V lygis
Atlieka esami ir buvę
dvyliktokai (gimnazijų
IV klasė) , pasirenka
vieną iš trijų užduočių

2. Wie kann ein moderner Lehrer einem Jugendlichen beim Erwachsenwerden
helfen?
3. Vierzig Aufgaben in Deutsch
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben bilden, 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 !

