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Skelbiamas 2020 m. Kalbų Kengūros projekto  

Lyderių turas! 
 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2020 m. Kalbų Kengūros projekte laimėjusius Auksinės Kengūros 

diplomus ir surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo lietuvių kalbos rašinių temas bei 

užduotis.   

Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu:  

Kalbų Kengūra-2020, J. Jasinskio g. 16G,  LT-01112 Vilnius  

arba elektroniniu paštu kkengura@vkif.lt  iki 2020 m. gruodžio 18 dienos (imtinai). 

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2021 m. sausio mėnesį.  

 

 

 

2020 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 
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I  lygis 

 
Atlieka dabartiniai 
trečiokai, pasirenka 

vieną iš trijų užduočių 

1. Puikiausia savaitės diena 

2. Šį pasaulio (Europos, Lietuvos) miestą norėčiau aplankyti (aplankiau) 

3. Mano mėgstama sporto šaka 
II  lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

ketvirtokai ir penktokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Aš esu kolekcininkas! 

2. Laiškas pamėgtam literatūros kūrinio (pasakos) veikėjui 

3. Jeigu keliaučiau Nemuno pakrantėmis... 

III  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
šeštokai ir septintokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Man patinka (nepatinka) lankytis parduotuvėse 

2. Ar tiesa, kad, pasirinkęs gerus draugus, būsi laimingesnis? 

3.  Svečiuose pas mėgiamą knygos autorių 

IV  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
aštuntokai ir devintokai 

(gimnazijų I klasė) , 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Ką atradau apsilankęs(-iusi) modernaus meno parodoje? 

2. Muzika mano gyvenime 

3. Trisdešimt lietuvių kalbos užduočių 
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 30 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų 
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Kalbų Kengūros užduočių 
struktūrą (iš penkių pateiktų atsakymų vienas turėtų būti teisingas). 

V  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
dešimtokai ir 

vienuoliktokai 
(gimnazijų II ir III 

klasės), pasirenka vieną 
iš keturių užduočių 

 

1. Kodėl į geradarius dažnai žiūrima pašaipiai? 

2. Ar patinka būti vienai (vienam)? 

3. Jeigu sutikčiau gydytoją (teisėją, mokytoją ir kt.), gyvenusį prieš 200 metų 

4. Keturiasdešimt lietuvių kalbos užduočių 
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų 
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Kalbų Kengūros užduočių 
struktūrą (iš penkių pateiktų atsakymų vienas turėtų būti teisingas). 

VI  lygis 
 

Atlieka esami ir buvę 
dvyliktokai (gimnazijų 

IV klasė), pasirenka 
vieną iš keturių 

užduočių 

1. Kas geresnio feisbuke, instagrame? 

2. Ar verta saugoti paslaptį? 

3. Įsivaizduokite, jog praėjo 20 metų ir Jūs susitikote su buvusiais klasės draugais. 
Sukurkite šio susitikimo istoriją (parašykite scenarijų). 
4. Keturiasdešimt lietuvių kalbos užduočių 
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų 
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Kalbų Kengūros užduočių 
struktūrą (iš penkių pateiktų atsakymų vienas turėtų būti teisingas). 

 

Linkime sėkmės ! 


