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Skelbiamas 2020 m. Kalbų Kengūros projekto  

Lyderių turas! 
 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2020 m. Kalbų Kengūros projekte atlikusius prancūzų kalbos užduotis 

ir surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo prancūzų 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 
ketvirtokai ir penktokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Meilleure journée de la semaine 

2. Cette ville du monde ( d’Europe, de la Lituanie) que j’aimerais visiter 

3. Mon sport préféré 

II  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
šeštokai ir septintokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Je suis collectionneur! 

2. Lettre à mon personnage littéraire préféré 

3. Si je voyageais le long des rives de Nemunas... 

III  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
aštuntokai ir devintokai 

(gimnazijų I klasė) , 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. J’aime ( je n’aime pas) faire les magasins 

2. Est- il vrai, que le choix de bons amis vous rendra plus heureux? Affirmez ou 
niez 

3. Je suis invité(e) chez l'auteur de mon livre préféré 

IV  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
dešimtokai ir 

vienuoliktokai 
(gimnazijų II ir III 

klasės), pasirenka vieną 
iš trijų užduočių 

 

1. Qu'ai-je découvert après avoir visité le Centre d'art contemporain(l’exposition 
d'art moderne)? 

2. La musique dans ma vie 

3. Quarante tâches linguistiques françaises 
Si vous sélectionnez cette option, vous devez préparer 40 tâches avec 5 réponses 
possibles, à savoir que les tâches à préparer doivent correspondre à la structure en 
relation avec le projet linguistique Kangourou.  

V  lygis 
 

Atlieka esami ir buvę 
dvyliktokai (gimnazijų 

IV klasė), pasirenka 
vieną iš trijų užduočių 

1. Quoi de neuf sur Facebook( Instagram)? 

2. Quand on sait garder un secret 

3. Quarante tâches linguistiques françaises 
Si vous sélectionnez cette option, vous devez préparer 40 tâches avec 5 réponses 
possibles, à savoir que les tâches à préparer doivent correspondre à la structure en 
relation avec le projet linguistique Kangourou.  

 

Linkime sėkmės ! 


