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Skelbiamas 2021 m. Geografijos Kengūros
projekto Lyderių turas!
Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2021 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 Lietuvos paštu, adresu:
Geografijos Kengūra-2021, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius
arba elektroniniu paštu pastas@vkif.lt iki 2021 m. gruodžio 23 dienos (imtinai).
Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2022 m. sausio mėnesį.

2021 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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I lygis
Atlieka dabartiniai aštuntokai ir devintokai (gimnazijos I klasė)
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą,
klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.
Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši tema.
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.
Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą temą ar
problemą.
Pateikiamas literatūros sąrašas.
Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus antraštinį
lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.
Pirmoji užduotis „Vasaros ir žiemos laikas“
Tikslas. Išsiaiškinti vasaros ir žiemos laiko įvedimo privalumus/trūkumus.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Pateikite informaciją, nuo kada ir kodėl Lietuvoje yra įvedamas žiemos ir vasaros laikas.
2. Pateikite žiemos ir vasaros laikų privalumus ir trūkumus.
3. Suraskite valstybes, kurios gyvena vienu laiku.
4. Sudarykite valstybių, kurios gyvena vienu laiku, žemėlapį.
5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Antroji užduotis „Mano svajonių kelionė“
Tikslas. Sudaryti svajonių kelionės aprašymą ir maršrutą.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Sudarykite savo svajonių kelionės maršrutą (Pasaulio ar Lietuvos mastu).
2. Aprašykite kiekvieną objektą, kurį norėtumėte aplankyti. Kodėl tuos objektus norėtumėte
aplankyti?
3. Sudarykite savo pasirinkto maršruto žemėlapį.
4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
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II lygis
Atlieka dabartiniai dešimtokai ir vienuoliktokai (gimnazijos II ir III klasės)
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą,
klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.
Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši tema.
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.
Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą temą ar
problemą.
Pateikiamas literatūros sąrašas.
Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus antraštinį
lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.
Pirmoji užduotis „Lietuvos raudonoji knyga“
Tikslas. Surasti informaciją apie Lietuvos raudonąją knygą.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Suraskite informaciją apie Lietuvos raudonąją knygą (nuo kada ir kokiu tikslu ši knyga yra
leidžiama, kiek kartų buvo išleista).
2. Pateikite informaciją, kaip kito knygos turinys nuo jos pirmo leidimo (kokių augalų ar gyvūnų
rūšių daugėjo, mažėjo).
3. Plačiau aprašykite paskutinį Lietuvos raudonosios knygos leidimą.
4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Antroji užduotis „UNESCO Lietuvoje“
Tikslas. Pateikti informaciją apie UNESCO Lietuvoje.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Suraskite informaciją apie UNESCO.
2. Pateikite ir plačiau aprašykite UNESCO materialųjį ir nematerialųjį paveldą Lietuvoje.
3. Pateikite informaciją, su kokiomis grėsmėmis susiduria Lietuvoje esantys UNESCO paveldo
objektai.
4. Sudarykite UNESCO materialaus paveldo Lietuvoje žemėlapį.
5. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
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III lygis
Atlieka buvę ir esami dvyliktokai (gimnazijos IV klasė)
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus:
Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą,
klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.
Įvadas. Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl pasirinkta ši tema.
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.
Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė apie tiriamą temą ar
problemą.
Pateikiamas literatūros sąrašas.
Darbo formatas – A4, šriftas - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami (išskyrus antraštinį
lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.
Pirmoji užduotis „Darnieji (ekologiški) pasaulio miestai“
Tikslas. Surasti informaciją apie esamus darniuosius (ekologiškus) pasaulio miestus.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Suraskite informaciją, ką vadiname darniuoju (ekologišku) miestu.
2. Pateikite informaciją apie esamus darniuosius (ekologiškus) miestus.
3. Sudarykite darniųjų (ekologiškų) miestų paplitimo žemėlapį.
4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.
Antroji užduotis „Pasaulio politinio ir gamtinio žemėlapio kaita XXI a. dėl vandenyno lygio
kilimo“
Tikslas. Išsiaiškinti, kaip pakito politinis ir gamtinis žemėlapis XXI a. dėl vandenyno lygio kitimo.
Reikalavimai ir rekomendacijos:
1. Pateikite informaciją, kaip pasikeitė politinis ir gamtinis žemėlapis XXI a. dėl vandenyno lygio
kitimo.
2. Suraskite informaciją, kurios teritorijos greitu metu bus užlietos.
3. Sudarykite jau apsemtų teritorijų ir tų, kurios dėl vandens lygio kilimo bus užlietos, žemėlapį.
4. Nurodykite, kokiais literatūros šaltiniais naudojotės.

Linkime sėkmės !

