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Skelbiamas 2021 m. Kalbų Kengūros projekto 

Lyderių turas! 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2021 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-2021, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius 

arba elektroniniu paštu kkkengura@vkif.lt iki 2021 m. gruodžio 23 dienos (imtinai). 

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2022 m. sausio mėnesį. 

 

 

2021 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 

 

mailto:kkengura@vkif.lt
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I lygis 

 
Atlieka dabartiniai 
trečiokai, pasirenka 

vieną iš trijų užduočių 

1. Noriu gyventi sveikai 

2. Mano tėčio (mamos, brolio ir kt.) profesija 

3. Ar lengva susidraugauti?  

II lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

ketvirtokai ir penktokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Kai vakarą leidžiu su knyga 

2. Nepaprastas mano augintinis 

3. Linksmiausi vasaros nuotykiai 

III lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

šeštokai ir septintokai, 

pasirenka vieną iš trijų 
užduočių 

1. Mano hobis – vienintelis ar dažnas? 

2. Mane užgrūdino kelionės 

3. Aš sugalvojau žaidimą! 

IV lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

aštuntokai ir devintokai 

(gimnazijų I klasė) , 

pasirenka vieną iš 
keturių užduočių 

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

2. Muzika mano gyvenime 

3. Išvykęs į užsienį, daug sužinosi apie savo šalį 

4. 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. „Žmonės išgyvena rūpindamiesi vieni kitais, o ne konkuruodami tarpusavyje.“ 

(Jonathan Sacks) 

2. „Karas – tai bailių pastangos išvengti taikos laikmečio problemų.“ (Thomas 

Mann) 

3. „Trumparegiška žvelgti per daug į priekį.“ (Winston Churchill) 

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. Ar esame pasirengę suaugusiųjų gyvenimui?  

2. Gyvenimo lygis pasiekė neregėtas aukštumas. Tai kodėl esame nelaimingi? 

3. „Istorija – gausybė išgalvotų įvykių pagal vykusius iš tiesų.“ (Charles 

Montesquieu) 

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 ! 


