
 
 

1. Kadangi daugelis paauglių mėgsta picas – išrask naują picos rūšį; 

2. Nufilmuokite muzikinį klipą; 

3. Susiraskite mėgstamą augalą ir bandykite jį užsiauginti namie; 

4. Susiorganizuokite basų draugų vakarėlį; 

5. Paplūdimyje ar prie kokio kito vandens telkinio pastatykite didžiausią smėlio pilį; 

6. Surenkite šlapių marškinėlių estafečių bėgimą; 

7. Keliaukite iškylauti į artimiausią parką; 

8. Pasigaminkite skaniausius ledų sumuštinius pasaulyje; 

9. Susirinkite į naktinį filmų žiūrėjimo vakarėlį; 

10. Galite kur nors pievoje pasvaidyti lėkštę; 

11. Plaukite kaimynų ar pažįstamų mašinas, taip susirinksite pinigų; 

12. Pasičiupkite didelę paklodę ir, pasitiesę ją ant žolės, stebėkite debesis; 

13. Padarykite kuo originalesnę atvirutę draugui; 

14. Važinėkite dviračiais tol kol nejausite kojų; 

15. Gaudykite šviečiančius vabzdžius; 

16. Pasigaminkite ir suvalgykite patį didžiausią ir skaniausią desertą; 

17. Pasnauskite eglės pavėsyje; 

18. Išsimaudykite artimiausiame vandens telkinyje; 
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19. Surenkite vandens vakarėlį; 

20. Pasisvaidykite vandens pripildytais balionais; 

21. Pasisiūkite vasarišką krepšį, arba vasariška nuotaika padabinkite turimąjį; 

22. Mirkite druskų vonioje; 

23. Užkaskite draugus smėlyje; 

24. Surenkite popierinių lėktuvėlių mūšį; 

25. Susėdę pieškite gėles ir viską, ką gražaus matote; 

26. Eikite žvejoti; 

27. Miegokite kieme, po žvaigždėtu dangumi; 

28. Sukurkite nuotraukų žurnalą; 

29. Išvykite į kelionę traukiniu; 

30. Skaitykite knygas; 

31. Sugalvokite ir padarykite draugystės apyrankes ir išdalinkite jas draugams; 

32. Parašykite eilėraštį; 

33. Sukurkite dainą; 

34. Parašykite poemą; 

35. Pradėkite rašyti knygą, novelę; 

36. Sukurkite savo internetinį puslapį; 

37. Pasistenk, kad tavo MySpace ar Facebook puslapiai taptų vasariški; 

38. Surenkite savo krepšinio aikštelėje tritaškių konkursą; 

39. Suorganizuokite arbūzo sėklų spjaudymo varžybas; 



40. Nupieškite savo naminį gyvūną; 

41. Stebėkite saulėlydį; 

42. O vėliau saulėtekį; 

43. Susirašykite renginių, kuriuos norite aplankyti sąrašą ir be abejo sudalyvaukite; 

44. Surenkite vasaros drabužių madų šou; 

45. Tapkite savanoriu skaityti knygas vaikams bibliotekoje; 

46. Surenkite grilio vakarą; 

47. Pasigaminkite hamburgerių; 

48. Padarykite koliažą iš senų laikraščių; 

49. Pasisupkite ant supynių; 

50. Pamėtykite akmenukus į vandenį; 

51. Išbandykite banglenčių sportą; 

52. Pasidarykite naują šukuoseną; 

53. Pakeiskite stilių; 

54. Pagalvokite apie gerus ir blogus įpročius, pasistenkite vieno blogo atsikratyti ir 
prisijaukinti gerą; 

55. Pagaminkite savo ledinuką ant pagaliuko; 

56. Sudarykite jūsų mėgstamiausių šios vasaros filmų sąrašą; 

57. Pasidarykite savo marškinėlius; 

58. Įrašykite jūsų mėgstamiausių vasaros dainų diską; 

59. Surenkite stalo žaidimų čempionatą; 



60. Pasigaminkite vasariškų papuošalų; 

61. Suorganizuokite generalinę namų tvarką; 

62. Pakeiskite savo kambario dizainą; 

63. Išmaudykite savo naminį gyvūnėlį lauke; 

64. Užauginkite kvapnių žolelių ir po to padarykite aromatinį maišelį; 

65. Pasiklausykite muzikos, pašokite; 

66. Suorganizuokite žvaigždžių stebėjimą; 

67. Miegokite tiek kiek telpa; 

68. Stebėkite fejerverkus; 

69. Nueikite į krepšinio ar kitos sporto šakos rungtynes; 

70. Išmokite kuo ilgiau ant pilvo sukti lanką; 

71. Palaidykite aitvarą; 

72. Pabandykite nufilmuoti savo filmą; 

73. Pasivaikščiokite senamiesčiu; 

74. Pagaminkite šeimai vakarienę; 

75. Sugalvokite staigmeną draugui; 

76. Pabandykite išmokti atmintinai visų artimųjų ir draugų gimtadienius; 

77. Pasivažinėkite riedučiais; 

78. Nueikite į teatrą; 

79. Surenkite pižamų vakarėlį; 

80. Sutvarkykite savo aplinką; 



81. Paplaukiokite vandens dviračiu; 

82. Suorganizuokite žygį su palapinėmis; 

83. Suburkite grupę ir sukurkite dainų; 

84. Suorganizuokite klasės susitikimą; 

85. Pasivažinėkite motoroleriu; 

86. Nupieškite savo genetinį medį; 

87. Pabėgiokite basi per lietų; 

88. Pažaiskite badmintoną; 

89. Nuvažiuokite į stovyklą; 

90. Surenkite ledų valgymo varžybas; 

91. Sukurkite su draugais savo kalbą; 

92. Pažaiskite „Twisterį“; 

93. Susiraskite draugų užsienyje bendraudami „Skype“. 

94. Žiūrėkite serialą „Naisiu vasara” http://www.naisiuvasara.lt/serialas/ziureti-online/; 

95. Išmokite eilėrašį mintinai; 

96. Suorganizuokite žygį su baidarėmis; 

97. Nustebinkite savo tėvelius: Paruoškite jiems pusryčius arba vakarienę 

98. Pabandykite kurti eilėraščius; 

99. Pabandykite nešnekėti vieną dieną; 

100. Kiekvieną dieną pasistenkite padaryti po vieną gerą darbą; 
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