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75 idėjos mokinių vasaros atostogoms 

 

1. Gražiai surašyk skaičius nuo 1 iki 10, nuo 1 iki 100, nuo 1 iki 1000 ir t. t. 

2. Parašyk abėcėlę naudodamas skirtingus šriftus. 

3. Rask savo namuose po vieną daiktą, kuris prasideda vis kita abėcėlės raide. 

Nupiešk ir parašyk jų pavadinimus. 

4. Surašyk abėcėlės tvarka savo vardo raides. Perskaityk savo naująjį vardą. 

Pakeisk savo šeimos narių, draugų vardus. 

5. Iškirpk iš laikraščio ar žurnalo žodžius, prasidedančius vis kita abėcėlės raide. 

Suklijuok juos.  

6. Didėjančia raidžių skaičiaus tvarka surašyk žmogaus kūno dalis. Pvz.: 1 – galva, 

nosis, kaklas… 2 - akys, ausys… 

7. Didėjančia raidžių skaičiaus tvarka surašyk šuns, paukščio, vabalo kūno dalis. 

8. Rask lauke po du visų vaivorykštės spalvų daiktus. 

9. Jei turi augintinį, papasakok, kaip jis atrodo, ką mėgsta veikti. Jei augintinio 

neturi, parašyk, kokio gyvūnėlio tu norėtum. 

10. Įsivaizduok, kad tu namuose augini krokodilą. Parašyk, kaip tu su juo elgiesi? 

11. Jei turi namuose svarstykles, pasverk ir surašyk, kiek sveria 5 braškės, 10 

akmenukų, 15 jūros kriauklyčių, 20 kankorėžių ir pan. 

12. Parašyk pasirinktam žmogui laišką. Tai gali būti šeimos narys, klasės, kiemo 

draugas, mokytojas, žinomas sportininkas, menininkas ir kt. 

13. Parašyk savo vardą ir suskaičiuok, kiek raidžių yra jame. Sugalvok ir parašyk 5 

berniukų vardus iš 5, 6, 7, 8 ir 9 raidžių. Sugalvok ir parašyk 5 mergaičių vardus 

iš 6, 7, 8, 9 ir 10 raidžių.   

14. Rask žurnaluose, laikraščiuose tau patinkančių gyvūnų nuotraukų. Sukurk 

gyvūnų albumą. Jei neturi žurnalų, nupiešk savo numylėtinius. 

15. Rask žurnaluose, laikraščiuose tau patinkančių paukščių nuotraukų. Sukurk 

paukščių albumą. Jei neturi žurnalų, nupiešk savo numylėtinius.  
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16. Rask žurnaluose, laikraščiuose tau patinkančių gėlių nuotraukų. Sukurk gėlių 

albumą. Jei neturi žurnalų, nupiešk mėgstamas gėles. O gal tau pavyks padaryti 

herbariumą?! 

17. Perskaityk knygą ir sukurk jos herbą. 

18. Apskaičiuok, kiek tau reikėtų pinigų, jei iš savo miesto važiuotum autobusu į 

Palangą ir atgal. 

19. Jei per dieną dviračiu tu įveiktum 50 kilometrų, per kiek dienų tu nuvažiuotum į 

Vilnių? 

20. Jei kasdien pėsčiomis tu nueitum po 25 kilometrus, per kiek dienų iš savo 

miesto tu atvyktum į Klaipėdą? 

21. Išvardink, kokiu transportu iš Klaipėdos galima greičiausiai nuvykti į Daniją, 

Estiją, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Vokietiją. 

22. Išvardink, kokiu transportu iš Klaipėdos galima patogiausiai nuvykti į Daniją, 

Estiją, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Suomiją, Švediją, Vokietiją. 

23. Kokiu transportu iš Klaipėdos į Daniją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, 

Suomiją, Švediją, Vokietiją tau vykti būtų įdomiausia. 

24. Sugalvok, ką galėtum nuveikti vėjuotą birželio dieną, lietingą liepos dieną ir 

karštą rugpjūčio dieną. 

25. Surask lauke po vieną daiktą, kuris yra kietas, minkštas, šiurkštus, dygliuotas, 

sausas, šlapias ir pan. Nupiešk tuos daiktus ir parašyk jų pavadinimus. 

26. Surask lauke po vieną aukštą, žemą, didelį, mažą, storą, ploną daiktą. Nupiešk 

tuos daiktus ir parašyk jų pavadinimus. 

27. Nupiešk saldų, sūrų, rūgštų, skanų, neskanų maisto produktą. Parašyk jo 

pavadinimą. 

28. Laikraštyje ar žurnale rask ir pabrauk dešimt žodžių, susijusių su vasara. 

29. Laikraštyje ar žurnale rask ir pabrauk dešimt žodžių, susijusių su atostogomis. 

30. Laikraštyje ar žurnale rask ir pabrauk dešimt žodžių, susijusių su sodu ar daržu. 

31. Laikraštyje ar žurnale rask ir pabrauk dešimt žodžių, susijusių su kaimu. 



Parengė Klaipėdos Litorinos mokyklos  
surdopedagogė ekspertė Sigita Koroliovė 
 

32.  Sugalvok ir parašyk visų vaivorykštės spalvų atspalvių pavadinimus. 

Pvz.: raudona, rausva, rožinė, vyšninė…   

33. Surašyk savo kambaryje esančius daiktus. Parašyk kuo daugiau jų mažybinių 

formų. Pvz.: lova – lovytė, lovelė, lovutė. 

34. Suorganizuok žygį po savo butą. Nupiešk žygio žemėlapį.  

35. Suorganizuok žygį po savo kiemą. Nupiešk žygio žemėlapį.  

36. Suorganizuok žygį po savo sodą. Nupiešk žygio žemėlapį. 

37. Sudaryk kuo daugiau naujų žodžių iš žodžio atostogos. Pvz.: stogas, toga, 

otas… 

38. Sudaryk kuo daugiau naujų žodžių iš žodžio vasara. 

39. Sugalvok žodį, kuriame būtų daugiau nei 10 raidžių. 

40. Sugalvok žodį, kuriame būtų daugiau nei 15 raidžių. 

41. Paprašyk tėvelių, kad leistų tau ant palangės pasisodinti gėlę ar kokią daržovę. 

Padalink popierių į dešimt langelių ir vieną kartą per savaitę nupiešk arba 

parašyk, kaip atrodo tavo augalas.  

42. Papasakok apie savo atostogas. Tavo rašinyje turi būti 10 sakinių. Kiekvienas 

sekantis žodis turi turėti po vieną raidę daugiau. Pvz., Aš esu Rima (2-3-4). Mano 

tėvai gyvena Alytuje (4-5-6-7). 

43. Papasakok apie savo atostogas. Kiekviename sakinyje pavartok bent vienos 

spalvos pavadinimą.  

44. Papasakok apie savo atostogas. Kiekvieno sakinio žodžiai turi prasidėti ta pačia 

raide. Pvz., Vakar viešėjau Vilniuje.  

45. Kartu su tėveliais sukurkite ir užrašykite vaisių ar uogų kokteilio receptą ir 

parašykite, kaip jį pasigaminti.  

46. Savarankiškai arba kartu su mama supjaustyk obuolį ir parašyk, į kiek dalių tau 

pavyko jį padalinti. 

47. Parašyk, kokius patiekalus galima pagaminti iš vaisių. 

48. Parašyk, ką galima pagaminti iš uogų. 

49. Parašyk, kas yra gaminama iš daržovių. 



Parengė Klaipėdos Litorinos mokyklos  
surdopedagogė ekspertė Sigita Koroliovė 
 

50. Kai būsi parduotuvėje, pasidomėk, kokios spalvos vaisių yra daugiausiai. 

Parašyk vaisių pavadinimus, nurodyk jų spalvą.  

51. Pasidomėk, kokios spalvos vaisių galima rasti kitose šalyse. Parašyk šalies 

pavadinimą, vaisiaus pavadinimą, nurodyk jo spalvą ir skonį. 

52. Kai būsi parduotuvėje, pasidomėk, kokios spalvos daržovių yra daugiausiai. 

Parašyk daržovių pavadinimus, nurodyk jų spalvą.  

53. Pasidomėk, kokios spalvos daržovių galima rasti kitose šalyse. Parašyk šalies 

pavadinimą, vaisiaus pavadinimą, nurodyk jo spalvą ir skonį. 

54. Sudaryk geltonų, žalių, raudonų ir t. t. daiktų sąrašą. 

55. Sudaryk mėgstamiausių užsiėmimų sąrašą. 

56. Išsikirpk iš žurnalo dešimt žodžių. Sudaryk su jais kuo daugiau sakinių. 

57. Susirask seną kalendorių ir sukarpyk įvairios formos figūromis. Tu ir tavo broliai 

(sesės) ir draugai turės naują dėlionę.  

58. Įdėk į mažą dėžutę kokį nors daiktą. Paslėpk dėžutę kambaryje (kieme, sode) ir 

nupiešk žemėlapį, pagal kurį tavo šeimos nariams ar draugams reikės surasti 

„lobį“. 

59. Pasirink Lietuvos miestą, kurį norėtum aplankyti ir, naudodamasis internete 

rasta   informacija, sukurk apie jį turistinį lankstinuką. 

60. Pasirink šalį, į kurią norėtum nuvykti ir, naudodamasis internete rasta 

informacija, sukurk apie ją turistinį lankstinuką. 

61. Parsinešk iš kiemo, parko, miško kuo daugiau skirtingų medžių lapų. Parašyk, 

nuo kokio medžio tavo lapai, paaiškink, kuo jie skiriasi. 

62. Parašyk, kuo panašūs tavo parsinešti lapai. Sukurk iš parsineštų lapų medžio 

aplikaciją. 

63. Parašyk, kokioje pasaulio pusėje yra tavo buto langai. Prisimink, kokioje pusėje 

yra tavo klasės, geriausio draugo, senelių ir t. t. butų langai.  

64. Sugalvok savo draugams žaidimą kieme pasiūlydamas, pavyzdžiui, nueiti 

dešimt žingsnių į šiaurę, keturis į pietus ir pan. Paprašyk pasakyti, kur jie dabar 

yra. 
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65. Su savo šeimos nariais ar draugais pasigaminkite iš senų laikraščių aitvarą. 

66. Jei namuose turi spalvoto popieriaus ir lazdelių, skirtų Azijos šalių patiekalų 

valgymui, pasigamink su draugais spalvingų vėjo malūnėlių. 

67. Lietingą dieną pažaisk su savo šeimos nariais ar draugais atminties žaidimą: 

padėk ant padėklo daugiau nei dešimt įvairių daiktų ir paprašyk žaidėjų gerai į 

juos įsižiūrėti. Po dešimties (15, 20, 30…) sekundžių nuimk kelis daiktus ir 

paklausk, ko trūksta. 

68. Surenk popierinių lėktuvėlių varžybas. Visi kartu išrinkite ilgiausiai ore 

išsilaikiusį, toliausiai nuskridusį, gražiausiai skridusį ir pan. lėktuvėlį.  

69.  Sukurk savo žaidimų nugalėtojams diplomus. 

70. Jei ruošiesi į kelionę, sudaryk būtiniausių daiktų sąrašą.  

71. Išmatuok ir surašyk savo šeimos narių duomenis: rankos ilgis, žingsnio ilgis, 

atstumas tarp nykščio ir rodomojo piršto, didžiausio piršto ilgis, delno plotis, 

galvos apimtis, ūgis, ūgis iškėlus ranką į viršų, ūgis pasistiebus ir pan.  

72. Sukurk šeimos narių matavimo rezultatų diagramą. Gali šią užduotį atlikti 

vasaros pradžioje ir vasaros pabaigoje. Patikėk, kai kurių šeimos narių 

matavimo duomenys tikrai pasikeis. 

73. Pagamink žaislą iš antrinių žaliavų. Įtrauk į šią veiklą šeimos narius ir draugus. 

74. Apžiūrėk savo žaislus. Ar nemanai, kad kai kurie žaislai tau jau nebereikalingi? 

Pasiklausk tėvų, ar galima juos padovanoti. Gal tavo name gyvena vaikai, kurių 

tėveliai negali nupirkti tokių žaisliukų. O gal „išaugtus“ žaisliukus rugsėjo mėnesį 

galima nunešti į mokyklą, vaikų globos namus ir pan.?!  

75. Apžiūrėk savo knygutes. Pasiklausk tėvų, ar galima jas kam nors padovanoti. 

 

  


