
Braukātos ar riteni viens pats vai 

kopā ar draugiem, apbraukājot pašas 

interesantākās vietas 

Braukātos ar skeitbordu vai skrituļslidām 

un iemācītos kādu foršu triku

Noķertu savu pirmo lielo zivi un pēc tam to 

uzceptu ugunskurā vai uz pannas 

Spēlētu basketbolu – kas to, lai zin, varbūt 

esi izcils “dankers”? 

Spēlētu pludmales volejbolu – vai zināji, ka 

Latvija ir pludmales volejbola lielvalsts? 

Izaudzētu dārzā pašu lielāko ķirbi – uz 

Halloween varēsi no tā izgrebt traki spocīgu seju  

Uzrīkotu pikniku ar draugiem un spēlētu pašas 

mīļākās galda spēles, neaizmirsti par 

Alias, Saderēsim? utt.

Dejotu ar draugiem pie mīļākajām 

dziesmām un neaizmirsti par Watch 

Me Whip, Whip,  Watch Me Na Na… 

un Can’t Stop The Feeling!” 

Palaistu dronu gaisā - vai tas 

lidos ātrāk par putniem? 

Lēkātu batutā kā ķengurs, 

augstāk par zemi paveras cits 

skats uz apkārtējo pasauli

Skatītos vakarā krītošās zvaigznes un 

ievēlēties kvēlāko šīs vasaras vēlēšanos, kura 

noteikti piepildīsies, ja to ļoti vēlēsies 

un pēc tā tieksies. Viss ir iespējams!

Apmeklētu Zoo - vēl ir tik daudz zvēru, 

kurus tu neesi redzējis savā dzīvē 

Izraktu pludmalē smilšu dambi vai veidotu 

neparastas smilšu skulptūras, cilvēki apbrī-

nos tavu meistardarbu 

Stundām ilgi lasītu šūpuļtīklā mīļāko grāmatu vai 

žurnālu, klausoties austiņās iemīļoto 

playlisti

Paspēlētos ar savu suni vai kaķi, kurš jau sen gaida 

tavu uzmanību – kā tu domā dzīvnieki 

prot smaidīt?

Palaistu gaisā pūķi – vai spēsi to noturēt? 

Varbūt tas pacels gaisā tevi? 

Uztaisītu visgardāko šīs vasaras saldējumu, neko tik 

gardu vēl nebūsi baudījis, un, godīgi sakot, 

veikala saldējumam nav īstā vasaras garša 

Sarīkotu burbuļballīti ar draugiem, kuram 

izdosies palaist gaisā milzīgāko ziepju burbuli  

Uzrīkotu kaujas ar ūdens pistolēm – tās ir 

pašas jautrākās un slapjākās 

Lai Tev  
burvīga vasara! 
Tavs Drossinternets.lv
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KĀ PAVADĪSI 
VASARU?
VASARA BEZ INTERNETA 
UN SOCIĀLAJIEM 
TĪKLIEM...
“NEZOMBĒJIES”  
VISU DIENU SAVĀ TELEFONĀ, 
BET BAUDI VASARU  
PAR VISIEM

#ManaVasara
#ManaDziveNavTikaiInternets

Saule un silts klimats mūsu 
Latvijā ir tikai 3 mēnešus, 
tāpēc izmanto šo laiku, lai:

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | 
Instagram.com/drossinternetslv


