
pasiraš
yk čia

Daugiausia laiko aš...

Mėgstu socialinius 
tinklus dėl...

Vieną dieną aš...

Aš elgiuosi, kaip 
man liepiama...

Skaitau knygas...

Mano draugai yra...

Geriausia vieta leisti 
laiką su draugais yra...

Ilgiausiai buvau 
su draugais...

Blogiausia bausmė man yra...

Aš gyvenu...

Mano  
kambarys yra...

Mano namai 
yra...

Mano šeima yra...

galvoju

juokiuosi

kalbu

svajoju

naujienų

draugų

garsenybių

nemėgstu

būsiu turtinga

tapsiu garsi

apkeliausiu pasaulį

išgelbėsiu planetą

visada

dažniausiai

beveik niekada

lovoje

autobuse

automobilyje

tarsi šeima

panašūs į mane

mano vienminčiai

namai

mokykla

klubai

iki 21 val.

jau po 21 val.

visą naktį

jokių kišenpinigių

jokio telefono

jokių vakarėlių

dideliame name

bute

ūkyje

kitur

mano vienos

ir mano brolio 
/ sesers

stilingas

jam trūksta 
remonto

jaukūs

pilni žmonių

švarūs

netvarkingi

didžiuliai

didelė

maža

triukšminga

rami

nepakartojama

viskas apie mane



Romantiški filmai verčia mane...

Paprašyk savo draugų ir šeimos pagalbos, 

pildant šią knygą. Tegu jie užrašo savo vardus 

virš klausimų, į kuriuos atsako.

parašas

parašas

parašas

parašas

parašas

parašas
parašas

parašas

parašas

parašas

išsidraikę

dailiai sušukuoti

per ilgi

švaru ir tvarkinga

nelaimės zona

niekada nežiūriu

užsiėmusi

atsargi

linkusi rizikuoti

šokėja

gydytoja

šunų dresuotoja

nemokami

verti pastangų

brangūs

dėmesio reikalaujantis 
dalykas

labai nuobodu

labai senoviška

paraustu

juokiuosi

verkiu

apkeliauti pasaulį

nuskristi į Mėnulį

gyventi pilyje

kalbi

geros širdies

sumani

juoktis

verkti

šypsotis

Aš esu...

Aš esu...

Dažniausiai mano plaukai būna...
Po mano lova...

Vieną dieną norėčiau...Sutrikusi aš...

Rašyti laišką yra...

Jei galėčiau, būčiau...

Geriausi dalykai gyvenime yra...

draugai

mano

Ši knyga užpildyta 
padedant:



parašas

parašasparašas

parašas

parašas

parašas

nuostabu

laiko švaistymas

puikus būdas pasisemti 
naujų idėjų

kino teatre

namuose

automobilyje

jaudina

trikdo

jas smagiau teikti 
nei gauti

dalijuosi su broliu / seserimi

dalijuosi su augintiniu

nesidaliju su niekuo

neturiu

turiu per daug

turiu 
pakankamai

linksma

protinga

sportiška

Mano šeima yra...

Sekti kitų žmonių vlogus yra... Broliai ir seserys. Aš jų...

Žiūrėti filmą geriausia...

Staigmenos...

Savo kambariu...

Cirko klounai yra...

parašas
parašas

parašas

parašas

parašas

parašas

nepakartojamas

madingas

nuolat keičiasi

žiūrėti televizorių

skaityti knygą

siųsti žinutes 
draugams

balandis

liepa

spalis

gruodis

nenerčiau į jūros dugną

nešokčiau su parašiutu

neičiau ištemptu lynu

restorane

parke

pliaže

bauginantys

meilūs

juokingi

Smagiausia pietauti...

Mano stilius yra...

Kai lauke lyja, mėgstu...

Mano mėgstamiausias 
mėnuo yra...

Aš niekada...

Ši knyga buvo užpildyta 
padedant:



Vyriausias žmogus tavo šeimoje Vyriausias žmogus tavo šeimoje

Keisčiausias talentas Keisčiausias talentas

Linksmiausias žmogus Linksmiausias žmogus

Į ką tu labiausiai panaši? Į ką tu labiausiai panaši?

Norėtum gyventi didesnėje ar mažesnėje šeimoje? Norėtum gyventi didesnėje ar mažesnėje šeimoje?

Kur norėtum gyventi? Kur norėtum gyventi?

Keisčiausias vardas Keisčiausias vardas

Kas geriausiai namuose gamina maistą? Kas geriausiai namuose gamina maistą?

Labiausiai išsiskiriantis žmogus Labiausiai išsiskiriantis žmogus

Įrašykite savo vardus ir paeiliui užpildykite anketą.
VARDAS

akįakis
VARDAS

viskas apie tavo šeimą

į



1

2

3

4

Tada nutarkite, 
kurias dvi 
drauges palyginti. 
Užrašykite jų 
vardus lentelės 
viršuje kitame 
puslapyje ir, 
pradėjusios nuo 
klausimo a, 
atimkite mažesnį 
balų skaičių 
iš didesnio, o 
gautą rezultatą 
įrašykite į žydrą 
langelį.

Lentelės viršuje 
įrašykite savo 
vardus.

Perskaitykite 
sąrašą ir balais 
nuo 0 (visai 
nesvarbu) iki 5 
(labai svarbu) 
įvertinkite, kiek 
jums svarbus 
kiekvienas jo 
punktas.

Esate tobulos atostogų 
draugės! Būdamos tokių 

panašių pomėgių ir 
pažiūrų, nešvaistykite 

laiko – kraukitės 
lagaminus!

0–9
10–24

25–34 35–50
Jūsų pomėgiai ne 

visai panašūs, nesate 
neišskiriamos, bet 

dėl to tikrai neverta 
atsisakyti bendrų 

atostogų. Jūs 
turite pakankamai 
bendro, kad gerai 

pasilinksmintumėte, 
net jei kartais ir 

atskirai.

Regis, jūs 
niekada netapsite 

neišskiriamomis vasaros 
atostogų draugėmis. 

Tačiau kol abi jausitės 
laimingos ir tenkinsite 

savo pomėgius, 
bendra išvyka nevirs 

katastrofa.

Jūs neturite daug bendro 
ir nelabai tinkate viena 

kitai per atostogas. 
Bet tegu tai nekliudo 
jums kartu smagiai 

leisti laiką. Šiaip ar taip, 
priešingybės traukia!

Sudėkite visus 
rezultatus 
ir įrašykite 
sumą į rožinį 
langelį.

Čia 
įrašykite 
vardus

Smėlio 
paplūdimys

Baseinas

Stovyklavimas

Apsipirkimas

Kelionės 
pėsčiomis

Laikas sau

Skrydis lėktuvu

Sportiniai 
užsiėmimai

Teminiai parkai

Dienos išvykos

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Esate geriausios draugės 
mokykloje ir kartu leidžiate 
laisvalaikį, bet kaip būtų, jei 
kartu išvyktumėte? Ar dvi 
savaitės atostogų sutvirtintų 
jūsų ryšį, ar bendravimas kiaurą 
parą taptų tikra katastrofa?

Čia 
įrašykite 
vardus

Iš viso

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

draugės

Ar galėtumėte būti 

geriausios 
atostogų ?



parašas parašas

dalykai apie... dalykai apie...
vardas vardas 

5 5 geriausi geriausi 

1

2

3

4

5 5

4

1

2

3


