
spát ve stanu
projet se na tobogánu
postavit hrad z písku
udělat dobrý skutek
zajít si do muzea
zahrát si na schovávanou
upéct sušenky / maffiny
honit motýly
prožít den bez televize
překonat strach
vylézt na strom
poslat pohled z prázdnin
natrhat kytičku pro maminku
udělat někomu radost
uplést věneček z pampelišek
natrhat si jahody
skákat gumu
běhat bosky v ranní rose
meloun ke snídani, obědu i večeři
zajít do lesa na houby
upéct třešňovou bublaninu
tancovat v dešti
skákat panáka
pozorovat světlušky
dát si pořádnou porci zmrzliny
spát v houpací síti
pozorovat letní bouřku
jít si zaplavat
foukat pampelišky do  větru
natrhat si čerstvé třešně
pozorovat mraky
chytat ryby

podniknout noční výpravu
běhat pod stříkající hadicí
upéct borůvkový koláč
získat bobříka odvahy
foukat bubliny
malovat prstovými barvami
udělat táborák a opékat buřty
projít se v potůčku
zajít si na zmrzlinový pohár
natrhat si maliny
podniknout výlet na kole
pouštět draka
malovat na kameny
vyčistit studánku 
postavit hráz v potůčku
udělat pizzu
uspořádat pyžamový den
bojovat s vodními pistolemi
udělat si piknik
udělat si vlastní limonádu
tancovat při svitu svíček
pozorovat mravenečky
malovat křídama na chodník
běhat v kalužích
vyrobit papírovou vlaštovku
cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum
dát si polštářovou bitvu
namalovat letní obrázek
přespat u kamaráda
pozorovat noční oblohu
užít si zábavný den s kamarády
mít úsměv na rtech

64 věcí které chci zažít toto léto
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