
Česlovas Navakauskas.  
Vitaminu maistas. 
 
Mano vardas - A raide, 
Vitaminas - pavarde. 
Mano broliai - B ir C,  
Dar broliukas vienas K. 
O jauniausiasis - PP 
 
Mes visi labai laimingi, 
Pavyzdingi ir tvarkingi. 
Jei ims graužt tave liga -  
Pulsim ja visi staiga. 
 
Padulkės tik gripo padai 
Trauksis virusu brigados! 
O ligų princesei Slogai 
Bus labai nuo mūsų bloga. 
Negaluoti ims Sloga -  
Ir ateis jos pabaiga. 
 
Na, matai kokie mes stiprus, 
Kibus, skvarbus, narsus, vikrus, 
Landus, kandus, paslaptingi, 
Žvitrūs, mitrus, stebuklingi. 
 
 
 
J.Monsevičienė 
VITAMINŲ DAINELĖ  
 
1.Ne visi vaikučiai žino, 
Kur gyvena vitaminai.  
Kur gyvena vitaminai, 
ne visi vaikučiai žino. 
 
Pried.: Vitaminas A, Vitaminas B, 
Vitaminas C, Vitaminas D, 
Vitaminas E, Vitaminas U. 
Valgykim visi kartu. 
 
2.Jie gyvena ir bulvytėj, 
Ir morkytėj, ir uogytėj, 
Agurkėly ir kopūste, 
Pasistatę žalią būstą. 
 
3.Paprašysiu aš mamytės,  
Kad išvirtų man košytės, 
Vitamininės košytės 
Iš bulvyčių ir morkytės. 

 
 
 
Dainelė "Vitaminai"  
 
Ar žinote, kas kartą nutiko man tikrai 
Papasakoti verta, paklausykite vaikai. 
Nemėgau aš kopūstų, burokų obuolių 
Į morkas pažiūrėti negaliu... 
 Tačiau saldainius ir ledus 
 Viena laižau slaptai 
 Ir užkandžiauju šokoladu 
 Tortu neretai 
 Mama kartoja nuolat 
 Valgyt sveikai svarbu 
 Be vitaminų man pritrūks jėgų. 
O kas tie vitaminai visai nesu tikra 
Kas tie maži išdykėliai yra. 
Bet gal reikėtų kartais paklausyti 
Juk viską žino visada mama. 
 
Pried.: 
Lai tegyvuoja vitaminai 
Geriau nei saldumynai ir netgi cepelinai 
Vartoti juos labai labai svarbu 
Maži be vitaminų būsit- tu ir tu... 
Lai tegyvuoja vitaminai 
Geriau nei saldumynai ir netgi cepelinai. 
Vartoti juos labai svarbu 
Geriau jau vitaminai, nei 1000 ledų. 
 
Bet štai diena atėjo, sakyčiau ne laiku 
Pakelti katinėli man pasidarė per sunku 
Su draugėmis bėgioti nespėju takeliu 
Užlipt į penktą aukštą negaliu. 
 Tuomet aš supratau, 
 kad visuomet teisi mama 
 Nuo šiol daržovių, sulčių, 
 vaisių man vis negana 
 Ir jei mane kas pavaišina  
 saldainiu skaniu 
 Istoriją šią pasakot imu.... 
Tai kas tie vitaminai dabar esu tikra, kad 
šie maži išdykėliai yra 
Todėl reikėtų kartais paklausyti 
Juk viską žino visada mama. 
 
 
 


