
 

 

Vitaminų nauda ikimokyklinio amžiaus vaikams 
 

 

Vitaminai. Šis žodis kiekvienam iš mūsų pažįstamas nuo vaikystės. Mamos ir 
močiutės, įtikindamos mus konkretaus produkto naudingumu, atkreipė dėmesį 
į didžiulį tų pačių vitaminų kiekį jame. Tai ilgam įstrigo mūsų galvoje: viskas, kas 
naudinga, turi būti sustiprinta! 
Bet pasirodo, kad patys vitaminai mūsų organizmui nėra vertingi, nes 
neužtikrina gyvybinių procesų. Tačiau be jų gyventi neįmanoma. 

Pavojingas deficitas 

Žmogus vitaminų gali gauti tik su maistu. Mes, skirtingai nei gyvūnai ir augalai, 
nemokame patys jų susintetinti. Todėl bet koks vitaminų trūkumas visų pirma 
yra netinkamos mitybos problema. Pagalvokite apie trečiojo pasaulio šalis. Ten 
žmonės kenčia nuo bado, todėl serga tokiomis ligomis kaip skorbutas, rachitas, 
avitaminozė. Šios ligos atsiranda dėl tam tikrų vitaminų trūkumo organizme. 

 
 

Vitaminai  yra vertingiausios medžiagos, reikalingos žmogaus 
organizmui. Visų tipų medžiagų apykaita, nervų virškinimo, širdies ir 
kraujagyslių sistemos darbas tinkamai vykdomas tik dalyvaujant vitaminams. 
 Vitaminai daro didelę įtaką organizmo medžiagų apykaitos procesų kokybei, 
virškinimo, nervų, širdies ir kraujagyslių sistemų veiklai.  
 

Vitaminas A  būtinas vaiko organizmo audinių augimui ir vystymuisi, imuniteto 
palaikymui, kepenų veiklai, virškinamojo trakto gleivinės atstatymui. Didina 
organizmo atsparumą infekcinėms ligoms, užtikrina normalų regėjimą (jo 
trūkstant išsivysto „naktinis aklumas“). Daug vitamino A yra kepenyse, svieste, 
kiaušiniuose, o ypač žuvų taukuose.  
 

Žaliosiose daržovėse (petražolėse, špinatuose, mangolduose, rabarbaruose, 
krapuose, mėtose, salotose) ir vaisiuose yra karotino , kuris žmogaus 
organizme virsta vitaminu A. Daug karotino yra morkose, dilgėlėse, rūgštynėse, 
abrikosuose, žaliuose svogūnuose. , švieži pomidorai.  



 

 

 

Vitaminas D  ypač reikalingas vaikams iki vienerių metų. Jis neleidžia vystytis 
tokiai ligai kaip rachitas, reguliuoja kalcio ir fosforo nusėdimą kauliniuose 
audiniuose (trūkus vitamino D, sutrinka jų augimas). Vitamino D daugiausia yra 
kiaušiniuose, svieste, jautienos kepenyse, ikruose ir žuvų taukuose. Jis 
susidaro veikiant saulės spinduliams odoje.  
 

Vitaminas K būtinas normaliam kraujo krešėjimui, esant jo trūkumui, išsivysto 
audinių kraujavimas. Vitamino K dideliais kiekiais yra žiediniuose ir 
baltuosiuose kopūstuose (ypač žaliuose jų lapuose), taip pat dilgėlėse, 
špinatuose, morkose, pieniškuose pomidoruose ir kiaulienos kepenyse.  
 

Vitaminas E  dalyvauja baltymų sintezėje, aprūpina audinius deguonimi. Ypač 
svarbus pakankamas jo kiekis nėščių moterų mityboje. Vitamino E yra 
daugelyje augalų, įskaitant kviečių gemalus ir  augalinius aliejus .  
 

Vitaminai A, D, K, E  yra tirpūs riebaluose, tai yra geriau pasisavinami kartu su 
riebalais. Likę vitaminai yra vandenyje tirpūs.  
 

Vitaminas B1 (tiaminas) padeda stiprinti nervų sistemą. Šio vitamino trūkumas 
organizme lemia odos ligų vystymąsi, plaukų slinkimą. Daug vitamino B1 yra 
grikiuose ir avižiniuose dribsniuose, pupelėse, viso grūdo kvietinėje 
duonoje,  obuoliuose , bulvėse o ypač alaus mielėse. Iš gyvulinės kilmės 
produktų vitamino B1 gausu: kiaušinio trynio, ikrų, kepenų, inkstų, širdies. 
Vitaminas B2(riboflavinas) yra ypač svarbus augančiam organizmui. Trūkstant 
vitamino B2, vaikas tampa kaprizingas, jam būna prislėgta nuotaika, vėliau 
kartojasi stomatitas, išsausėja oda, atsiranda polinkis viduriuoti. Daug vitamino 
B2 yra mėsoje, žuvyje, piene ir pieno produktuose, kiaušinio baltyme, mielinėje 
duonoje. Be to, jį sintetina normali žarnyno mikroflora.  
 

Vitaminas B6  (piridoksinas) į žmogaus organizmą patenka su mėsa, pienišku 
maistu, jį sintetina žarnyno mikroflora. Motinos piene, skirtingai nei karvės 
piene, kūdikiui pakanka vitamino B6. Vitaminas B6 dalyvauja baltymų sintezėje, 
būtinas normaliam kepenų nervų sistemos vystymuisi.  
 

Vitamino C, arba askorbo rūgštis, randama daugelyje augalinio maisto. Ypač 
daug vitamino C yra juoduosiuose serbentuose, erškėtuogėse, agrastuose, 
apelsinuose, mandariinuose, greipfrutuose, žiediniuose kopūstuose, žaliuose 
svogūnuose, petražolėse. Askorbo rūgštis dalyvauja įvairių medžiagų sintezėje, 
būtina imuninės sistemos veiklai. Vitamino C poreikis ypač didelis sergant 
infekcinėmis ligomis, virškinamojo trakto ligomis. Trūkstant vitamino C, gali 
išsivystyti depresija ir išsivystyti isterija dėl ligų, tokių kaip kraujavimas iš 
dantenų. Vitaminas C sunaikinamas, jei nuluptos daržovės ilgai guli vandenyje, 



 

 

verdamos atvirame inde, maistas kelis kartus pakaitinamas.  
 

Vitaminas PP - nikotino rūgštis. Trūkstant jo, sutrinka centrinės nervų sistemos 
veikla (blogėja atmintis, mąstymas), pažeidžiamas virškinimo traktas, 
pažeidžiama oda. Nikotino rūgšties yra mėsoje, žuvyje, grikiuose, taip pat 
daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose. Nedidelis kiekis jo susidaro ir 
žmogaus organizme.  
 

Šiuo metu žinoma daugiau nei 20 skirtingų vitaminų. Dauguma jų žmogaus 
organizme nesusintetinami, nesudaro depo (tai yra nesikaupia). Todėl 
vitaminais žmogaus organizmas turi būti tiekiamas kasdien.  
 

Hipovitaminoze sergantys vaikai greičiau pavargsta mokyklos valandomis, 
ilgiau atlieka namų darbus, dažniau susierzina, skundžiasi, kad pavargsta 
akys.  
 

Tačiau reikiamo vitaminų kiekio papildyti vien maistu neįmanoma. Pavasarį 
vitaminų kiekis maiste gerokai sumažėja. Laikymo ir virimo metu vitaminai vienu 
ar kitu laipsniu sunaikinami. Todėl norint palaikyti vitaminų balansą, būtina ne 
tik vartoti  vaisius ir daržoves,  bet ir vartoti vitaminų papildus. Šiuo metu jie 
plačiai atstovaujami vaistinių tinkle. Tačiau vitaminų, ypač vaikų, reikia vartoti 
neperžengiant pagrįstų ribų.  
 

Pastaraisiais metais prekyboje pasirodė nauji  multivitaminų preparatai  - 
sausi tirpūs koncentratai ir šnypščiosios tabletės gėrimams ruošti. Jas 
organizmas pasisavina geriau nei tabletes ir dražes, be to, turi malonų skonį.  
 
 

Hipovitaminozė  – kas tai yra ir su kuo ji valgoma? Pavasario laikotarpiu vis 
dažniau galima išgirsti terminą „avitaminozė“. Avitaminozė  yra beveik visiškas 
vitamino trūkumas, o kai kuriais atvejais mirtina liga, kai kalbama apie tokius 
vitaminus kaip B12 vitaminas PP (arba nikotinamidas) arba gerai žinomas 
vitaminas C. Ir vitamino trūkumas tokio vitamino kaip B1 sukelia sunkią 
negalią. Kaip tuomet pavadinti tam tikrų vitaminų trūkumą organizme? 

 

Tam yra teisingesnis ir tinkamesnis apibrėžimo terminas 
-  hipovitaminozė . Tai skausminga būklė, atsirandanti, kai pažeidžiamas 
vitaminų vartojimo ir jų patekimo į organizmą atitikimas,  kitaip šis reiškinys 
vadinamas vitaminų trūkumu . Ši liga išsivysto, kai organizmas gauna 
nepakankamai vitaminų, o kiekvieno vitamino trūkumas turi savo individualius 
išorinius simptomus. Norint suprasti, kokių vitaminų jums trūksta, pravartu žinoti 
kai kuriuos hipovitaminozės simptomus. 

Hipovitaminozės simptomai: 



 

 

Vitaminas B12:  hemoglobino kiekio sumažėjimas (kartais išsivysto 
anemija); prastas įvairių vaistų toleravimas, kuris anksčiau nesukeldavo 
šalutinio poveikio. 
 

Hipovitaminozė PP arba nikotino rūgštis:  svorio kritimas; dažnai susidaro 
egzema – daugybiniai sutrikusios odos regeneracijos židiniai. 
 

Vitaminas B1:  rankų ar kojų skausmas; mieguistumas, atminties praradimas. 
 

Vitaminas C:  mažina kraujospūdį; kraujavimas iš mažų 
kraujagyslių; sumažinta apsauga nuo virusų. 
 

Vitaminas B6:  mieguistumas; reakcijų greičio sumažėjimas; vidutinio 
sunkumo anemija. 
 

Hipovitaminozė A:  odos lupimasis; mažų įtrūkimų susidarymas ant gleivinės 
ir odos ("užstrigimas" burnos kampučiuose); imuniteto sumažėjimas. 
hipovitaminozė K: sumažėjęs kraujo krešėjimas, padidėjęs kraujavimas su 
odos pažeidimais. 
 

Vitaminas B2:  Dermatitas (odos uždegimas su lupimu) ant veido, akių vokų, 
ausų, nosies sparnų odos. 
 

B1:  mėsa, uogos, žalios augalų dalys. 
 

Vitaminas B6  Graikiniai riešutai, kepenėlės, lazdyno riešutai. 
 

Vitaminas A:  Klaidinga nuomonė, kad vitamino A dideliais kiekiais yra 
morkose. Jame yra tik beta karotino, ir tik 50% žmonių gali jį suskaidyti, kad 
susidarytų vitaminas A. Todėl jis turi būti gaunamas gryna forma - iš sviesto, 
grietinės, žuvų ir gyvūnų kepenų, avokadų. 
 

Vitaminas K:  špinatai, pomidorai, žalieji žirneliai. 
B2:  kepenys, inkstai, mielės, kietieji sūriai. 

 Informaciją paruošė  geros sveikatos linkėdama. 

 

Narseta Klevečkienė 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 

Mob. tel.  8676 847 30 

El. p. narseta.kleveckiene@sveikatos-biuras.lt 

http://www.sveikatos-biuras.lt 
https://www.facebook.com/siauliuvsb 
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