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Naujagimio riksmas ankstų rytą
prikelia iš miego visa namą.
Mama beviltiškai atsidūsta:
- Ką man su tuo kūdikiu daryti?
Mažoji sesutė klausia:
- Mama, negi nedavė
instrukcijos, kai jį pirkai?
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Mokytojas : Kokie dantys
išdygsta žmogui paskutiniai?
Mokinys: Dirbtiniai!
Berniukas klausia draugo:
- Ar tu moki skaityti ir rašyti?
- Moku tik rašyti.
- Tai parašyk savo pavardę.
Draugas rašo.
- Ką tu parašei?
- Nežinau, juk aš nemoku
skaityti!

Vyras įeina į vonią, o ten žmona
maudo tris labai purvinus
vaikus.
- Brangioji, juk mudu turime tik
du vaikus!
- Taip, bet aš pirma turiu atskirti,
kuris iš jų yra ne mūsų!
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Ką tu čia geri, kavą ar arbatą?
- Nežinau, nesupratau, ką
pasakė padavėjas.

KNYGIUKAS

- Ką tu pasakysi apie mažąjį
broliuką, kurį tau nupirkom
dovanų?
- Aš manau, kad yra daug
reikalingesnių daiktų.

- Kelkis, sūneli, laikas į mokyklą.
- Nenoriu, mama.
- Reikia, sūneli, juk tu
mokytojas!

JUOKAI

BERTO

Vaikas klausia mamos:
- Sakyk, mama, kada aš
gimiau?
- Naktį, per patį vidurnaktį,
sūneli.
- Tikiuosi, aš tavęs
neprižadinau?
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- Mano mokytoja niekada nėra
mačiusi arklio.
- Eik tu! Iš kur žinai?
- Kai aną kartą aš nupiešiau
arklį, ji paklausė, kas čia per
daiktas.
- Ar jūsų kaime būna pramogų?
- Žinoma! Prieš dvejus metus
įvyko mėnulio užtemimas,
vasarą sudegė parduotuvė, o
stotelėje kasdien stabteli
traukinys.
- Kodėl gulbės toks ilgas kaklas?
- Kad nenuskęstų, jei vanduo
pakils.
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VšĮ Vaiko psichologijos centras
info@MesVaikystei.lt
www.MesVaikystei.lt
www.knygiukai.lt

Mažas berniukas klausia savo
mamos:
- Kiek yra pieno rūšių?
- Kaip tau atėjo į galvą tokia
mintis?
- Piešiu karvę ir nežinau, kiek
čiaupų jai reikia nupiešti.

Berniukas sako draugui:
- Vakar nukritau nuo 12-os
metrų aukščio kopėčių!!
- Ir visai nesusižeidei??
- Man pasisekė. Aš stovėjau ant
žemutinės pakopos.

Mergaitė niekaip negali
suprasti, ką čiauška jos mažas
broliukas:
- Mama, ar tu įsitikinusi, kad jis
lietuvis?
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