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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Các anh chị phụ huynh thân mến, 

Xin gửi đến các anh chị và các bé tuyển tập ‘’Những mẩu truyện nhỏ dành cho 

các bạn nhỏ’’. Đây là một phần trong dự án ‘’Tiếng mẹ đẻ thật vui!’’ do thành 

phố Espoo tổ chức.  

Các giáo viên phụ trách tiếng mẹ đẻ sẽ sưu tầm những câu truyện thiếu nhi, tập 

hợp và soạn ra những hoạt động để giúp các bé hiểu thêm và yêu thích hơn tiếng 

mẹ đẻ của mình. 

Với riêng tiếng VIệt của chúng ta, tập sách được chia thành hai phần: 

Phần 1: Gồm những bài đồng dao, vừa giới thiệu chữ cái, vừa giới thiệu các trò 

chơi dân gian ở Việt Nam. Trong phần này, mỗi bài đồng dao tương ứng với một 

chữ cái. Phụ huynh có thể cho các con tập đọc và khoanh tròn chữ cái ứng với 

bài đồng dao. 

Phần 2: Gồm một số truyện đọc ngắn có hình minh họa để phụ huynh đọc cùng 

con, được sưu tầm từ nhiều nguồn, và lược dịch qua tiếng Việt để gửi đến các 

bé. Cuối mỗi câu chuyện sẽ có một vài câu hỏi ngắn để giúp các bé hiểu rõ hơn 

câu chuyện, kèm theo đó là một hoạt động mà tôi rất mong các anh chị khuyến 

khích bé làm.  

Đây sẽ là một món quà nhỏ mà cô Hằng gửi tới tất cả các bạn nhỏ. Hy vọng các 

em sẽ yêu thích tập sách này, yêu mến tiếng Việt hơn, và học tiếng Việt thật tốt 

nữa nhé!  

Hằng Nguyễn 
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PHẦN 1 

ĐỒNG DAO 
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Con kiến mà leo cành đa, 

Leo phải cành cụt, leo ra leo vào. 

Con kiến mà leo cành đào, 

Leo phải cành cụt, leo vào leo ra. 

CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA 

NHỚ ƠN 

Ăn một bát cơm 

Nhớ người cày ruộng 

Ăn đĩa rau muống, 

Nhớ người đào ao. 

Ăn một quả đào, 

Nhớ người vun gốc. 

Ăn một con ốc, 

Nhớ người đi mò. 

Sang đò, 

Nhớ người chèo chống. 

Năm võng, 

Nhớ người mắc dây. 

Đứng mát gốc cây, 

Nhớ người trồng trọt.  
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  NGHÉ ƠI!  

Nghé ơi, ta bảo nghé này 

Nghé ăn cho béo, nghé cày ruộng sâu 

Ở đời khôn khéo chi đâu, 

Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cần. 

CÁI BỐNG 

Cái bống là cái bống bang 

Khéo sảy khéo sàng, cho mẹ nấu cơm 

Mẹ Bống đi chợ đường trơn, 

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.  
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  CON CUA 

Con cua mà có hai càng, 

Đầu, tai không có bò ngang cả đời. 

Con cá mà có cái đuôi, 

Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài. 

Con rùa mà có cái mai, 

Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào r.a 

Con voi mà có hai ngà, 

Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây. 

Con chim mà có cánh bay, 

Bay cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường.  
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DUNG DĂNG DUNG DẺ 

Dung dăng dung dẻ 

Dắt trẻ đi chơi 

Đến cổng nhà trời 

Lạy cậu lạy mợ 

Cho cháu về quê 

Cho dê đi học 

Cho cóc ở nhà 

Cho gà bới bếp 

Xì xà xì xụp 

Ngồi thụp xuống đây. 

THẢ ĐĨA BA BA 

Dung dăng dung dẻ 

Dắt trẻ đi chơi 

Đến cổng nhà trời 

Lạy cậu lạy mợ 

Cho cháu về quê 

Cho dê đi học 

Cho cóc ở nhà 

Cho gà bới bếp 

Xì xà xì xụp 

Ngồi thụp xuống đây. 
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CON CHIM SE SẺ 

Con chim se sẻ 

Nó ăn gạo tẻ 

Nó hát líu lo 

Nó ăn hạt ngô 

Nó kêu lép nhép 

Nó ăn gạo nếp 

Nó vãi ra sân 

Ơ láng giềng gần 

Đuổi con se sẻ. 

ẾCH Ở DƯỚI AO 

Ếch ở dưới ao 

Vừa ngớt mưa rào 

Nhảy ra bì bọp 

Ếch kêu ‘’ộp ộp’’ 

Ếch kêu ‘’ặp ặp’’ 

Thấy bác đi câu 

Rủ nhau đi trốn 

Ếch kêu ‘’ộp ộp’’ 

Ếch kêu ‘’ặp ặp’’ 
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  GÁNH GÁNH GỒNG GỒNG 

Gánh gành gồng gồng 

Gánh sông gánh núi 

Gánh củi gánh cành 

Ta chạy cho nhanh 

Về xây nhà bếp 

Nấu nồi cơm nếp  

Chia ra năm phần 

 

Một phần cho mẹ 

Một phần cho cha 

Một phần cho bà 

Một phần cho chị 

Một phần cho anh 

Ta chạy cho nhanh 

Về xây nhà bếp… 
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HỘI LÀNG CHIM 

Hay nghịch hay tếu 

Là chú chìa vôi 

Hay chao đớip mồi 

Là con chèo bẻo 

Tính hay mách lẻo 

Bác khách trước nhà 

Hay nhặt lân la 

Là bà chim sẻ 

Có nghĩa có tình 

Là mẹ chim câu 

Hay đi nhặt sau 

Là con chiền chiện 
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CHI CHI CHÀNH CHÀNH 

Chi chi chành chành 

Cái đanh thổi lửa 

Con ngựa đứt cương 

Ba vương ngũ đế 

Bắt dế đi tìm 

Ù à ù ập! 

Kéo cưa lừa xẻ 

Ông thợ nào khỏe 

Về ăn cơm vua 

Ông thợ nào thua 

Về bú tí mẹ  

Kéo cưa lừa xích 

Làm ít ăn nhiều 

Nằm đâu ngủ đáy 

Nó lấy mất cưa 

Lấy gì mà kéo! 

KÉO CƯA LỪA XẺ 
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LẠY TRỜI MƯA XUỐNG 

Lạy trời mưa xuống 

Lấy nước tôi uống 

Lấy ruộng tôi cày 

Lấy đầy bát cơm 

Lấy rơm đun bếp 

Lấy nếp nấu xôi 

Lấy vôi ăn trầu 

Lấy bậu về ôm 

Lấy nơm đơm cá 

Lấy ra vo gạo 

Lấy dao thái thịt 

Lấy liếp làm nhà 

Lấy hoa về cúng 

Lấy thúng đựng tiền 

Lấy tiên làm vợ 

Lấy chợ bán đồ 

Lấy ngô nuôi lợn 

Lấy bợm làm bè 

Lấy ghe đánh cá 

Lấy vá múc canh 

Lấy hành xào thịt 

Lấy vịt tiết canh 

Lấy manh áo mới 

Lấy trời chở che 

Lấy mè rang muối 

Lấy chuỗi trân châu 

Lấy trâu đi cày 

Lấy bầy trẻ con 

Lấy hòn đá cuội 

Lấy bụi chuối cau 

Lấy màu nhuộm áo 

Lấy đạo để theo 

Lấy cheo đóng làng 

Lấy hàng rau muống 

Lạy trời mưa xuống… 
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CƠN MƯA 

Cơn mưa đằng đông, 

Vừa trông vừa chạy 

Cơn mưa đằng tây, 

Mưa dây bão giật. 

Cơn mưa đằng nam, 

Vừa làm vừa ăn. 

Cơn mưa đằng bắc, 

Lắc rắc vài hạt. 

NU NA NU NỐNG Nu na nu nống 

Đánh trống phất cờ 

Mở cuộc thi đua 

Chân ai sạch sẽ  

Gót đỏ hồng hào 

Không bẩn tí nào 

Được vào đánh trống. 
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  TRỜI MƯA 

Trời mưa 

Quả dưa vẹo vọ 

Con ốc nằm co 

Con tôm đánh đáo 

Con cò kiếm ăn. 

LỘN CẦU VỒNG 

Nước trong nước chảy 

Có cô mười bảy 

Có chị mười ba 

Hai chị em ta 

Cùng lộn cầu vồng. 

 

CHÚ CUỘI 

Chú Cuội ngồi gốc cây đa, 

Để trâu ăn cỏ gọi cha ời ời. 

Cha còn cắt cỏ trên trời, 

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. 

Ông thì cầm bút, cầm nghiên, 

Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa. 
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PHÁO NỔ PHÁO NANG 

Pháo nổ pháo nang 

Cả làng chịu chưa 

Bán cửa bán nhà 

Mà đến pháo tôi! 

QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC 

Quạc quạc quạc quạc 

Con vịt con vạc 

Có thương em tao 

Thì lội xuống ao 

Bắt ba con ốc 

Thì lội xuống rộc  

Bắt ba con rô 

Thì lội xuống hồ 

Bắt mười con diếc 

Quạc quạc quạc quạc! 
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RÌ RÀ RÌ RÀ 
Rì rà rì ra 

Đội nhà đi chơi 

Gặp khi tối trời 

Úp nhà lên ngủ 

Khi mặt trời lú 

Lại thò đầu ra 

Rì rà rì rà 

ĐẾM SAO 

Một ông sao sáng 

Hai ông sáng sao 

Ba ông sao sáng 

Sáng chiếu muôn ánh vàng 

Bốn ông sáng sao 

Kìa năm ông sao sáng 

Kìa sáu ông sáng sao 

Trên trời cao. 

Tập tầm vông 

Tay không tay có 

Tập tầm vó 

Tay có tay không 

Mời các bạn  

Đoán sao cho đúng 

Tập tầm vó 

Tay nào có, có tay nào không 

Có có, không không. 

TẬP TẦM VÔNG 



19 
 

  

 

  

ÚP LÁ KHOAI 

Úp lá khoai 

Mười hai chong chóng 

Đứa bận áo trắng 

Đứa bận áo đen 

Đứa xách lồng đèn 

Đừa cầm ống thụt 

Thụt ra thụt vô 

Có thằng té xuống giếng 

Có thằng té xuống sình 

Chú khỉ cười 

Úi da! 

HỌ HÀNG RAU CỦ 

Bí ngô là cô đậu nành 

Đậu nành là anh dưa chuột 

Dưa chuột là cậu ruột dưa gang 

Dưa gang cùng hàng dưa hấu 

Dưa hấu là cậu bí ngô. 
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CON VỎI CON VOI 

Con vỏi con voi 

Có cái vòi đi trước 

Hai chân trước đi trước 

Hai chân sau đi sau 

Còn cái đuôi 

Đi sau rốt 

Tôi xin kể nốt 

Câu chuyện con voi! 
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BÔNG SEN 

Trong đầm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. 

Nhị vàng bông trắng lá xanh, 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

CHUỒN CHUỒN VÀ CU TÝ 

Chuồn chuồn có cánh thì bay 

Có thằng cu Tý thò tay bắt chuồn! 
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PHẦN 2 

TRUYỆN ĐỌC 
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ĐẬU ĐỎ ƠI! 

 

  
Ngày sinh nhật, bé Trà được mẹ tặng 

một món quà thật lạ… 

- Ồ! Một hạt đậu đỏ và sách dạy trồng 

cây! – Bé Trà reo lên – Hay thật, mình 

có thể tự trồng một cây đậu đỏ rồi!  

Ngày thứ nhất… 

Đầu tiên mình phải dùng đất thật xốp, tiếp theo là gieo 

hạt. Trong sách ghi rõ thế mà!  

- Cậu làm tốt lắm, Trà ạ! – Sách bảo. 

Lấp đất lại, cuối cùng là tưới nước…. 

Ngày thứ hai…buổi sáng… 

- Đậu Đỏ nảy mầm rồi này, mẹ ơi!  

Bạn phải uống thật nhiều nước nhé! 

Phải uống thật nhiều nước thì mới 

mau lớn, Đậu Đỏ ạ!  

Ngày thứ hai…buổi trưa…. 

- Trà ơi, mình…mình có ghi rõ là 

không được tưới cây vào lúc trời 

nắng nóng mà!  
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Ngày thứ hai…buổi tối… 

- Trà ơi, lúc có hơi sương, lại càng 

không được tưới nhiều nước nữa! 

Trà quên đọc tớ rồi à? 

  

Ba ngày sau… 

- Mẹ ơi, Đậu Đỏ tội nghiệp lắm!  

- Con thử đọc sách xem mình đã 

chăm sóc Đậu Đỏ đúng cách chưa? 

‘’Không nên tưới nước quá nhiều, 

cây sẽ bị úng rễ, không thể phát 

triển khỏe mạnh, thậm chí héo 

úa…’’ 

‘’Chị xin lỗi em, Đậu Đỏ ạ!’’ 
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- Đậu Đỏ không buồn đâu vì bạn 

biết rằng con rất yêu bạn. Có điều, 

chính tình yêu không đúng cách đã 

làm bạn gặp nguy hiểm. 

Con phải xin lỗi cả bạn Sách nữa vì 

con đã bỏ rơi bạn ấy dù bạn ấy rất 

cần thiết cho Đậu Đỏ của con.  

Mấy ngày sau, Đậu Đỏ đã khỏe lại. 

Còn bé Trà với Sách đã trở thành một đôi bạn rất thân thiết. 

Nguồn:  https://storyweaver.org.in/stories/36333-dau-do-oi 

 

 

Em trả lời: 

1) Bé Trà được mẹ tặng gì vào ngày sinh nhật?  

2) Bé Trà đã chăm sóc Đậu Đỏ như thế nào? 

3) Vì sao Đậu Đỏ của bé Trà trở nên yếu ớt?  

4) Mẹ đã khuyên bé Trà điều gì? 

5) Bé Trà đã xin lỗi những ai? 

6) Bé Trà xem bạn Sách là ai?  

Em đang đọc sách 

gì? Sách chỉ em điều 

gì? Hãy chia sẻ cho 

gia đình em nghe 

điều em học và làm 

được từ sách nhé!  

https://storyweaver.org.in/stories/36333-dau-do-oi
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SÓC CON ĐI HỌC 

 

  
Từ bé, Sóc và Mây đã chơi cùng nhau. 

Vui ơi là vui! Một tối nọ, Mây nói: 

- Mai Sóc đi học cùng Mây nhé!  

- Ôi, mình sợ lắm! Đi học có gì vui đâu!  

Thế nhưng, vì muốn bên cạnh Mai, Sóc 

vẫn đòng ý ngày mai đi học cùng  Mây.  

Hôm sau, từ lúc trời chưa sáng, cả hai đã 

bắt đầu đi đến trường. Lúc này, trời vẫn 

còn tối ơi là tối! Bỗng, Sóc la lên: 

- Trời ơi! Thú dữ kìa!  

Mây chiếu đèn pin vào và phát hiện ra:  

- Không phải đâu, đó chỉ là những tảng 

đá thôi!  

- May quá!  

Cả hai đi tiếp và gặp một dòng suối 

gầm gừ, hung dữ. Sóc năn nỉ: 

- Sóc ướt hết rồi! Hay mình quay về đi! 

Mình muốn về nhà cơ!  

- Đừng khóc nữa nhé, mặt trời sắp lên 

rồi! Sóc sẽ khô nhanh thôi! 

- Đường đến trường còn xa lắm! Sóc 

không muốn đi nữa đâu! 
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  - Sóc ơi, nhìn xem! Trường ở kia rồi! – 

Mây reo lên. 

- Mây ơi, nhìn kia, ở đây sao có nhiều 

bạn quá này! – Sóc ngạc nhiên 

- Đúng rồi, Sóc ơi! Đi học sẽ được nghe 

kể chuyện nè, còn gặp được nhiều bạn 

nữa!  

- Đi học đúng là vui thật! Mai mình đi 

học nữa nha Mây!  

Em trả lời: 

1) Vì sao lúc đầu Sóc không chịu đi học? 

2) Đường đến trường của bạn như thế nào? Hai bạn phải đi qua những đâu? 

3) Vì sao cuối cùng Sóc nói: ‘’Đi học đúng là vui thật!’’? 

4) Em thích điều gì ở bạn Mây và bạn Sóc? 

Nguồn:  https://storyweaver.org.in/stories/31013-soc-con-di-hoc 

 

 

Còn với em, đi học có gì vui? Mỗi tuần hãy nhớ lại một việc vui ở trường  

và kể cho gia đình em nghe nhé!  

https://storyweaver.org.in/stories/31013-soc-con-di-hoc
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KHUNG CỬA SỔ KỲ DIỆU 

  

Lúc tám tuổi, Minh bị bệnh nặng; cậu yếu ớt tới nỗi không thể ngồi dậy, cả 

ngày chỉ nằm trên giường. Không được đi học, không được gặp bạn bè, mỗi 

ngày trôi qua với Minh dài vô tận. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc nhìn 

ra ngoài cửa sổ.  

Ngày qua ngày, Minh càng chán nản và tuyệt vọng hơn. Một ngày nọ, Minh 

thấy một cái bóng lấp ló ngay cửa sổ. Thì ra đó là một chú chim cánh cụt! Chú 

mang cho Minh một ít bánh mì rồi chạy đi.  

 

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mình thấy một chú khỉ đang thổi 

bong bóng, ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.  
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  Rồi lần lượt những nhân vật ngộ 

nghĩnh khác kéo đến, làm Minh không 

thể nhịn được cười. Nào là một con 

heo đang chơi trống, một con voi nhảy 

trên tấm bạt nhún (trampoline), và có 

hẳn một chú chó đọc bài thơ dài. 

Minh không kể chuyện này với ai vì làm gì có ai tin Minh chứ? Dù thế nào, 

những con vật kia đã giúp tâm trạng Minh tốt hơn, mang lại niềm vui tới trái 

tim và cơ thể Minh. Không bao lâu, sức khỏe Minh hồi phục rất nhanh và 

Minh có thể đi học trở lại. Minh chỉ muốn chạy ngay tới các bạn và kể cho các 

bạn điều kỳ lạ mà Minh đã thấy.  

Đang nói chuyện, Minh thấy có vật gì 

kỳ lạ thò ra từ cặp của bạn. Các bạn 

không cho Minh xem nhưng vì Minh 

năn nỉ mãi, các bạn cuối cùng cũng mở 

cặp ra… 

Hóa ra, trong cặp, là những bộ đồ hóa 

trang các con vật mà Minh đã gặp. 

Chính các bạn đã hóa trang thành các 

con vật, giúp Minh vui vẻ hơn và mau 

khỏe lại.  
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  Từ đó về sau, Minh cùng các bạn luôn cố gắng hết sức để không ai cảm 

thấy buồn và tủi thân nữa. 

Em trả lời: 

1) Điều gì giúp Minh khỏe lại? 

2) Nhìn hình, hãy đoán xem Minh và các bạn đang giúp gì? 

3) Cửa sổ nhà Minh có phép thuật không? 

Em suy nghĩ:  

- Em có từng bị ốm bị bệnh chưa? Lúc đó em cảm thấy thế nào? Mỗi khi 

bệnh, em muốn được ăn gì làm gì nhất? 

- Nếu em biết ai bị ốm, em sẽ làm gì? 

 

 

  

Ghi lại những việc em có thể làm để động viên một người đang buồn nhé! 

  

Nguồn: https://freestoriesforkids.com/picture-

books/looking-out-window-picture-bedtime-story 

 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/looking-out-window-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/looking-out-window-picture-bedtime-story
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CHÚ BẠCH TUỘC NHÚT NHÁT 

 

  
Ngày xưa, có một chú bạch tuộc vô cùng nhút 

nhát. Tuy chú rất muốn có nhiều bạn, nhưng 

không dám lại gần và bắt chuyện với ai cả. 

Một ngày nọ, trong lúc tìm kiếm thức ăn, chú 

bạch tuộc bị mắc vào đám san hô. Chú tìm mọi 

cách để gỡ các xúc tu nhưng không thành. Có 

nhiều loài cá đi ngang qua, nhưng vì nhút nhát 

và xấu hổ, chú không dám cất tiếng kêu nhờ 

giúp đỡ. 

May mắn thay, có một bé cá hề bơi ngang qua, 

giúp chú gỡ các xúc tu ra khỏi đám san hô. Chú 

cảm thấy rất vui và rất muốn kết bạn với bé cá 

hề. Nhưng một lần nữa, vì quá nhút nhát, chú 

chỉ cảm ơn rồi bơi đi mất.   

Vài ngày sau, khi đang dạo qua các mỏm 

đá, chú thấy bé cá hề đang bị một tên cá 

mập đầu búa rượt đuổi. Bé cá hề đang 

gặp nguy hiểm, nhưng không ai dám tới 

giúp vì rất sợ tên cá mập hung dữ kia. 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nhớ lại bé cá hề từng giúp mình, chú bạch 

tuộc nghĩ dù thế nào phải giúp bạn thôi.  

Lấy hết can đảm, chú bạch tuộc lao ra, lấy hết 

số mực trong người, bắn mạnh vào mặt tên 

cá mập và ôm lấy bạn chạy đi.  

Sau đó, bé cá hề kể chuyện chú bạch 

tuộc đã giúp mình thế nào. Các loài 

khác rất ngưỡng mộ sự gan dạ của 

chú bạch tuộc và tình bạn của chú. 

Từ đó, các loài đều tới làm bạn với 

chú và chú bạch tuộc đã có thêm rất 

nhiều bạn, không còn cô đơn như 

trước nữa. 
Nguồn: https://freestoriesforkids.com/picture-

books/octopus-trouble-picture-bedtime-story 

 

1) Ai đã giúp chú bạch tuộc gỡ các xúc tu ra khỏi san hô? 

A. Bạn rùa  B. Bạn cá mập   C. Bé cá hề 

2) Qua câu chuyện, em thấy chú bạch tuộc là một người thế nào? 

A. Rất nhút nhát và nhát gan  

B. Có lòng biết ơn và dũng cảm 

C. Hay ức hiếp những bạn nhỏ hơn mình 

Em trả lời: 

Hãy kể những việc tốt mà em đã giúp bạn bè xung quanh nhé! 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/octopus-trouble-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/octopus-trouble-picture-bedtime-story
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CÁI CÂY CAU CÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trong một khu rừng nọ, có một cái cây lúc nào cũng cau có, nhăn nhó. Nó là 

cái cây to nhất ở khu rừng đó, và vì thế nó chẳng cần ai che chở cho nó. Tuy 

nhiên, nó cũng chẳng bao giờ chia sẻ tán cây to của nó, làm bóng râm cho các 

loài động vật khác. Bất kỳ con vật nào tới gần, cái cây đều bực bội, khó chịu 

mà đuổi đi.    

Mùa đông năm ấy rất khắc nghiệt. 

Vì không còn cái lá nào che chắn, 

cái cây chết dần chết mòn trong giá 

lạnh.  

Trong khu rừng, có một cô bé sống 

với bà. Nhìn thấy cái cây run lên 

từng hồi vì lạnh, cô bé đem tới 

một chiếc khăn choàng cổ thật to, 

quấn quanh thân cây để ủ ấm cho 

cây.  
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Bỗng nhiên, Thần Rừng hiện ra, kể cho cô bé nghe vì sao cái cây lại đơn độc, 

vì sao không một ai tới giúp nó. Cho dù thế, cô bé vẫn quyết định đem khăn 

choàng ủ ấm cho cây.  

Cái cây rất cảm động với lòng sẻ chia của cô bé và nó cũng rất hối hận với tính 

ích kỷ trước đó của mình. Mùa xuân năm đó, cái cây cố gắng mọc lá thật 

nhanh, thật xanh, và tỏa bóng mát cho tất cả sinh vật. Cái cây đã học được 

rằng chỉ có sự sẻ chia và rộng lượng mới làm thế giới tốt đẹp hơn.  

Em suy nghĩ: Em có bao giờ mắc lỗi chưa? Nếu em biết một người làm việc 

gì sai, em sẽ làm gì? Ghét họ hay giúp họ trở nên tốt hơn? 

  
Hãy làm một việc sẻ chia trong tuần này nhé!  

Nguồn: https://freestoriesforkids.com/picture-

books/grumpy-tree-picture-bedtime-story 

 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/grumpy-tree-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/grumpy-tree-picture-bedtime-story
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QUÁI VẬT TRONG TỦ QUẦN ÁO 

  
Đây là Bi. Bi rất là sợ bóng tối. Bi luôn nghĩ là 

đêm đêm, các quái vật sẽ xuất hiện trong 

phòng ngủ của cậu. Đến một ngày, cậu quyết 

định sẽ tắt đèn khi ngủ và chờ đợi quái vật 

xuất hiện.    

Vừa chợp mắt, Bi nghe tiếng sột soạt trong 

tủ quần áo và lấy hết can đảm đi tới đó. Vừa 

mở tủ ra, đứng trước mặt Bi là một con quái 

vật kỳ lạ, to đùng, làm Bi sững người và hét 

một tiếng thét to hết cỡ…AAAAAAAAA! 

Trái ngược với phản ứng của Bi, con quái vật 

lùi lại, lấy các xúc tu ôm mớ tóc đủ màu rối 

bù của mình, và bắt đầu…khóc thút thít! 

Thấy thế, Bi lấy lại bình tĩnh, và tới gần con 

quái vật để an ủi nó.   

Bi hỏi nó vì sao con quái vật lại khóc và nó 

đang làm gì trong phòng ngủ của Bi. Thế rồi, 

con quái vật kể rằng nó đã sống ở đây đã lâu 

nhưng không bao giờ dám ra ngoài bởi vì nó 

sợ nhìn thấy Bi! Với nó, con mắt, cái mũi, cái 

miệng kia của Bi trông thật đáng sợ! 
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Bi nhận ra Bi cũng có suy nghĩ y chang con quái vật; Bi cũng tưởng tượng quái 

vật với cái đầu thật đáng sợ! Và rồi, cả Bi và con quái vật nhận ra cái mà mình 

sợ là thứ mình không biết. Nếu mình biết thứ đó rồi, mình sẽ không còn sợ nữa!  

Để vượt qua nỗi sợ, hai đứa quyết định sẽ 

làm gì cùng nhau để hiểu nhau hơn! Thế là, 

con quái vật, với phép thuật của nó, đưa Bi 

đi du lịch khắp nơi, gặp đủ các sinh vật như 

sư tủ, cá sấu, hổ, khủng long,…  

Qua mỗi chuyến đi, Bi gặp và biết thêm 

nhiều loài vật và không hề đáng sợ như 

Bi nghĩ. Bố mẹ Bi thì vẫn không hiểu vì sao 

Bi có thể biết thêm nhiều loài vật đến thế 

và khi ngủ thì không cần để đèn nữa. Tuy 

nhiên, bố mẹ vẫn không biết một điều: Bi 

và con quái vật giờ đã trở thành hai 

người bạn thân thiết.  

Ghi lại những thứ em cảm thấy sợ và nghĩ cách vượt qua nỗi sợ đó nhe! 

Em suy nghĩ:  

- Em có sợ bóng tối như Bi  không?  

- Emsợ những gì? Em có thấy nó chưa? 

- Em thử hỏi ba mẹ hay bạn bè sợ gì và xem xem mọi người có sợ giống mình 

không nhé! 

  

Nguồn: https://freestoriesforkids.com/picture-

books/monster-wardrobe-picture-bedtime-story 

 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/monster-wardrobe-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/monster-wardrobe-picture-bedtime-story
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TÊN CƯỚP BIỂN TỐT BỤNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gia đình Móng Dài có lịch sử làm cướp biển 

lâu đời. Ông cố là cướp biển, ông nội là cướp 

biển, bố là cũng biển, nên hiển nhiên, dù 

Móng Dài chưa từng cướp gì, nó  vẫn được 

xem là một tên cướp biển. Nó được gia đình 

kỳ vọng sẽ trở thành tên cướp biển giỏi nhất 

trong tương lai.  

Tuy nhiên, ý nghĩ về việc sẽ dành cả 

đời đi cướp đồ của người khác không 

mấy hấp dẫn Móng Dài. Nó biết rất rõ 

điều đó vì hồi nó còn bé, nó bị anh họ 

giật mất đồ chơi và nó cảm thấy 

không dễ chịu chút nào. 

Càng lớn, Móng dài càng lo lắng một 

ngày mình sẽ không còn là mình, 

không giữ được tấm lòng lương 

thiện, và sẽ trở thành một tên cướp 

biển xấu xa, cả ngày chỉ biết rượt đuổi 

và cướp bóc người khác.  

Vì thế, hằng ngày, Móng Dài đều soi gương, và nhắc nhở chính mình sẽ cố 

gắng trở thành một người tốt bụng.  
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  Cuối cùng, Móng Dài quyết định 

không đi theo truyền thống gia 

đinh, mà học làm thầy thuốc, và 

dành cả đời chăm sóc những người 

đau ốm.  

Bẵng đi hàng chục năm trôi qua, nhìn thấy con cháu mình không ai làm 

cướp biển, Móng Dài nhận ra không ai có thể ép buộc mình trở thành 

cướp biển. Mỗi người đều có quyền chọn cuộc sống của mình, miễn 

sao khiến mình hạnh phúc. Và Móng Dài biết, lựa chọn lối đi riêng 

không làm cướp biển, là một lựa chọn đúng.  

Em trả lời: 

1) Vì sao Móng Dài không muốn làm cướp biển? 

2) Con cháu của Móng Dài có làm cướp biển không? 

Ước mơ của em là gì? Em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó? 

Nguồn: https://freestoriesforkids.com/picture-

books/good-pirate-picture-bedtime-story 

 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/good-pirate-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/good-pirate-picture-bedtime-story
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NHÀ HỌA SĨ, RỒNG LỚN, VÀ TÊN KHỔNG LỒ 

  
Trong một lần đi du lịch, nhà  họa sĩ lạc vào hang của một con rồng lớn. 

Nó gầm lên hung tợn và nói: 

- Sao ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của ta! Chưa một ai bước vào đây 

mà có thể ra! 

Nhà họa sĩ thành thực xin lỗi và nói rằng mình không cố ý đi vào đây, 

nhưng con rồng vẫn không chụ nghe mà chỉ muốn ăn thịt nhà họa sĩ.  

 

Thấy thế, nhà họa sĩ bèn bảo: 

- Này Rồng ơi, tha cho tôi đi, tôi có thể có ich cho Rồng đó! 

- Nói nhảm gì thế, tên lùn kia! Ngươi giúp ta kiểu gì? Người vừa nhỏ, 

vừa ốm yếu, làm sao giúp được ta? – Rồng Lớn cười ngặt nghẽo.  

- Tôi là một họa sĩ tài ba. Nhìn những vảy rồng này đi, chúng bạc màu 

hết rồi. Chỉ cần vài đường sơn, tôi có thể giúp Rồng trông oai phong, 

mạnh mẽ trở lại.  
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Rồng Lớn rất thích. Dần dần, Rồng Lớn xem nhà họa si như bạn, đi đâu 

cũng mang theo ông. Một ngày nọ, nó cùng nhà họa sĩ đi tới một ngọn 

núi lớn. Đang loay hoay tìm đường ra, ngọn núi bỗng rung lắc dữ dội 

đến nối làm Rồng Lớn phải khiếp sợ. Thực ra, đây không phải là ngọn 

núi mà là một người khổng lồ, to gấp ba lần Rồng Lớn.. Tên khổng lồ 

vô cùng tức giận vì Rồng Lớn dám quấy phá giấc ngủ của nó.  

 

 

 

Suy nghĩ một hồi, Rồng Lớn quyết 

định tha cho nhà họa sĩ với điều kiện 

ông phải ở lại làm nô lệ cho nó, hằng 

ngày trang trí vảy rồng cho nó. 

Và như đã hứa, nhà họa sĩ đã giúp 

nó như khoác lên bộ áo mới, đẹp 

hơn rất nhiều.   

 

- Thế thì ta giữ ngươi làm quẹt lửa 

cho ta vậy. Trông cũng thú vị! 

Hahahahaha!  

- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ đi lạc vào đây thôi! 

Tôi không cố ý phá giấc ngủ của Ngài! 

– Rồng Lớn van xin.  

Mặc cho Rồng Lớn cố giải thích, tên 

khổng lồ vẫn muốn tiêu diệt Rồng 

Lớn.  

- Hãy giữ lại tôi, biết đâu tôi sẽ giúp ích cho Ngài. – Rồng Lớn đề nghị. 

- Tên Rồng nhãi nhép như ngươi mà giúp được ta sao?  

- Tôi có thể phun lửa. Tôi có thể nướng thức ăn và làm ấm chỗ Ngài ngủ. 

 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/good-pirate-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/good-pirate-picture-bedtime-story
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Lúc này, Rồng Lớn rất là hối hận vì những việc mình đã làm với nhà họa sĩ.  

- Hãy tha thứ cho ta. Ta đã dùng sức mạnh và kích thước to lớn của mình để 

ức hiếp hiếp ngươi. Giờ ta trả tự do cho ngươi. Ngươi nhỏ như thế, tên 

khổng lổ không nhận ra đâu! Ngươi hãy nhanh chạy thoát khỏi nơi này và 

về nhà đi!  

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tên 

khổng lồ vô cùng thất vọng khi phát 

hiện Rồng Lớn đã bẹp dí và chết từ lúc 

nào. Trong cơn tức giận, hắn chạy đi, 

thề phải tìm ra kẻ nào đã giết Rồng 

Lớn ngay nơi ở của hắn.  

Sau khi tên khổng lồ đi rồi, nhà họa sĩ 

lay Rồng Lớn dậy và chỉ nó xem tác 

phẩm của mình.  

Nhà họa sĩ nghĩ lại Rồng Lớn cũng 

không đối xử tệ với mình lắm, nên 

thay vì trốn thoát, trong đêm, ông đã 

sơn các hòn đá thành Rồng Lớn để 

đánh lừa tên khổng lồ. 

Thoát khỏi tên khổng lồ, Rồng Lớn 

vừa cảm động vừa biết ơn nhà họa sĩ 

đã cứu mình. Nó hứa nó sẽ mãi làm 

bạn với nhà họa sĩ. Nhưng trên hết, 

nó hứa nó sẽ không bao giờ dùng sức 

mạnh để ức hiếp người khác, mà 

dùng sức mạnh đó giúp đỡ mọi 

người.  Nguồn: https://freestoriesforkids.com/picture-

books/painter-dragon-and-titan-picture-bedtime-story 

 

https://freestoriesforkids.com/picture-books/painter-dragon-and-titan-picture-bedtime-story
https://freestoriesforkids.com/picture-books/painter-dragon-and-titan-picture-bedtime-story
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Em trả lời: 

1) Nhà họa sĩ đã hứa gì để Rồng Lớn tha mạng? 

A. hằng ngày đi tìm thức ăn cho rồng 

B. sơn lại vảy rồng cho chúng trông đẹp hơn 

C. đốn củi sưởi ấm cho hang rồng 

2) Rồng Lớn cảm thấy gì khi bị tên khổng lồ bắt? 

A. tức giận, nghĩ mọi cách để trả thù tên khổng lồ. 

B. rất vui vì bây giờ có thêm tên khổng lồ làm bạn 

C. hối hận vì nghĩ lại mình đã đối xử thật tệ với nhà họa sĩ. 

3) Rồng Lớn hứa gì với nhà họa sĩ sau khi cả hai chạy thoát? 

A. Rồng Lớn hứa sẽ dùng sức mạnh tiêu diệt tên khổng lồ. 

B. Rồng Lớn hứa sẽ dùng sức mạnh bảo vệ nhà họa sĩ. 

C. Rồng Lớn hứa sẽ dùng sức mạnh giúp đỡ những ai gặp khó khăn.  

Hãy vẽ một mảnh vảy rồng mỗi khi em tha thứ cho ai đó.  

Em suy nghĩ: Việc gì sẽ làm em khó chịu? Có ai làm em khó chịu chưa? Nếu 

có, em đã đối xử với họ thế nào? Ngược lại, em có làm ai phiền lòng chưa? 

Em sẽ làm gì nếu lỡ làm người khác không vui? 
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Nguồn tham khảo 

Phần 1 – Đồng dao 

Trong phần này, các hình ảnh minh họa cho từng bài đồng dao được lấy từ 

website suabottot.com 

Phần 2 – Truyện đọc được sưu tầm từ hai nguồn chính: 

1. Storyweaver (https://storyweaver.org.in/) 

Đây là một trang truyện ngắn có hình mình họa rất hay dành cho các em học 

sinh. Số lượng truyện rất đa dạng, gồm nhiều thứ tiếng, trong đó có một số 

truyện bằng tiếng Việt. Phụ huynh có thể tham khảo cho con em mình đọc 

thêm tiếng Việt.  

2. Bedtime Stories (https://freestoriesforkids.com/) 

Đây là trang truyện cho thiếu nhi bằng tiếng Anh. Mỗi truyện được trình bày 

dưới dạng âm thanh (audio), phim hoạt hình, và truyện đọc đơn thuần. Điểm 

đặc biệt là mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một bài học về đạo đức, xây dựng đức 

tính tốt cho các em, và gợi ý những hoạt động tìm hiểu sâu về câu chuyện cho 

bố mẹ và các con.  

Những truyện sưu tầm từ trang này được lược dịch sang tiếng Việt để giới 

thiệu những câu chuyện hay tới phụ huynh và các em.  

 

https://storyweaver.org.in/
https://freestoriesforkids.com/

