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LÔØI MÔÛ ÑAÀU 
 

 

Các em thiếu nhi thân mến! 

          Sách luôn là người bạn tốt của mỗi chúng ta, sách cung cấp cho con người 

nguồn tri thức vô tận. Đọc sách mang lại nhiều điều thú vị, giúp chúng ta khám 

phá bao điều kì diệu ở thế giới xung quanh, mở rộng tầm hiểu biết, có thể tự trả 

lời muôn vàn câu hỏi mà bản thân thắc mắc… Đối với thiếu nhi, sách còn là người 

bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức nữa đấy. 

Các em ơi! 

Mùa hè năm nay thực sự khác biệt so với mọi năm, tình hình dịch bệnh 

Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, mọi hoạt động vui chơi, giải trí, du 

lịch đều tạm gác lại. Bên cạnh việc sử dụng các thiết bị thông minh, các kênh 

truyền thông giải trí thì chúng ta hãy dành một khoảng thời gian để đọc sách nhé! 

Các em biết không? 

Để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống; hướng 

dẫn các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khoẻ, thể 

chất; cùng thư giãn qua những câu chuyện cười hài hước, dí dỏm; làm quen với 

những câu thành ngữ, ca dao, tục ngữ dành cho lứa tuổi học sinh,… để bổ sung 

thêm nhiều kiến thức bổ ích từ cuộc sống cho thiếu nhi, Thư viện tỉnh Đồng Nai 

biên soạn và giới thiệu Thư mục giới thiệu sách hè năm 2021.  

Với chủ đề: “Tự hào truyền thống – Vui hè an toàn – Chung tay phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19”, thư mục sách hè năm nay tuyển chọn, giới thiệu gần 

50 tên sách thiếu nhi mới phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, như: Hà 

Nội ngàn năm kí ức; Danh nhân đất Đồng Nai; Đồng dao và trò chơi truyền thống; 

Sài Gòn của em; trải nghiệm cùng những bộ sách kỹ năng sống: Hỏi nhỏ đáp to, 

Khám phá kiến thức hay, Sống đẹp, Nói lời hay – ứng xử đẹp, Cách trở thành học 

sinh giỏi - bạn tốt, 1001 câu chuyện về những thói quen tốt, 500 bách khoa tri thức 

thế giới đại dương,... không chỉ vậy, mà các em sẽ được mãn nhãn với 194 lá quốc 

kỳ trên thế giới qua cuốn sách “Khám phá quốc kỳ trên thế giới” với nhiều sắc 

màu, kí hiệu riêng biệt của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, thư mục sách còn giới 

thiệu “Những thói quen tốt bảo vệ sức khỏe trẻ em phòng chống Covid-19”, đồng  



 

 

hành cùng bộ sách “Tớ khỏe mạnh, tớ hạnh phúc”, các em sẽ có được những thói 

quen tốt trong: Ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý, giữ an toàn trong thể dục 

và vui chơi, tinh thần an vui, vệ sinh sạch sẽ… không những vậy, các em lại được 

tham khảo những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 về 

các chủ đề: dịch bệnh Covid-19, bảo vệ môi trường, con người và việc làm tử tế, 

giá trị của tình yêu thương, mối quan hệ gia đình bạn bè,… trong cuốn sách 

“Thông điệp trẻ gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống”…  

Ngoài ra, thư mục còn hướng dẫn các em cách đọc sách nhanh, tích cực, 

hiệu quả, khơi dậy tình yêu đối với sách từ đó kích thích tinh thần đọc sách, nâng 

cao kiến thức, hình thành nhân cách, tâm hồn như: Bí kíp khiến bạn thích đọc sách 

ngay cả với những bạn không thích sách, Đọc sách món quà mang cả tương lai 

hay Cánh cửa nhiệm màu, Cuộc sống bao điều hay… 

Các em thân mến! 

Với thông điệp vừa đảm bảo tính giải trí, thư giãn, vừa bổ sung vốn kiến 

thức bổ ích, lại vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid 19, các ấn 

phẩm sách trong thư mục không chỉ khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo mà còn 

có tính định hướng giúp các em tự học hỏi, trau dồi, rèn luyện kỹ năng, phát huy 

tính tư duy, sáng tạo của bản thân để có thể trưởng thành hơn, biết yêu thương, 

trân trọng hơn tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mỗi cuốn sách như một cánh cửa 

thần kỳ mở ra nhiều điều mới lạ để từ đó bồi đắp thêm nhân cách và tâm hồn trong 

các em... 

Hy vọng, Thư mục giới thiệu sách hè năm 2021 sẽ là người bạn đồng hành 

vô cùng thú vị và ý nghĩa với các em trong mùa hè đặc biệt này. 

Chúc các em vui hè an toàn, ý nghĩa, tiếp tục cùng nhân dân cả nước chung 

tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhé./ 

 

 

 

      BAN BIÊN TẬP 
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1. 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất / Trang Nguyễn. - H. : Dân trí, 

2020. - 210 tr. ; 20 cm. 

Thiên nhiên là khởi nguồn của mọi sự sống 

trên trái đất, nó cung cấp cho chúng ta tất cả những 

gì chúng ta cần, từ thứ đơn giản nhất như không 

khí để thở, đến vật dụng để phục vụ cuộc sống. 

Không có thiên nhiên, chúng ta chẳng thể nào phát 

triển kinh tế, chứ đừng nói đến việc phát minh ra 

những thứ phục vụ cho tiện ích của con người.  

Để hiểu hơn về vai trò quan trọng của mẹ 

thiên nhiên với sự sống trên trái đất và những việc 

làm của con người ảnh hưởng xấu tới môi trường sống, chúng ta hãy cùng đọc 

cuốn sách “100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất” của Tiến sĩ Trang Nguyễn – 

nhà sáng lập và Giám đốc của Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, 

đại sứ quỹ "United for Wildlife"  Hoàng gia Anh.  

Sách gồm 4 phần tượng trưng cho 4 mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Với mỗi mùa, tác giả giới thiệu hơn 20 hành động phù hợp với khung thời gian 

và khí hậu đặc thù trong mùa để bạn đọc cùng thực hiện, góp phần bảo vệ thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường sống quanh ta.  

 

2. 1001 câu chuyện rèn luyện thói quen tốt cho trẻ : Truyện kể / Kỷ 

Giang Hồng chủ biên ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên ;  Công ty Văn hoá 

Đinh Tị, 2020. - 167 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Mỗi câu chuyện thú vị đều tác động lớn đến 

quá trình trưởng thành của trẻ. Hành vi hình thành 

thói quen, thói quen tạo nên phẩm chất, phẩm chất 

quyết định vận mệnh. Những người thành công sở 

dĩ đi đến được tới đích cuối cùng là do họ có những 

thói quen tốt và ngược lại. 

“1001 câu chuyện rèn luyện thói quen tốt 

cho trẻ” không chỉ giúp nuôi dưỡng và tạo ra thói 

quen học tập, sinh hoạt tốt cho trẻ mà còn giúp trẻ 
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hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Những đạo lý chứa đựng trong mỗi câu 

chuyện sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của trẻ, giúp trẻ dễ dàng ứng phó với mọi 

vấn đề khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. 

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện lý thú, đề cập đến những thói quen 

sinh hoạt, vệ sinh, học tập hay các thói quen văn minh… với những tình tiết sinh 

động, ngôn ngữ linh hoạt, vừa dễ hiểu vừa gần gũi với cuộc sống của các em nhỏ. 

Những câu chuyện này sẽ tạo tiền đề để trẻ nhận thức được đâu là thói quen tốt, 

đâu là thói quen xấu và từ đó dần hình thành những thói quen tốt. 

 

3. 24 thói quen tốt giúp bạn thành công trong cuộc sống / Ngô Quỳnh 

Trang soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 199 tr. : minh họa ; 21 cm. 

“24 thói quen tốt giúp con bạn thành công 

trong cuộc sống” thuộc tủ sách giáo dục trong 

nhà trường có kết cấu hoàn chỉnh, bao gồm 24 

thói quen tốt, mỗi thói quen xuất phát từ những 

câu chuyện mới lạ, điển hình, ngụ ý sâu sắc, 

những ví dụ chính diện và phản diện thực tế từ 

cuộc sống quanh ta, vừa sinh động, vừa mang 

đậm tính gợi mở, gần gũi với đời sống học sinh.  

Đặc biệt, sau mỗi câu chuyện, mỗi thói 

quen tốt đều có những suy ngẫm, nhận định và 

đưa ra được những phương cách giúp trẻ nhận 

thức thói quen tốt và từng bước thực hiện. 

Song song với 24 thói quen tốt là 04 khía cạnh: làm người, học tập, cuộc 

sống và giao tế được Thạc sĩ Ngô Quỳnh Trang tập trung phân tích, nhận định, 

đánh giá rất cụ thể. Tất cả sẽ hướng các bạn trẻ cùng suy ngẫm về tác hại của 

những thói quen xấu và những thành công do thói quen tốt mang lại, từ đó khiến 

bản thân trong thời gian ngắn vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống để vững bước 

thành công. 
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4. 365 câu chuyện tuyệt vời / Pegasus ; Lê Huyền Trang dịch. – H. : 

Hồng Đức, 2019. - 200 tr. : tranh màu ; 28 cm. 

“365 câu chuyện tuyệt vời” là cuốn sách 

hay đặc sắc của Pegasus, do Lê Huyền Trang 

dịch, được Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 

2019 tuyển chọn từ những truyện hay nhất, hấp 

dẫn nhất, là sự kết hợp hoàn hảo của phép màu 

cổ tích thần tiên mà hầu hết các em nhỏ đều yêu 

thích.  

Cuốn sách bao gồm 365 câu chuyện được 

phân bổ vào 12 tháng trong năm. Mỗi tháng có 

từ 30 đến 31 câu chuyện tương ứng với mỗi ngày 

01 câu chuyện. 

Với ngôn từ trong sáng cùng nhiều tranh minh họa đầy màu sắc lôi cuốn, 

chắc chắn sẽ hấp dẫn trẻ tò mò từ câu chuyện này sang câu chuyện khác với các 

nhân vật như: Tiên, quỷ lùn, ngựa một sừng cùng rất nhiều câu chuyện ly kỳ và 

lý thú đang chờ đón các em khám phá. 

 

5. 500 bách khoa trí thức thế giới đại dương / Pegasus ; Nguyễn Sỹ Tú 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 192 tr. ; 24 cm. 

Mỗi đại dương giống như một thế giới riêng 

biệt, nơi đó có vô vàn loài sinh vật sinh sống. Vậy, 

có bao nhiêu bí ẩn dưới đại dương mà con người 

đã khám phá? Hay sự tồn tại của đại dương có tác 

dụng thế nào đến con người trên đất liền? Đại 

dương có những hệ sinh thái nào? Khám phá về 

đại dương hay sự sống trong đại dương, các hệ 

thống về đại dương, địa chất ở dưới biển sẽ luôn 

mang đến nhiều bất ngờ cho các nhà khoa học hay 

những bạn đọc yêu thích về đại dương.  
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Nội dung cuốn sách sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành của đại dương cổ đại, 

đại dương ngày nay, sự vận động của các đại dương, hay sự phân chia các đại 

dương trên thế giới,... Với hình ảnh minh họa sinh động, thông tin được kiểm 

chứng khoa học, cuốn sách “500 bách khoa tri thức thế giới đại dương” sẽ giúp 

bạn đọc có thêm thông tin quý báu về thế giới đại dương đa sắc màu, cung cấp 

nhiều kiến thức bổ ích cho những bạn đam mê, thích khám phá thế giới đại dương. 

 

6. Bí kíp khiến bạn thích đọc sách ngay cả với những bạn không thích 

sách / Francoize Boucher ; Lại Thị Thu Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. -

120 tr. ; 21 cm. 

Đọc sách hàng ngày có lẽ không còn quá 

xa lạ với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đọc sách 

như thế nào hiệu quả lại là điều không phải ai 

cũng biết. Mỗi bạn có một cách đọc sách khác 

nhau, mỗi quyển sách sẽ có một cách đọc khác 

và lượng kiến thức khác nhau.  

Vậy làm thế nào để có bí kíp đọc sách 

hiệu quả nhất? Hãy cùng tham khảo cuốn cẩm 

nang thú vị dành cho các em thiếu nhi “Bí kíp 

khiến bạn thích đọc sách ngay cả với những bạn 

không thích sách” do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2020. 

Chỉ với 120 trang, bao gồm những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh cùng với 

những câu chuyện nhí nhố cực kì thú vị, sẽ giúp các em nhập vai vào các nhân vật 

với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau để cùng vui, buồn, giận dữ, lo sợ, đam mê, 

ngỡ ngàng, và để rồi tự rút ra nhiều bài học quý giá cho chính mình. Chắc chắn 

cuốn sách sẽ giúp các em thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của mình về việc đọc sách 

và từ đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong chính các em.  
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7. Bộ sách tranh khoa học Thụy Điển: Quả trứng và hơn thế nữa, Trái 

tim và hơn thế nữa, Băng và hơn thế nữa / Lena Sjoberg ; Hoàng Kim Thi 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 135 tr. : tranh màu ; 25 cm. 

Bạn có biết 

rằng tim cá voi 

xanh to bằng một 

chiếc xe hơi 

không? Và nhịp 

tim, cũng như dấu 

vân tay của bạn là 

duy nhất, không 

giống với bất kì ai 

khác trên đời? Tại 

sao tĩnh mạch của 

chúng ta màu 

xanh, mặc dù máu 

có màu đỏ? Con 

sâu có bao nhiêu 

trái tim? Và trái 

tim có những bí mật gì? Bộ sách tranh khoa học của Thụy Điển với tựa đề: Quả 

trứng và hơn thế nữa, Trái tim và hơn thế nữa, Băng và hơn thế nữa sẽ dẫn dắt 

bạn đọc bước vào một hành trình khám phá kiến thức rất thú vị.  

Không quá rộng lớn với nhiều nội dung đa dạng, phức tạp, mang tính “bách 

khoa thư”, mỗi cuốn sách đem lại góc nhìn về sự vật, hiện tượng ở tính nguồn gốc 

của nó. Trái tim và trứng dưới góc nhìn sinh học, băng dưới góc nhìn vật lí. Bao 

trùm hết thảy là góc nhìn văn hóa đầy cảm xúc, đi kèm các trò chơi và tương tác 

thực hành thú vị. 

Với 50 trang in màu đi kèm nhiều hình ảnh minh họa chi tiết và sinh động, 

mỗi cuốn sách như một câu chuyện dẫn bạn đọc ghé thăm và nán lại tìm hiểu hệ 

sinh thái của sự vật đó. Kiến thức khoa học hòa nhịp với các khám phá nhỏ, đan 

cài với các mẩu truyện, hy vọng sẽ cung cấp và chia sẻ những thông tin bổ ích cho 

các bạn đọc nhỏ tuổi. 
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8. Ca dao tục ngữ dành cho học sinh / An Nam tuyển chọn ; Vũ Thị 

Thu Ngân biên tập. - H. : Dân trí, 2020. - 454 tr. ; 21 cm. 

Trong kho tàng Văn học dân gian Việt Nam, 

ca dao, tục ngữ chiếm một vị trí quan trọng trong 

đời sống của người lao động. Những câu ca dao, tục 

ngữ đã đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người, 

mang đậm hồn quê của người Việt. Bên cạnh những 

câu ca trữ tình duyên dáng còn có những lời răn dạy 

nhẹ nhàng mà dí dỏm hoặc nói về những thói hư tật 

xấu trong đời sống.  

“Ca dao tục ngữ dành cho học sinh” gồm 2 

phần: 

Phần 1 gồm các bài ca dao về: Lịch sử, đạo 

đức, giáo dục con người, tình cảm gia đình... được ông cha ta truyền lại từ thế hệ 

này sang thế hệ khác.  

Phần 2 gồm các câu tục ngữ được đúc kết từ kinh nghiệm của ông cha ta về 

mọi mặt trong cuộc sống như: đối nhân xử thế, dự đoán thời tiết, sản xuất, ẩm 

thực và quan hệ gia đình. Với ưu điểm dễ nhớ, âm tiết đơn giản, lối viết mộc mạc 

đời thường nên tục ngữ đã thể hiện rất đậm nét các vấn đề xã hội.  

Đọc và học ca dao, tục ngữ chính là học cách sống, cách làm người. Quyển 

sách “Ca dao tục ngữ dành cho học sinh” sẽ giúp các em trong quá trình học tập 

cũng như trong đời sống hằng ngày, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, 

xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. 

 

9. Cách để trở thành học sinh giỏi / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. 

- 78 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành) 

“Học tập đơn giản là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của 

hạnh phúc”. Là học sinh chắc hẳn bất kỳ bạn nào cũng mong muốn mình trở thành 

học sinh giỏi, luôn hoàn thành xuất sắc bài thi, luôn đạt điểm số cao. Vậy làm sao 

để thực hiện ước mơ đó một cách dễ dàng? 
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Cuốn sách Cách để trở thành học sinh giỏi 

sẽ giới thiệu các phương pháp giúp cho việc học 

trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn mà vẫn đạt 

được kết quả tốt như: cách để làm thời gian biểu 

học tập, cách để thuyết trình trên lớp, cách để cải 

thiện kỹ năng tự học… Trong mỗi cách, mỗi 

phương pháp, tác giả nêu ra các nội dung theo 

hướng trọng tâm, trọng điểm mà mỗi học sinh cần 

làm, kèm theo đó là lời khuyên và lời cảnh báo 

ngắn gọn giúp các em dễ dàng tiếp nhận thông tin, 

từ đó áp dụng cho bản thân một cách hiệu quả 

nhất. 

 

10. Cách để trở thành người bạn tốt : tình bạn nhân đôi niềm vui và 

chia sẻ nỗi buồn / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 87 tr. : 21 cm.  

Mỗi chúng ta ai ai cũng đều muốn có bạn bè và tình bạn đó sẽ được gắn kết 

bền chặt về mặt thời gian. Vậy trước tiên, muốn có 

bạn bè tốt thì bản thân mình phải là một người bạn 

tốt. Vậy làm cách nào để trở thành người bạn tốt? 

Cuốn sách “Cách để trở thành người bạn tốt” sẽ 

hướng dẫn bạn cách làm sao để duy trì một tình bạn 

tốt, làm sao để chọn bạn tốt đồng hành trong cuộc 

sống. 

Với gần 90 trang sách, khổ 13 x 21 cm, tác 

giả chia sẻ cùng bạn đọc về cách chọn bạn, cách cư 

xử với bạn bè và những kiểu người hạn chế kết bạn. 

Với những bạn đọc muốn có một tình bạn bền chặt 

thì nên tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, học cách đối nhân xử thế, luôn khiêm 

nhường, tôn trọng, luôn quan tâm đến bạn bè, thẳng thắn, chân thành chia sẻ quan 

điểm, suy nghĩ cùng bạn bè. Không chỉ vậy, tác giả còn giới thiệu cách để nhận 

ra người bạn thật sự của mình thông qua những dấu hiệu sau: Bạn mình có đang 

nói lời tích cực hay không? Bạn có lắng nghe những gì mình nói hay không? Một 
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người bạn thật sự luôn nói những lời động viên, khích lệ, cổ vũ mình. Những 

người bạn tốt luôn thoải mái nói chuyện cùng nhau, sẵn sàng dành thời gian cho 

nhau, luôn biết giữ lời hứa và không có mục đích, động cơ gì khi chơi với nhau,...  

Ở phần cuối, tác giả còn giới thiệu những câu chuyện hay về tình bạn, giúp 

bạn đọc học được cách chọn bạn tốt, cư xử đúng mực cùng bạn bè, biết quan tâm, 

lắng nghe, chia sẻ cùng bạn bè.  

 

11. Cảm ơn người lớn :  Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường 

minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 264 tr. : minh họa ; 20 cm. 

“Cảm ơn người lớn” - một áng văn lãng mạn với giọng hài hước đặc biệt 

“dành cho trẻ em và những ai từng là trẻ em”. 

Cuốn sách xoay quanh nhân vật Mùi, Tủn, Tí 

sún, Hải cò,... kể về những ước mơ và sự ngây thơ 

của trẻ em khi chưa lớn, chưa trưởng thành, cùng 

chơi những trò chơi quen thuộc và được đắm mình 

vào những ước mơ điên rồ, ngốc nghếch nhưng 

trong veo của tuổi mới lớn hồn nhiên và đầy ắp dự 

định. Và cả khi họ đã trưởng thành, bạo chúa thời 

gian đã vùng vẫy thế nào trong cuộc đời của những 

nhân vật mà bạn yêu quý.  

Hãy bắt đầu đọc từ bất cứ trang nào, có thể đọc bất cứ lúc nào và cùng với 

bất cứ ai. Bạn sẽ nhận được món quà “n trong 1” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: 

bạn sẽ có n lần thổn thức chỉ qua 1 cuốn sách 19 chương đầy ắp tình bạn ngây thơ, 

tình xóm giềng tốt lành và nhân ái. 

  

12. Cánh cửa nhiệm màu : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2019 cấp 

Tiểu học / Vũ Dương Thuý Ngà chủ biên, Cáp Trần Hà My, Dương Thảo 

Như,… - H. : Giáo dục, 2021. - 139 tr. : tranh màu ; 22 cm. 

“Cánh cửa nhiệm màu” là một trong ba cuốn sách thuộc Bộ sách “Cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019”, trong đó tổng hợp các bài thi hay nhất của cuộc 

thi dành cho cấp Tiểu học. 
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Đọc tác phẩm, các em thấy được hình 

ảnh một số bạn đã âm thầm tham gia các hoạt 

động thiện nguyện đem sách đến cho các 

bệnh nhân và cho những trẻ nhỏ có hoàn cảnh 

khó khăn; biết cách chia sẻ về cuốn sách các 

em yêu thích, cách tham gia góp phần vào 

việc đưa ra các kế hoạch và giải pháp để phát 

triển văn hóa đọc thật đáng yêu, tâm huyết và 

sáng tạo, đặc biệt là được tiếp cận các tác 

phẩm khuyến đọc hoặc viết tiếp lời cho các cuốn sách và câu chuyện đã đọc rất 

sâu sắc và cảm động từ các bạn học sinh đồng lứa với mình.  

Hy vọng, với cách thiết kế đẹp mắt, in màu, tác phẩm mang tên “Cánh cửa 

nhiệm màu” sẽ đem lại cho các em những thông tin và tri thức vô cùng thú vị từ 

những bài thi của các bạn thí sinh xuất sắc. 

 

13. Charlie và nhà máy sôcôla / Roald Dahl ; Dương Tường dịch ; 

Minh hoạ: Phan Thành Đạt. - H. : Kim Đồng, 2021. - 223 tr. : tranh vẽ ; 20 

cm. 

“Charlie và nhà máy sôcôla” là tiểu thuyết văn học thiếu nhi xuất bản đầu 

tiên vào năm 1964, tái bản lần gần nhất vào đầu 

năm 2021 của nhà văn Roald Dahl người Anh. 

Truyện kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Charlie 

Bucket trong nhà máy sô cô la của ông chủ nhà máy 

lập dị Willy Wonka. 

Tiểu thuyết được lấy cảm hứng từ những trải 

nghiệm của Roald Dahl tại những công ty sô-cô-la 

khi ông còn đi học.  

Với 223 trang, cuốn sách “Charlie và nhà 

máy sôcôla” kể về cậu bé Charlie Bucket sống 

cùng ông bà nội, người cha nghèo khó và người mẹ 

đang nằm liệt giường trong một ngôi nhà nhỏ đổ 

nát. Charlie luôn bị cuốn hút bởi các nhà máy sản 

xuất sôcôla nổi tiếng ở quê nhà thuộc sở hữu Công 

ty Willy Wonka. 

Một ngày nọ, để cạnh tranh, công ty Willy Wonka tung ra quảng cáo về 

“năm chiếc vé vàng” được giấu trong lớp giấy bạc của thanh sôcôla. Nếu sở hữu 
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tấm vé, người đó sẽ được du lịch vào nhà máy và được tặng kẹo sôcôla miễn phí 

trong một năm. Hàng ngày, Charlie luôn mong có sôcôla để thỏa mãn cơn đói và 

tìm một vé vàng nhưng với gia cảnh của cậu, cơ hội quá mỏng manh. Cuối cùng, 

sau bao nỗ lực, may mắn cũng đã mỉm cười với cậu: thanh sôcôla mua bằng tiền 

của ông nội đã mang đến cho Charlie một chiếc vé vàng. Các tấm vé tiếp sau lần 

lượt xuất hiện và Charlie là người duy nhất vượt qua các bài kiểm tra. Cậu cùng 

gia đình được đưa tới nhà máy sôcôla sống phần đời còn lại. 

Đọc “Charlie và nhà máy sôcôla”, bạn sẽ thích thú với chuyến phiêu lưu 

kì thú của Charlie Bucket từ khi cậu bé tìm thấy một chiếc vé vàng quý báu của 

ngài Willy Wonka và trúng thưởng cả một ngày vui chơi trong nhà máy sô cô la 

kì lạ.  

 

14. Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Buratino / A. Tônxtôi ; 

Đỗ Đức Hiểu dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 167 tr. ; 17 cm. 

Bác thợ mộc Giuseppe tình cờ nhặt được 

một thanh củi biết nói, bác liền tặng thanh củi đó 

cho ông bạn già Carlo. Bác Carlo đem món quà kỳ 

lạ về nhà và gọt thành một con búp bê gỗ đặt tên 

là Buratino. Một con búp bê trông giống hệt một 

cậu bé với cái mũi thật dài. Buratino trong sáng, 

thông minh nhưng rất hiếu động và nghịch ngợm. 

Cũng chính vì tính hiếu động đó mà cậu bé đã gây 

nên cho mình không ít rắc rối. Trong một lần trốn 

học đi chơi, Buratino bị Mèo Madilio và Cáo 

Alixa lừa lấy mất tiền và bị bọn cướp tấn công. 

Lạc mất gia đình, cậu bé người gỗ bắt đầu bước vào những chuyến phiêu lưu đầy 

kỳ thú, bất ngờ nhưng cũng không ít nguy hiểm và sóng gió. Đặc biệt là cuộc hành 

trình khám bí mật về chiếc chìa khóa vàng mà Buratino được chú rùa Tooctila 

tặng cho… 

Dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng về cậu bé Pinocchio, bằng trí tuởng 

tượng phong phú và giọng văn miêu tả tuyệt vời của mình, nhà văn Aleksey 

Tolstoy đã kể lại một cách vô cùng mới mẻ, sinh động và hấp dẫn những chuyến 

phiêu lưu của chú bé người gỗ thông minh, tinh nghịch đáng yêu Buratino. Tác 
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giả đã khiến cho hình tượng chú bé người gỗ mũi dài vốn đã quen thuộc lại càng 

trở nên gần gũi và đáng yêu hơn trong lòng bạn đọc. 

Để hiểu hơn về sự hình thành và những cuộc hành trình mà chú bé Buratino 

đã trải qua, thân mời các em đến với cuốn sách “Chiếc chìa khóa vàng hay truyện 

ly kỳ của Buratino”! 

 

15. Chúng ta trò chuyện nhé con của mẹ / Sao Bùi. - H. : Phụ nữ, 2018. 

- 3t. (142 tr.) ; 21 cm. 

Bộ sách gồm 3 tập với 

3 chủ đề khác nhau: Bé 

trong gia đình, Bé và các 

bạn, Thói quen của bé. Mỗi 

cuốn sách tập hợp nhiều câu 

chuyện nhỏ: Nhà mình có 

giàu không?; Mẹ ơi, con bị 

bắt nạt!; Cho con làm nũng 

chút thôi! Con sợ béo bụng 

lắm; Đừng bắt chước; Vì sao 

con cần xin lỗi?; Tại sao con 

nên chia sẻ đồ chơi với bạn; 

Tại sao con phải đi ngủ 

sớm?... 

Với 44 câu chuyện nhỏ nhắn, nhẹ nhàng kèm theo hình ảnh minh họa rất 

dễ thương rất gần gũi với cuộc sống hằng ngày của các em, sẽ đem đến cho các 

các bé những giờ thư giãn bên gia đình. Sau mỗi câu chuyện là lời nhắn với con 

yêu như một bài học rút ra từ câu chuyện giúp bé nắm bắt được ý nghĩa và giá trị 

nội dung truyền tải trong câu chuyện ấy. 

Có thể nói, bộ sách bộ sách không chỉ dành cho các con mà cũng quan trọng 

không kém cho cả cha mẹ. Bởi qua bộ sách này, các bậc cha mẹ sẽ tìm được những 

câu trả lời cho những câu hỏi và tình huống thường gặp trong hành trình lớn lên 

cùng bé. 
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16. Chuột Típ : Dành cho lứa tuổi 0-6 / Lời: Anna Casalis ; Tranh: 

Marco Campanella ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 17t. (459 tr.) : tranh màu ; 21 cm. 

Típ là một chú chuột bé, sống trên đồng cỏ với bố, mẹ. Chú có bao nhiêu 

người bạn dễ thương: nhím, thỏ, chuột chũi… Cũng giống như các bạn nhỏ, đôi 

khi Típ chưa ngoan. Nhưng mẹ chú biết cách uốn nắn chú trở thành một chú bé 

chuột ngoan ngoãn và biết vâng lời. Làm sao Típ làm được điều này? 

 

Sê-ri truyện về Chuột Típ vừa đẹp rực rỡ vừa giàu tính giáo dục, sẽ khiến 

con trẻ yêu thích và cha mẹ yên tâm cho con đọc. Bộ sách bao gồm 17 tập truyện 

nhỏ. Thông qua những câu chuyện về chuột Típ, các bạn nhỏ sẽ biết đi ngủ đúng 

giờ, không biếng ăn, vâng lời cha mẹ, thích đi nhà trẻ, không nói dối, biết đánh 

răng hàng ngày, không đi học trễ...  

Đây là một bộ sách đẹp cả nội dung lẫn hình thức, được Nhà xuất bản Kim 

Đồng phát hành vào năm 2020. Thật hay và ý nghĩa khi quý bậc phụ huynh đồng 
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hành cùng các bé qua mỗi câu chuyện về chú chuột Típ vào mỗi buổi tối trước khi 

đi ngủ! 

 

17. Chuyện kể thành ngữ Anh - Việt : Dành cho lứa tuổi 9+ / Biên soạn: 

Tuyết Hường, Ngọc Mỹ ; Vẽ: Thanh Hà, Bảo Trân. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

67 tr. : tranh màu ; 19 cm. 

Nhằm giúp các em nắm rõ ý nghĩa 

của một số câu thành ngữ mà dân tộc Việt 

Nam thường sử dụng, cuốn sách “Chuyện 

kể thành ngữ Anh – Việt” không chỉ mang 

đến cho các em những lí giải thú vị và bất 

ngờ trong mỗi câu thành ngữ mà còn chỉ 

ra sự tương quan giữa thành ngữ tiếng 

Anh và tiếng Việt, qua đó giúp quá trình 

học tiếng Anh của em trở nên thú vị và hiệu quả hơn. Ví như “Raining cats and 

dogs” nghĩa là “mưa như trút nước”. Nhưng vậy thì liên quan gì đến mèo và chó? 

“Bite the bullet” nghĩa là “ngậm đắng nuốt cay”. Vì sao “cắn viên đạn” lại mang 

ý đó? “Hanging by a thread” nghĩa là “ngàn cân treo sợi tóc”. Thứ gì được treo ở 

đây?...  

Hy vọng, thông qua cuốn sách, ngoài việc được trau dồi thêm kiến thức bổ 

ích trong việc học tiếng Anh, các em sẽ càng thêm hiểu, thêm yêu sự giàu đẹp của 

tiếng Việt của dân tộc mình.  

 

18. Con sẽ thành công / Lưu Dung ; Lục Huế dịch. – H. : Hồng Đức, 

2019. - 175 tr. ; 21 cm. 

Có thể nói, trong các loại tình cảm, thì tình yêu của cha mẹ dành cho con 

cái là thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất. Cha mẹ luôn là người mong muốn 

cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, cuộc sống luôn thay đổi, môi 

trường sống ngày càng phát triển và hiện đại, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái 

cũng ngày càng có nhiều đổi thay.  
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Cuốn sách “Con sẽ thành công” của tác giả 

Lưu Dung, Lục Huế dịch sẽ mở ra cho những bậc 

làm cha, làm mẹ, cũng như những người làm con 

có được những năng lượng tích cực, giúp họ gần 

nhau hơn, hiểu nhau hơn. 

Tác giả đã vận dụng những câu chuyện đời 

thường trong cuộc sống, các tình huống thực tế 

của bản thân để nói lên các triết lý sống, đạo lý 

làm người, kinh nghiệm ứng xử, tình yêu bao la 

của đấng sinh thành, và muôn mặt cuộc sống… 

bằng những thông điệp gửi hết sức nhẹ nhàng, 

không hề sáo rỗng hay giáo điều, giúp các bạn nhỏ sẽ dễ đọc, dễ hiểu.  

Thông qua những câu chuyện hết sức gần gũi, mỗi chương sách mang đến 

nhiều chủ đề khác nhau như cách đối nhân xử thế, cách sáng tác, các phương pháp 

học tập và quản lý thời gian, từ đó giúp các bạn trẻ có thể áp dụng nhanh chóng 

và đạt được hiệu quả cao. 

 

19. Cùng con trưởng thành : Những câu chuyện cảm động giúp con 

biết cách đối nhân xử thế / Bích Ngọc biên soạn. - H. : Văn học, 2020. - 223 

tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Trưởng thành không âu lo) 

“Cùng con trưởng thành” sẽ cung cấp 

những kiến thức hữu ích, là hành trang cần thiết 

cho con trẻ bước vào đời. 

Sách có độ dày 223 trang, với gần 80 câu 

chuyện cảm động giúp trẻ biết cách đối nhân xử 

thế. Từ đó, xây dựng cho trẻ nền tảng tính cách 

vươn tới sự hoàn thiện về đạo đức để trẻ trở thành 

người chân thật, lương thiện và được mọi người 

yêu mến. 

Với lối viết ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu cùng 

phần bình luận rút ra ý nghĩa đằng sau mỗi câu 

chuyện sẽ giúp các bạn đọc nhỏ dễ ghi nhớ để lưu 
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tâm rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp. Ví dụ: chuyện “Lịch sự và cơ hội” giúp 

các em sẽ nhớ rằng: Lịch sự có thể chỉ là một hai câu nói, một vài động tác khiêm 

nhường, lễ phép và được thể hiện một cách tự nhiên trong giao tiếp nhưng lại 

mang đến tác dụng thần kỳ. Câu chuyện “Đôi mắt của thượng đế” sẽ giúp các em 

nhận ra: Không phải ai cũng được sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, đứng trước 

những người tàn tật, việc chúng ta cần làm là chấp nhận và tôn trọng họ, nếu có 

thể hãy giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và còn rất nhiều 

câu chuyện ý nghĩa trong quyển sách sẽ giúp các bạn nhỏ rèn luyện những phẩm 

chất đạo đức, xây dựng nền tảng tính cách tốt đẹp để trưởng thành và có một cuộc 

sống hạnh phúc.  

 

20. Cuộc sống bao điều hay : Những câu chuyện lay động trái tim dành 

cho thiếu nhi dành cho lứa tuổi từ 8-15 / Đào Thiên An. - H. : Hội Nhà văn, 

2020. - 161 tr. ; 18 cm. 

 Bắt nguồn từ những hiện thực cuộc sống, 

cùng những quan sát tinh tế của mình, tác giả Đào 

Thiên An đã dành nhiều tâm huyết để viết nên 

cuốn sách “Cuộc sống bao điều hay” để dành tặng 

cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. 

Cuốn sách tập hợp 23 câu chuyện, chủ yếu 

xoay quanh 3 chủ đề chính, đó là Sống yêu 

thương, Sống chia sẻ và Sống mạnh mẽ.  

Đây là cuốn sách mang nhiều ý nghĩa, có 

khả năng lay động đến trái tim người đọc, truyền 

động lực sống, giàu giá trị nhân văn, dạt dào tình 

cảm. Trọng tâm của cuốn sách là những câu chuyện hồn nhiên, trong sáng, chứa 

chan tình yêu thương con người như: Món quà yêu thương; Trao tặng yêu thương; 

Trò chuyện cùng thiên nhiên; Hãy đứng lên sau thất bại; Hãy tự mình làm chỗ 

nương tựa cho mình; Đen nhưng không tối, Hãy chia sẻ và đừng kiêu kỳ... góp 

phần bồi đắp cảm xúc tâm hồn, trang bị kỹ năng và truyền động lực sống cho con 

người, đặc biệt là giới trẻ, bởi cuộc sống giống như một đoàn tàu, dù không muốn 
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nhưng vẫn có lúc bị chệch khỏi đường ray, những lúc như vậy chúng ta cần làm 

gì, để kéo được toa tàu đó lên, để nó tiếp tục chuyến hành trình? 

 

21. Cuộc sống là yêu thương và tha thứ / Nhiều tác giả. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2013. - 192 tr. ; 21 cm. - (tủ sách Sống đẹp) 

Cuốn sách “Cuộc sống là yêu thương và tha thứ” do Nhà xuất bản Hà Nội 

ấn hành năm 2013, tập hợp những câu chuyện 

chia sẻ của cộng đồng trên mạng Internet, gồm 

những câu chuyện về tình yêu thương, sự cảm 

thông sâu sắc đã được hiện hữu đầy đủ từ những 

con người rất đỗi giản dị và gần gũi với mỗi chúng 

ta. Mỗi câu chuyện khép lại là những cảm nhận 

sâu sắc dành cho bạn đọc. Đó có thể sẽ là món 

quà, là tâm sự bạn muốn dành tặng những người 

yêu thương xung quanh mình. 

Trải dài trong gần 200 trang, là những 

khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc sống, 

những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ mang 

đến cho bạn đọc những cơ hội để suy ngẫm và rung động về những chuyện có 

thực, về những điều có thể nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa với mỗi chúng ta. Bởi, ai trong 

chúng ta rồi sẽ có những lần bị vấp ngã, thất bại, song điều quan trọng là hãy mỉm 

cười và bước tiếp, hãy tin tưởng một điều rằng, khi một cánh cửa đóng lại trước 

mặt bạn nghĩa là có một cánh cửa khác đang mở ra và những cảnh cửa luôn dẫn 

đến những điều tốt đẹp.  

 

22. Danh nhân đất Đồng Nai / Tranh và lời: Quang Huy, Thái Hải. – 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. – 5t. (100 tr.) ; 24 cm. 

Lịch sử 320 năm hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa – Đồng 

Nai oai hùng đã gắn liền với tên tuổi của nhiều danh nhân, đó là: Nguyễn Hữu 

Cảnh – Người mở cõi phương Nam, Trần Thượng Xuyên – Lập nên thương cảng 

Cù Lao phố, Trinh Hoài Đức – Nhà văn hóa lớn đất Đồng Nai, Nguyễn Tri Phương 

– Danh thần trung liệt, Thủ Huồng làm bè trên sông.  
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Để tri ân sâu sắc nhất đến những danh nhân của vùng đất Biên Hòa - Đồng 

Nai oai hùng, Nhà xuất bản Đồng Nai đã phát hành bộ truyện tranh “Danh nhân 

đất Đồng Nai”. Bộ sách sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về tiểu sử, sự nghiệp 

và những cống hiến lớn lao của các danh nhân với quê hương, đất nước. Qua đó 

giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học vẻ vang, giúp các bạn trẻ 

gắng sức học tập, tu dưỡng đạo đức, dựng xây quê hương, đất nước ngày càng 

phồn vinh và hùng mạnh. 

 

23. Đọc sách – Món quà mang cả tương lai / Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh 

Như, Khâu Thiên Viện. -  In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 

174 tr. : minh họa ; 20 cm.  

“Đọc sách – món quà mang cả tương lai” là cuốn sách giúp bạn tìm lời 

giải cho câu hỏi: “Làm thế nào để quyển sách này thực sự là món quà bạn cần?”. 

Với cách dẫn dụ người đọc qua từng ví dụ thực tế, sinh động từ đó đưa ra câu hỏi 
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kèm đáp án cụ thể xoay quanh việc phân tích cách đọc sách như thế nào cho đúng, 

sách mang lại những giá trị gì cho con người… 

Cuốn sách “Đọc sách – món quà mang cả 

tương lai” sẽ giúp bạn đọc hiểu được vì sao có 

những đứa trẻ yêu thích đọc sách, cũng lại có 

những trẻ lơ là hoặc không thích sách. Qua đó, 

nhóm tác giả đã đưa ra các phương pháp khuyến 

khích giới trẻ đọc sách bằng cách thiết thực cụ thể, 

đọc xong có thể áp dụng ngay. Đồng thời, có thể 

giúp quý phụ huynh nắm được tâm lý cũng như 

định hướng cho trẻ trong việc lựa chọn những loại 

sách phù hợp... 

 

24. Đồng dao và trò chơi truyền thống / Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên ;  

Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Thanh Lợi, Lê Hải Đăng. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 523 tr. ; 24 cm. 

Từ thuở xa xưa, trò chơi dân gian có vai trò 

và ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống văn hóa,  

tinh thần của nhân dân ta. Những trò chơi truyền 

thống gắn bó sinh động với đời sống thường nhật, 

lao động, sản xuất, phong tục tập quán,... của 

người dân Việt Nam từ miền núi cao đến miền 

đồng bằng, duyên hải. 

 “Đồng dao và trò chơi truyền thống” là 

cuốn sách do Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên, được 

Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ ấn hành năm 

2019 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về 

nguồn gốc, ý nghĩa của trò chơi dân gian và bài đồng dao ở nhiều vùng miền trên 

đất nước Việt Nam.  

Sách có độ dày 523 trang, nội dung gồm 2 phần:  

Phần 1: “Chơi và trò chơi và phong hóa” giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa 

và các loại trò chơi dân gian và truyền thống.   
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Phần 2: “Sưu tập trò chơi” trình bày các trò chơi dân gian ở các vùng miền 

gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ Tĩnh, Thừa 

Thiên - Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Bộ.  

Được biên soạn công phu, quyển sách “Đồng dao và trò chơi truyền 

thống” là tài liệu góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa cổ truyền Việt Nam. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước chủ trương 

khai thác thế mạnh du lịch, đã chú ý khôi phục lại các lễ hội truyền thống, tổ chức 

nhiều trò chơi dân gian. 

 

25. Hà Nội ngàn năm kí ức / Lê Chi biên soạn ; Cloud Pillow Studio 

minh họa ; Nguyễn Việt Hà hiệu đính. – H. : Kim Đồng, 2020. - 22 tr. : hình 

vẽ, ảnh ; 21 cm. 

Đây là cuốn sách Pop-up đầu tiên về 

Hà Nội, sách do Nhà xuất bản Kim Đồng 

phối hợp với nhóm Cloud Pillow Studio thực 

hiện nhằm đem lại cho bạn đọc những trải 

nghiệm mới lạ và thú vị thông qua lăng kính 

3D.  

Bằng cách kể chuyện mới lạ, hấp dẫn, 

cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc về nguồn 

gốc, lịch sử, văn hóa các danh lam, thắng 

cảnh nổi tiếng của Thăng Long – Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, Văn 

miếu Quốc Tử Giám, Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Phố cổ Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm, 

Cầu Long Biên, Lăng Bác, Chùa Một cột, Chùa Trấn Quốc, Cột cờ Hà Nội.  

Không chỉ giúp bạn đọc khám phá, tìm hiểu những địa danh nổi tiếng đã đi 

vào lịch sử, đi vào thơ ca, mà cuốn sách còn giúp bạn đọc hình dung một cách 

sống động nhất những ngôi chùa cổ kính rêu phong, những địa chỉ du lịch nổi 

tiếng, những công trình kiến trúc độc đáo mang đậm văn hóa phương Đông ở Kinh 

thành Thăng Long xưa. Từ đó giúp bạn đọc, đặc biện là bạn đọc nhỏ tuổi có thể 

hiểu hơn về lịch sử hơn 1000 năm văn hiến, yêu hơn văn hóa, con người Thủ đô 

mến yêu của chúng ta. 
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26. Hỏi nhỏ biết to / Minh Thuận dịch. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 8t. (871 

tr.) : tranh vẽ ; 21 cm. - (tủ sách Khám phá khoa học hay dành cho bé từ 5 - 

10 tuổi)  

“Hỏi nhỏ biết to” là bộ sách bao gồm 8 cuốn, tương ứng với 8 chủ đề: Khoa 

học; Vũ trụ; Trái đất; Thực vât; Động vật; Cổ sinh vật; Cơ thể người và Trí lực 

do nhiều tác giả biên soạn, được Nhà xuất bản Kỹ thuật ấn hành năm 2020. Mỗi 

tập sách bao gồm 71 trang với nhiều hình ảnh màu sinh động, hấp dẫn, đáng yêu, 

giúp các bạn nhỏ tạo nguồn cảm hứng, yêu thích, đam mê, tìm tòi, khám phá. 

 

Tìm hiểu bộ sách “Hỏi nhỏ biết to”, các em sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ 

ích về khoa học như: Chiếc máy vi tính đầu tiên ra đời khi nào? Điện chúng ta 

dùng từ đâu mà có? Kẹo cao su được làm từ gì?...  

Hỏi nhỏ biết to – Vũ trụ giải đáp cho bạn: Ai đã tạo ra vũ trụ? Vũ trụ bao 

nhiêu tuổi rồi... Hay sự sống bắt nguồn như thế nào?  

Hỏi nhỏ biết to - Cổ sinh vật mở ra kho tri thức diệu kì về thế giới cổ sinh 

vật. Từ nguồn gốc của sự sống đến những thông tin thú vị về các loài khủng long 

hóa thạch, voi ma mú đầy kì bí.  
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Hỏi nhỏ biết to - Cơ thể người sẽ lý giải: Vì sao mắt không sợ lạnh? Vì sao 

máu của bạn lại có màu đỏ? Vì sao chúng ta phải tiêm phòng? Vì sao lông mày 

không dài như tóc?  

Hỏi nhỏ biết to - Thực vật, giải đáp những thắc mắc: Có phải củ cà rốt luôn 

có màu cam không? Cây cối làm thế nào để sống qua mùa đông giá lạnh? Vì sao 

không nên để cây cối trong phòng ngủ?...  

Hỏi nhỏ biết to - Trí lực sẽ cùng các bạn nhỏ khám phá “Làm sao để biết 

những loài côn trùng nhỏ xíu cũng có trí nhớ? Bộ não của chúng ta lớn đến mức 

nào? Nam và nữ ai giỏi toán hơn?... 

Với những câu hỏi thú vị, phần trả lời ngắn gọn, súc tích cùng hình ảnh 

minh họa sinh động, ngộ nghĩnh, bộ sách Hỏi nhỏ biết to sẽ mở ra cho các bạn 

nhỏ cả một kho tri thức diệu kì và thú vị từ cơ thể người, thế giới động thực vật 

muôn màu cho tới các sinh vật cổ xưa kì bí và vũ trụ rộng lớn. 

 

27. Khám phá quốc kì trên thế giới : Dành cho lứa tuổi 7+ / 

Emmanuelle Kecir Lepetit, Claire Wortemann ; Dịch: Minh Nguyệt, Thu 

Huế. - H. : Kim Đồng, 2020. - 125 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. 

“Khám phá quốc kì trên thế giới” được chia 

thành 7 chủ đề. Nội dung chính bao gồm những 

kiến thức độc đáo, bổ ích, các tầng tri thức đan xen, 

đa dạng về văn hóa, lịch sử, địa lí, chính trị, tôn 

giáo, xã hội… của hàng trăm quốc gia lớn nhỏ, trải 

dài 5 châu lục trên thế giới, tất cả đều bắt nguồn từ 

lá cờ của 194 quốc gia. Những lá cờ kể cho chúng 

ta nghe câu chuyện về quá khứ, về truyền thuyết, 

tín ngưỡng, sự thịnh vượng, đôi khi cả về những 

dòng sông và ngọn núi. 

“Khám phá quốc kì trên thế giới” là cuốn 

sách tri thức tổng hợp, vừa ngắn gọn, vừa phổ biến và có tính gợi mở cao. Sách 

không chỉ trình bày về nguồn gốc, lịch sử, chính trị, địa lí, tôn giáo… xoay quanh 

lá cờ, mà còn giúp bạn đọc nhận thức nhiều câu chuyện văn hóa đặc sắc trên thế 

giới. 
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28. Không ai nợ con bất cứ điều gì : Những bức thư cùng con trưởng 

thành / Thu Hương sưu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông, 

2020. - 97 tr. ; 21 cm. 

Cuốn sách giới thiệu những bức thư gắn 

gọn và đầy ý nghĩa của các vị lãnh tụ, chính 

khách, doanh nhân nổi tiếng gửi thầy giáo, học 

sinh và các con của mình để khuyên bảo, dạy dỗ, 

giáo dục. Họ mong muốn những mầm non tương 

lai của đất nước, của thế giới hiểu được trách 

nhiệm, vai trò, vị trí của bản thân để nỗ lực rèn 

luyện, vươn lên làm chủ cuộc sống. Giúp các 

bạn trẻ thêm trân quý tình cảm gia đình, sống 

nhân ái, trung thực và luôn giúp đỡ người khác, 

cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no và 

hạnh phúc hơn. 

Nội dung cuốn sách chia làm ba chủ đề. Đầu tiên là chủ đề Học tập và giáo 

dục: gồm những bức thư thầy giáo, các vị lãnh tụ gửi học sinh, phụ huynh hay con 

mình. Đặc biệt là bức thư của Bác Hồ gửi học sinh, sinh viên năm 1945, ngày khai 

trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ để thứ hai là Dạy 

con: Tập hợp những bức thư của những nhà chính khách, những doanh nhân, nghệ 

sĩ nổi tiếng gửi cho con mình. Ấn tượng nhất là “Bức thư bố gửi con gái và bài 

học cuộc đời”. Trong thư, người Cha muốn tặng cho con một món quà, để mỗi 

dịp Giáng sinh hay mỗi lần nhìn thấy món quà là con lại nhớ về Cha. Và cuối cùng 

cha đã tặng con một chân lý sống đơn giản “Không ai nợ con bất cứ điều gì cả”. 

Chân lý tuy giản đơn, nhưng nếu con học được sẽ giúp cho cuộc sống của con tốt 

hơn theo nhiều cách, giúp con đối mặt với những vấn đề có thể khiến người khác 

bị tổn thương mà con chưa bao giờ biết được. Cuối cùng là những bức thư của 

cha mẹ gửi con cái với chủ đề là Tình thương yêu và niềm tin cuộc sống.  

Với gần 100 trang sách, tác giả Thu Hương đã truyền gửi những thông điệp 

về tình yêu thương, những lời căn dặn sâu sắc của cha mẹ dành cho con. Giúp con 

trẻ cảm nhận được tình thương yêu vô bờ bến cha mẹ dành cho mình, để con tự 
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tin vững bước trên đường đời và vững tin dù có chuyện gì xảy ra sẽ luôn có cha 

mẹ, gia đình bên cạnh. 

 

29. Không bỏ cuộc / Lalita Iyer ; Vũ Kim Ngân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2021. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (tủ sách Nói lời hay - Ứng xử 

đẹp) 

Cuốn sách kể về hai câu chuyện dễ thương của cô bé Asuka.  

Câu chuyện thứ nhất “Thắng không kiêu 

bại không nản” nói về Asuka, một cô bé học lớp 

ba vốn rất cá tính, em chọn theo học karate tại 

một võ đường gần nhà. Ngay từ hồi lớp một em 

đã tập luyện chăm chỉ và dần giỏi võ. Một kì nghỉ 

hè nọ, hai anh em sinh đôi Tarou và Kenji đến 

tập tại võ đường của Asuka. Trong một giải đấu 

karate ở võ đường, Asuka đã thắng hết trận này 

đến trận khác. Nhưng trong trận gặp Tarou và 

Kenji, Asuka đã bị Kenji đánh bại. Lý do Asuka 

bị thua là gì trong khi cô bé đã rất luyện tập chăm 

chỉ? Liệu trong kì đại hội karate tiếp theo cô có 

giành được giải quán quân không? 

Câu chuyện thứ hai là “Chú hươu cao cổ giấy” kể về việc Asuka đi tiêm 

phòng khi được 5 tuổi. Tại đây khi tiêm xong cô bé được bác sĩ tặng cho một chú 

hươu cao cổ gấp bằng giấy rất đẹp. Kể từ đó, mỗi khi bị ốm cô bé lại vui vẻ đến 

phòng khám của bác sĩ. Sau một thời gian dài Asuka mới quay trở lại phòng khám 

để tiêm phòng nhắc lại. Lần này cô bé đã từ chối món quà mà bác sĩ tặng. Hành 

động này làm Asuka cảm thấy ân hận khi trở về nhà, bởi em nhớ lại gương mặt 

thoáng buồn của vị bác sĩ. Nỗi day dứt trong lòng Asuka sẽ khiến em làm gì?  

Để tìm lời giải đáp cho hai câu chuyện trên, đồng thời qua những câu 

chuyện ấy chúng ta rút ra được bài học gì trong cuộc sống của mình, thân mời các 

em hãy đọc cuốn sách “Không bỏ cuộc” của tác giả Kagawa Yoshiko thuộc tủ 

sách “Truyện hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học” do Nhà xuất bản Kim Đồng phát 

hành nhé!  
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30. Kỹ năng hoạt động nhóm cho học sinh tiểu học / Lam Hạnh. - H. : 

Dân trí, 2020. - 70 tr. ; 23 cm. 

Đối với học sinh tiểu học, việc hình thành 

các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là 

vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình 

thành và phát triển nhân cách sau này của các em. 

Có kỹ năng sống sẽ giúp các em có khả năng ứng 

phó hiệu quả trước các tình huống của cuộc sống, 

xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè 

và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài 

hòa và lành mạnh. 

Nhằm giúp các em hình thành, rèn luyện và 

thực hiện được kĩ năng hoạt động theo nhóm, Thư 

viện tỉnh Đồng Nai thân mời các em tham khảo 

cuốn “Kỹ năng hoạt động nhóm cho học sinh tiểu học” của tác giả Lam Hạnh do 

Nhà xuất bản Dân trí phát hành năm 2020. 

Sách gồm hai nội dung chính: Em biết hòa đồng, biết chơi cùng bạn và 

Cùng nhau học tập, làm việc giúp các em trang bị cho mình những thói quen tốt, 

những kĩ năng sống cần thiết thông qua các tình huống thực tế, các chỉ dẫn thực 

hành và các bài luyện tập nhỏ. Sách phù hợp cho các em tự học tập và rèn luyện 

hàng ngày; hoặc phụ huynh học sinh và giáo viên tham khảo để hướng dẫn các 

em trên lớp và ở nhà... 

 

31. Kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh / Phạm Thị Thúy, Tuấn Hiển. 

- Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 63 tr. : tranh vẽ ; 20 

cm. 

Nguy hiểm có thể đến từ bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. 

Biết tự bảo vệ mình là kỹ năng sống còn cho học sinh, và vì thế học sinh cần phải 

tự trang bị cho mình những kiến thức và các kỹ năng phòng vệ cần thiết để tự bảo 

vệ bản thân. 
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Cuốn sách “Kỹ năng phòng vệ dành cho học 

sinh” là “chìa khóa vàng” cho các em học sinh tự 

nhận diện, ứng phó với các tình huống nguy 

hiểm trong cuộc sống. 

Chỉ với 63 trang, cuốn sách đã dựa trên 

những câu chuyện thực tế như: Làm cách nào để 

nhận diện kẻ bắt nạt; Phòng chống bắt cóc; Phòng 

chống xâm hại tình dục; Xử lý tình huống khi bạn 

ở nhà một mình; Làm gì khi đi lạc... qua lời kể từ 

các thầy cô giáo và phụ huynh; lời khuyến cáo của 

các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội 

phạm và một số biện pháp phòng ngừa tai nạn, thương tích trong gia đình. Hy 

vọng, đây sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích hướng dẫn các em học sinh tránh xa khỏi 

những nguy hiểm và trang bị các kỹ năng tự vệ thoát hiểm khi bị tấn công bất ngờ.  

 

32. Kỹ năng quản lý bản thân - Chú ý nghe giảng, hiểu bài dễ dàng : 

Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu 

Ngân dịch. – H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. 

Tập sách bao gồm 5 mẩu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện gắn với một tình 

huống khiến các em cảm nhận được dường như hình ảnh đó đã và đang diễn ra 

ngay tại lớp học của mình.  

 Với nội dung thú vị, hóm hỉnh, tình huống 

đặc sắc, chân thực, hình minh họa sinh động, dễ 

thương kèm theo lời nhắn nhủ hữu ích, thiết thực, 

cuốn sách giúp các em học sinh nâng cao ý thức 

học tập, rèn luyện các thói quen tốt như: Tự lập, tự 

giác trong học tập và cuộc sống; Biết tập trung, chú 

ý nghe thầy cô giảng bài; Kiên trì với mục tiêu của 

bản thân; Sắp xếp thời gian học tập, ngủ nghỉ hợp 

lý.  

Với 57 trang sách được thiết kế nhỏ gọn kích 

thước 14,5 x 18,5 cm, rất vừa vặn để các em học sinh tiểu học cầm đọc trên tay. 
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33. Mình cực siêu / Thiên Thai, Đăng Thiên. - H. : Văn học, 2020. - 5t. 

(876 tr.) : minh họa ; 24 cm 

Bộ sách gồm 5 cuốn: Thách thức khó khăn; Cố lên tôi ơi; Tạm biệt nhé, 

những thói quen xấu!; Xin cảm ơn! Tôi yêu mọi người; Nụ cười mang đến ánh 

dương. Mỗi tập sách sẽ tương ứng với các phương diện là con đường học tập, rèn 

luyện tư duy, giao tiếp xã hội, hình thành thói quen, tạo tâm thái tốt và hình thành 

đức tính tốt.  

 

Trong từng chủ đề, các em được hòa mình vào nhiều câu chuyện hoặc giai 

thoại thú vị đầy màu sắc không chỉ thông qua những câu chuyện mượn hình tượng 

các loài vật, cây cối để nói lên sự cố gắng trong khó khăn, mà còn mang đến cho 

các em những câu chuyện về các nhân vật lịch sử. 

Với khoảng 40 câu chuyện trong từng tập sách có lời kể ngắn gọn, sinh 

động, kèm theo mục tổng kết giá trị bài học và phần định hướng trưởng thành cuối 

mỗi câu chuyện ấy, các tập sách sẽ từng bước dẫn dắt các em tiếp nhận những 

triết lý bao hàm trong mỗi câu chuyện, để cùng với cảm nhận trong tâm hồn các 

em: Giúp các em giành được sự tự tin của tất cả mọi người. Giúp các em ngày 

càng thêm mạnh mẽ. Giúp các em nuôi dưỡng thói quen tốt. Giúp các em biết yêu 

thương và biết ơn. Giúp các em có thể hòa đồng với tất cả mọi người 
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Bộ sách là món quà đầy ý nghĩa mà các bậc phụ huynh dành cho con mình. 

Nếu bé chưa biết đọc, bố hoặc mẹ có thể vừa đọc vừa giảng dạy cho bé hiểu để 

giúp bé có được những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. 

 

34. Mỗi ngày một trang, cả nhà cùng giỏi : Let's diary: 100 English 

topics to teach your kid / Baek Yeob Seon ; Dịch: Kim Ngân, Khánh An. – 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. – 189 tr. : tranh màu, bảng ; 26 cm. 

Đây là cuốn sách dạy viết tiếng Anh theo hình 

thức viết nhật ký bằng những câu từ đơn giản mà 

đúng chuẩn. Quyển sách được tác giả tổng hợp thành 

các hình thức nhật ký, cách viết thiệp và thư để giúp 

các bạn nhỏ thể hiện tấm lòng của mình bằng Anh 

ngữ qua 100 chủ đề và mẫu câu đơn giản. 

Với 189 trang, sách có nội dung hữu ích, văn 

phong nhẹ nhàng, gần gũi, với nhiều chủ đề khác 

nhau như: Kể lại chuyện xảy ra ở trường học, viết 

cảm nhận về những người bạn ở lớp, miêu tả đồ vật 

con vật mà trẻ đã quan sát được... các em dễ dàng làm 

quen với cấu trúc, từ ngữ, cách diễn đạt ở cả 2 ngôn ngữ khác nhau khi đó cảm 

thấy việc viết nhật ký bằng tiếng Anh sẽ là một thứ gì đó rất nhẹ nhàng và thư 

giãn.  

Lật mở từng trang sách trong cuốn “Mỗi ngày một trang, cả nhà cùng giỏi” 

sẽ mang đến cơ hội để các em tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ và văn chương 

phương Tây theo một cách riêng thú vị nhất. 

 

35. Nhanh mắt bắt từ  = Wordsearch workouts : 160+ trò chơi tìm từ / 

Gareth Moore ; Thúy Lê dịch. -  H. : Dân trí, 2021. – 92 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 

“Nhanh mắt bắt từ - 160+ trò chơi tìm từ” là một trong những cuốn sách 

thuộc bộ sách “For Clever Kids”, tập hợp các trò chơi bổ ích và thú vị về từ vựng 

tiếng Anh với hơn 160 trò chơi tìm từ thuộc nhiều chủ đề đa dạng, như: biển cả, 

vũ trụ, động thực vật đến các môn học của Harry Porter, các vị thần Hy Lạp, La 

Mã, các trận mưa sao băng… 



Thö muïc thieáu nhi heø naêm 2021 

 

THÖ VIEÄN TÆNH ÑOÀNG NAI 
28 

 

Đây là hình thức tuyệt vời kết hợp giữa học 

và chơi. Những trò chơi, câu đố thú vị không chỉ 

giúp các em được vui chơi, thử thách bản thân mà 

còn tạo cơ hội cho bộ não được tập luyện, tăng 

vốn từ cũng như năng lực tiếng Anh của các em 

cũng được cải thiện đáng kể. 

Sách phù hợp cho các em học sinh từ 8 tuổi 

trở lên, yêu thích tiếng Anh và đã sở hữu một 

lượng từ vựng tiếng Anh nhất định. Các em có thể 

áp dụng theo nhiều hình thức chơi khác nhau: cá 

nhân, chia đội, chơi theo nhóm. Bộ sách phù hợp 

với các hoạt động học tập trên lớp, thư giãn với bạn bè. Với thiết kế vui mắt, trẻ 

trung tập sách sẽ giúp các em có những giờ chơi bổ ích, thú vị, tránh xa các thiết 

bị điện tử và có cơ hội gắn kết hơn với bạn bè và gia đình. 

 

36. Những câu chuyện chúc bé ngủ ngon / Pegasus ; Nguyễn Tường Vy 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 192 tr. : tranh màu ; 21 cm. 

Đắm chìm vào những điều kỳ diệu, khám phá 

những câu chuyện thần tiên được yêu thích nhất,  

vòng quanh thế giới qua những chuyến phiêu lưu 

đầy màu sắc trong bộ sưu tập “Những câu chuyện 

chúc bé ngủ ngon”.  

Sách được Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành 

năm 2019, có độ dày 192 trang, với 40 câu chuyện, 

cùng hơn 120 tranh minh họa đầy màu sắc và sống 

động, sách tập hợp những câu truyện chọn lọc về trí 

khôn, tình yêu, phép màu và những chuyến phiêu 

lưu với những nhân vật đầy màu sắc từ các nữ chính 

xinh đẹp, anh hùng điển trai, những kẻ xấu (từ phù thủy đến dì ghẻ độc ác) và 

những nhân vật phụ (người lùn và người tiên). Tất cả sẽ giúp các bạn nhỏ khám 

phá thế giới tuổi thơ cổ tích với bao điều mới lạ, hấp dẫn như: Người đẹp và quái 
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vật, Nàng công chúa và hạt đậu, Chú mèo đi hia, Hoàng tử ếch, Thợ săn giấu mặt, 

Cậu bé bánh gừng, Jack và cây đậu thần, Cô bé bán diêm… 

 

37. Những câu chuyện khoa học làm thay đổi thế giới : Giúp trẻ nắm 

bắt khoa học, phát huy năng lực sáng tạo / Kwon Gi Gyun ; Vũ Thị Ngọc 

Quỳnh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 234 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Bạn có biết: Trước khi sợi ny lông được sử 

dụng trong sản xuất bàn chải đánh răng, sợi bàn chải 

được làm từ chất liệu gì không? Đó chính là sợi lông 

heo đấy! Và không chỉ trong 10, 20 năm đâu nhé, 

bàn chải từ sợi lông heo có lịch sử lên đến 440 năm! 

Sự ra đời của sợi ni lông không chỉ dừng lại ở việc 

mang đến cho con người một chiếc bàn chải bền hơn 

và vệ sinh hơn, nó còn tạo nên một sức ảnh hướng 

vô cùng to lớn đến ngành công nghiệp may mặc, mở 

ra thời kì mới cho sợi tổng hợp vào thế kỉ 20. Thật 

thú vị khi đọc xong phải không nào! 

Tập sách “Những câu chuyện khoa học làm thay đổi thế giới” sẽ đem đến 

rất nhiều câu chuyện khoa học hấp dẫn khác và cũng có rất nhiều sự thật khiến 

chúng ta phải ngạc nhiên. 

Với 23 mẩu chuyện tương ứng với 23 chủ đề cùng với những bức tranh ngộ 

nghĩnh được minh họa bằng những hình ảnh sinh động để các em có thể đọc như 

xem phim hoạt hình. Nội dung tổng hợp dễ hiểu về văn minh nhân loại. Văn phong 

vô cùng hài hước, dí dỏm, giúp các em có thể liên tưởng các câu chuyện một cách 

dễ dàng.  

 

38. Những thói quen tốt bảo vệ sức khỏe trẻ em phòng chống Covid-19 

/ Nicomama ; Thanh Long biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 47 tr. : tranh 

màu ; 19 cm. 

Đại dịch Covid-19 được xem là một bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus 

Sars - CoV-2 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khởi nguồn vào cuối tháng 12 
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năm 2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán thuộc miền 

Trung Trung Quốc. 

 Để chủ động phòng chống dịch bệnh, 

các bậc phụ huynh nên trang bị cho con em 

mình một số kỹ năng để bảo vệ sức khỏe của 

bản thân trong tình hình dịch bệnh. Trân trọng 

giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách “Những 

thói quen tốt bảo vệ sức khoẻ trẻ em phòng 

chống Covid-19” của tác giả Nicomama, được 

Nhà xuất bản Hà Nội phát hành năm 2020.  

Chỉ với 47 trang, cuốn sách nhỏ này sẽ 

giúp các bạn nhỏ biết được mùa xuân khác biệt là như thế nào? Và các coronavirus 

mới ấy đến từ đâu? Các triệu chứng sẽ ra sao? Và trẻ em phải làm gì để đánh bại 

nó ?...   

Thông qua câu chuyện dí dỏm, sinh động và hấp dẫn với những hình ảnh 

đẹp, màu sắc tươi sáng sẽ giúp các em thiếu nhi có kiến thức và kỹ năng bảo vệ 

bản thân và những người xung quanh phòng chống Covid-19. 

 

39. Papa’s here - Nhật ký cùng con học tiếng Anh của một ông bố Việt 

/ Nguyễn Ngọc Lâm. - H. : Dân trí, 2021. - 167 tr. ; 23 cm. 

Giới thiệu phương pháp dạy học tiếng Anh của ông bố Việt từ khi con còn 

trong bụng mẹ đến khi con 6 tuổi . 

Bằng sự hiểu biết, tình thương yêu và vốn 

kiến thức tiếng Anh của mình, tác giả đã truyền 

dạy ngôn ngữ tiếng Anh cho con ngay từ khi sự 

sống mới bắt đầu, để con hiểu về ngôn ngữ tiếng 

Anh và giúp con giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng 

Anh và tiếng Việt lưu loát. Cuốn sách sẽ là cẩm 

nang bổ ích cho cha mẹ muốn con đam mê học 

tiếng Anh như bé Dollar trong cuốn sách. 

Nội dung sách gồm 4 chương: 
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Chương một, giới thiệu phương pháp thai giáo ngôn ngữ cho con. Cho con 

tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ tuần thứ 16 của thai kỳ, bằng cách cho con nghe 

những bài hát, câu thoại ngắn và trò chuyện cùng con bằng tiếng Anh. Từ đó, sẽ 

giúp con quen với âm điệu, từ ngữ và coi tiếng anh như ngôn ngữ mẹ đẻ.  

Chương hai là cách nạp ngôn ngữ tiếng Anh cho bé từ 1 đến 12 tháng tuổi. 

Theo tác giả, giai đoạn này con tiếp thu tiếng Anh rất nhanh, vì thế cha mẹ cần 

kiên trì giao tiếp với con nhiều hơn.  

Chương ba, tác giả truyền kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho con từ 1 đến 3 

tuổi bằng cách tập trung vào những từ và câu ngắn. Đây là giai đoàn vàng để con 

tương tác cùng học và cùng nói chuyện bằng tiếng Anh. Con phản ứng nhanh với 

hiện tượng và sự việc. Trong giai đoạn này, cha mẹ hãy thường xuyên giao tiếp 

cùng con, chơi với con những trò chơi liên quan đến hình ảnh, màu sắc và hình 

thành thói quen đọc sách cho trẻ. 

Chương cuối cùng là khả năng tự hoàn thiện ngôn ngữ trong giai đoạn từ 3 

đến 6 tuổi. Lúc này, cha mẹ không chỉ là thầy cô giáo mà còn người bạn thân thiết 

của con, luôn lắng nghe, tôn trọng con, gợi mở tình huống để con giải quyết vấn 

đề. Theo tác giả, học tập không chỉ ở trong sách vở, mà còn học ở thực tế.  

Với gần 170 trang sách, tác giả đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm quý báu từ 

thực tế dạy con học tiếng Anh của mình. Qua những tình huống gần gũi, từ ngữ 

và mẫu câu được chọn lọc cẩn thận, dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế, kèm hình ảnh 

minh họa vui tươi và ấm áp, chắc chắn cuốn sách sẽ mang lại lợi ích kép cho cả 

phụ huynh và con trẻ trên con đường học ngôn ngữ tiếng Anh. 

 

40. Phép màu của sự hợp tác / Lời: Vương Linh ; Tranh: Chu Húc ; 

Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2020. - 14 tr. : 24 cm. - (tủ sách 

Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). 

Tập sách kể về những chú ếch nhỏ vui vẻ sống trong ao sen vào mùa hè. 

Các chú ếch lúc bơi, lúc nhảy lên bãi cỏ, khi lại ở trên những lá sen dưới mặt nước 

và hát ca vui vẻ. Những bài hát ồn ào của các chú ếch khiến cho mọi người cảm 

thấy khó chịu, nhưng với ý tưởng của ông chim Cú đã giúp những tiếng kêu ấy 

tạo nên một đội đồng ca Ếch Xanh tuyệt vời.  
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Thông qua cuộc sống của các loài động vật 

đáng yêu được nhân hóa, tập truyện không chỉ gửi 

gắm thông điệp đến các bạn nhỏ trong việc học 

cách sử dụng thời gian một cách hợp lý mà còn 

phản ánh sức mạnh diệu kỳ của sự hợp tác giữa 

những người bạn. 

Ngoài câu chuyện kể được giới thiệu, cuối 

tập sách là những chia sẻ về bài học rút ra từ câu 

chuyện cùng với góc tương tác là một trò chơi nho 

nhỏ dành cho các thành viên trong gia đình như 

một bài thực hành giúp các em rèn luyện kỹ năng, nhân cách sống cho bản thân 

để từ đó tự tin bước vào cuộc sống tương lai một cách đầy nghị lực và vui vẻ.  

 

41. Sài Gòn của em / Tranh: Lê Thư ; Lời: Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 67 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 31 cm. 

“Sài Gòn của em” là sách tranh kiến thức 

cho trẻ em về Sài Gòn, do họa sĩ và nhóm tác giả 

Việt Nam thực hiện. Sách có 70% minh họa bằng 

tranh vẽ, ảnh, đồ họa, và 30% lời dẫn chuyện. 

Nhân vật chính là hai nhân vật Sóc láu lỉnh và Bồ 

Câu thông minh.  

Thông qua cuộc dạo chơi Sài Gòn ở những 

địa điểm thân thuộc và xuyên thời gian từ lúc vùng 

đất hình thành đến bây giờ, Sóc và Bồ Câu đưa 

người đọc tham quan vòng quanh thành phố - nơi 

được xem là năng động và hiếu khách, khiến người đọc có lúc tưởng như bị lạc 

vào ma trận hẻm vui nhộn. Chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, dinh 

Thống Nhất, Thảo cầm viên… hiện lên cùng với những câu chuyện của lịch sử lý 

thú. 

Với sự trình bày bắt mắt, sinh động về hình thức, phong phú về nội dung, 

cuốn sách là một trong những dòng sách tranh lịch sử vô cùng cần thiết đối với 

các em học sinh đang trong độ tuổi đến trường hiện nay. 
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42. Sáng tạo mĩ thuật và tìm hiểu hệ sinh thái / Kim Myung Hee ; Họa 

sĩ: Park So Yeon ; Dịch: Thu Hưng. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 5t. (240 tr.) ; 30 

cm. 

 

Đây là bộ sách với những hoạt động mĩ thuật sáng tạo giúp bé vừa tìm hiểu, 

vừa tưởng tượng và vẽ ra hệ sinh thái. 

Bé được tham gia các hoạt động mĩ thuật đa dạng như vẽ, tô màu, cắt xé, 

dán,.. với chủ đề là những loài động, thực vật sinh sống tại các khu vực khí hậu 

nhiệt đới, sa mạc, Địa Trung Hải, ôn đới, vùng cực. 

Thông qua việc dán các miếng sticker thú vị, bộ sách không chỉ làm cho 

các bé cảm thấy thú vị mà còn đem lại hiệu quả tốt trong việc truyền đạt tri thức 

khoa học, rèn luyện đôi tay khéo léo, giúp bé thêm yêu quý và tôn trọng thế giới 

tự nhiên thông qua tranh ảnh với các thông tin sống động. Từ đó bé sẽ xây dựng 

ý thức bảo vệ môi trường sinh thái trong ngôi nhà chung là Trái Đất tươi đẹp này 

cũng như giúp bé hình thành niềm hứng thú với khoa học thông qua việc kết hợp 

giữa các kiến thức khoa học và các hoạt động mĩ thuật. 
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43. Sống như Anh: Truyện ký / Trần Đình Vân. - H. : Kim Đồng, 2021. 

- 131 tr. ; 21 cm. 

 Sinh thời, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: 

               “Có những phút làm nên lịch sử 

                 Có cái chết hoá thành bất tử 

                 Có những lời hơn mọi bài ca 

                 Có con người từ chân lý sinh ra.” 

Nguyễn Văn Trỗi là một trong triệu triệu 

người con anh hùng bất tử của Tổ quốc Việt 

Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh là 

bản anh hùng ca, là tấm gương sáng ngời để lớp 

lớp thế hệ thanh niên Việt Nam học tập và nêu 

gương.  

“Sống như Anh” là lời kể của chị Phan Thị 

Quyên – vợ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, 

do nhà văn Trần Đình Vân chắp bút.  

Sách kể về những lần gặp gỡ cuối cùng 

giữa chị với anh Trỗi, từ khi bị giam cho đến khi 

bị hành quyết. Không chỉ vậy, sách còn giới thiệu sơ lược về tuổi thơ gian truân, 

vất vả của cậu bé mất mẹ khi mới lên ba, sống trong tình thương yêu, đùm bọc 

của anh chị, bà con, xóm giềng. Sách cũng kể về những ngày tháng vất vả của 

người thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Trỗi khi Anh một mình vào Sài Gòn sinh 

sống, làm thợ điện ở nhà máy điện Chợ Quán và sôi nổi tham gia cách mạng.  

Với hơn 130 trang sách, khổ 14 x 21 cm, qua lời kể của chị Quyên, tác giả 

Trần Đình Vân đã lan tỏa tinh thần yêu nước, lan tỏa tấm gương kiên cường, bất 

khuất, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng sáng ngời và tinh thần lẫm liệt của 

anh Nguyễn Văn Trỗi khắp trong và ngoài nước. Tác phẩm “Sống như Anh” còn 

được dịch ra nhiều thứ tiếng và trở thành cuốn sách nổi tiếng, cuốn hút hàng triệu 

người đọc, nhất là các bạn trẻ. 
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44. Tất tần tật về cơ thể người : Những chuyến thám hiểm kỳ thú bên 

trong cơ thể / Christina Wilsdon, Patricia Daniels, Jen Agresta ; Dữ Ngọc 

Hiền, Đào Thanh Hải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 271 tr. ; 28 

cm.  

Đố bạn biết Não của người có nhiều nếp 

nhăn không? Bạn có biết có bao nhiêu chiếc 

xương ở bàn chân chúng ta? Hay bạn có biết 

trái tim của mình đập bao nhiêu lần trong một 

ngày?... Có rất nhiều điều kỳ diệu và bổ ích về 

hoạt động trong cơ thể người mà bao lâu nay 

không được nhớ đến. Để tìm hiểu kỹ hơn về 

cách hoạt động nhịp nhàng của các bộ phận 

trong cơ thể, mời bạn cùng đọc cuốn sách “Tất 

tần tật về cơ thể người” của ba tác giả 

Christina Wilsdon, Patricia Daniels, Jen 

Agresta và do tác giả Dữ Ngọc Hiền, Đào Thanh Hải dịch, được nhà xuất bạn Trẻ 

ấn hành năm 2021. Cuốn sách là một kho kiến thức kỳ vĩ, trả lời cho bạn đọc tất 

cả những câu hỏi về cơ thể người đáng yêu.  

Qua những hình ảnh, hình vẽ và biểu đồ minh họa sống động, cuốn sách 

“Tất tần tật về cơ thể người” chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin 

hữu ích về cấu tạo của cơ thể và hoạt động của cơ thể người. Từ đó, giúp bạn đọc, 

đặc biệt là các bạn trẻ hiểu hơn về cơ thể người, vốn quá quen thuộc đến độ trở 

nên bình thường, nhưng thật ra chứa vô vàn bí ẩn. 

 

45. Thông điệp trẻ gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống : Những 

bức thư đoạt giải cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49. – H. : Thông tin 

và truyền thông, 2020. - 218 tr. ; 21 cm. 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được tổ chức hàng năm với mong muốn 

truyền gửi những thông điệp ý nghĩa của trẻ gửi người lớn về thế giới chúng ta 

đang sống. Năm 2020 là lần thứ 32 Việt Nam hưởng ứng cuộc thi cùng chủ đề 

phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong thế giới chúng ta đang sống 
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như: bệnh dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, 

con người và việc làm tử tế, giá trị của tình 

yêu thương, mối quan hệ gia đình bạn bè,… 

Cuốn sách “Thông điệp trẻ gửi người 

lớn về Thế giới chúng ta đang sống : Những 

bức thư đoạt giải cuộc thi Viết thư Quốc tế 

UPU lần thứ 49” giới thiệu những bài thi đoạt 

giải, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp của 

cuộc thi và giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham 

gia cuộc thi ở những năm tiếp theo. Ngoài 

việc giới thiệu những bài đoạt giải, sách còn 

giới thiệu những tập thể và cá nhân đoạt giải, 

hình ảnh trong lễ trao giải của Cuộc thi. 

Với gần 200 trang sách, khổ 14 x 21 cm, tài liệu đã giới thiệu nhiều bức thư 

có trí tưởng tượng bay bổng với những áng văn đẹp, những ý tưởng độc đáo, được 

các em viết bằng những cảm xúc chân thật, cảm động. Nhiều bức thư gắn liền với 

những câu chuyện có thật trong cuộc sống, vinh danh những người tốt, việc tốt và 

ca ngợi những nghĩa cử cao cả. Những bức thư tham gia Cuộc thi Viết thư UPU 

quốc tế chính là bức tranh của xã hội đương đại được vẽ nên đầy sinh động và thú 

vị bằng con mắt nhìn hiện đại của giới trẻ và bằng những suy nghĩ vừa trong sáng, 

vừa chín chắn của những bạn học sinh ở tuổi mới lớn. Những bức thư ấy đã truyền 

gửi thông điệp có giá trị nhân văn và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đáng suy ngẫm 

với người lớn và đưa ra những hành động tích cực trong cuộc sống hiện tại.  

 

46. Tớ khỏe mạnh, tớ hạnh phúc : Sách cho trẻ 6 -10 tuổi / Ryan 

Wheatcroft, Katie Woolley; Tomi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 6t. 

(186 tr.) : ảnh màu ; 23 cm.  

“Tớ khỏe mạnh, tớ hạnh phúc” là bộ sách mới dành cho trẻ 6 – 10 tuổi, của 

2 tác giả Ryan Wheatcroft và Katie Woolley, Tomi dịch, được Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam ấn hành năm 2020, mỗi tập bao gồm 31 trang. 

Bộ sách bao gồm 6 tập, tương ứng với các chủ đề: Ăn uống lành mạnh; Giữ 

an toàn; Nghỉ ngơi hợp lý; Thể dục và vui chơi; Tinh thần an vui; Vệ sinh sạch 
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sẽ. Với cách thể hiện ngắn gọn, tranh màu đẹp mắt, bộ sách sẽ cung cấp cho các 

bạn nhỏ những kỹ năng cơ bản và cần thiết giúp các bạn nhỏ biết cách tự chăm 

sóc sức khoẻ toàn diện cho bản thân. Từ ăn uống lành mạnh, giữ an toàn vệ sinh 

sạch sẽ đến cách tập thể dục, vui chơi, thư giãn… để cơ thể khỏe khoắn, hạnh 

phúc mỗi ngày.  

 

 

47. Trong vòng tay mẹ / Diệu Thủy. - H. : Thế giới, 2021. - 252 tr. ; 21 

cm. 

Hành trình sinh con và nuôi dạy con nên người là con đường dài vô tận. 

Trên hành trình ấy, cha mẹ không chỉ là người khai sáng, mà còn là người bạn 

đồng hành cùng con, chăm sóc cho con từ miếng ăn, giấc ngủ, chăm lo cho con 

từ cuốn tập, cây bút và luôn bên cạnh khi con cần. Hành trình đặc biệt ấy chắc hẳn 

đã lấy đi bao mồ hôi, sức lực của cha mẹ. Để con lớn khôn, đi tìm con đường riêng 

của chính mình, cha mẹ đã phải hy sinh rất nhiều niềm vui riêng, đã phải cố gắng, 

nỗ lực bao nhiêu trong cuộc sống.  
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Trong vô vàn cuốn sách sẻ chia kinh 

nghiệm về việc nuôi dạy con, có lẽ cuốn sách 

“Trong vòng tay mẹ” của tác giả Diệu Thủy, do 

nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2021 là chứa 

đựng nhiều tình cảm nhất. Cuốn sách chỉ đơn 

giản là kể câu chuyện làm mẹ của chính tác giả. 

Là hành trình nuôi dạy hai cô con gái với bao bối 

rối, có lúc hoảng loạn, suy sụp, thường xuyên mất 

bình tĩnh và có thể lên cơn điên giận bất chừng,… 

Nhưng sau cùng Cô luôn dành tình yêu thương 

vô bờ bến của người mẹ để chỉ dạy cho các con, 

đồng hành cũng con, giúp con vượt qua nhiều khó 

khăn trong cuộc sống. Cuối cùng Cô nhận được là cả bầu trời hạnh phúc tuyệt 

diệu, thương yêu tràn trề và những ngọt ngào lịm tim.  

 

48. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi / SBooks sưu tầm và biên 

soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 235 tr. ; 21 cm. 

Cuộc sống của chúng ta luôn đầy ý 

nghĩa bắt đầu từ lúc ta san sẻ tình yêu thương 

với những người khác, bởi khi yêu thương 

được cho đi chính là lúc yêu thương luôn còn 

mãi, được lan tỏa trong cả người cho, người 

nhận và tất cả nhân gian. Đó là thông điệp 

xuyên suốt qua hơn 230 trang của cuốn sách 

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”. 

Cuốn sách giới thiệu hơn 80 bài viết, 

truyện ngắn và thông qua những câu chuyện là 

lời nhắn nhủ tới bạn đọc: Không phải cứ nói 

yêu là yêu, thương là thương… mà còn cần 

nhiều hành động thể hiện tình yêu thương. Với 

hành động thay đổi tâm mình, dùng tâm mình sưởi cho tâm người thì sẽ nhận được 

hơi ấm từ tâm người khác như trong truyện Chăn bông sưởi ấm người hay người 
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sưởi ấm cho chăn bông. Hay hành động chấp nhận và bao dung với sai sót của 

người khác sẽ đem lại những mối quan hệ tốt lành và bền vững như trong 

truyện Chiếc bánh mì cháy. Hoặc với lối suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có những ngày 

nắng đẹp thay vì khoảng thời gian u ám như trong bài viết Cách nghĩ,... 

Từ những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc về sự cảm thông, chấp nhận sự 

khác biệt và điểm yếu của người khác, tình yêu thuần khiết, sự hi sinh, sự sẻ chia, 

cách suy nghĩ lạc quan, hạnh phúc và biết ơn với những gì mình đang có... mỗi 

trang viết là trải nghiệm một bước chân của người đọc trên con đường nhận ra 

triết lý sống rất nhân văn, bình dị mà cao cả./. 

 

 


