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Caùc em hoïc sinh thaân meán! 

Naêm hoïc 2021-2022 ñaõ kheùp laïi vôùi bao khoù khaên, thaùch thöùc cuøng nhöõng caûm xuùc ñan 

xem. Song caùc em ñaõ maïnh meõ, töï tin vöôït qua ñeå ñaït ñöôïc keát quaû cao trong hoïc taäp, ñieàu ñoù 

thaät ñaùng khen ngôïi. 

Caùc em thaân meán! Naêm hoïc vöøa keát thuùc cuõng laø khi muøa heø laïi baét ñaàu. Gaùc laïi 

nhöõng aâu lo cuûa saùch vôû vaø baøi thi, chuùng ta haõy ñoùn chaøo muøa heø vôùi tinh thaàn thaät thoaûi maùi 

vaø traøn ñaày naêng löôïng. Vaø haõy hoøa mình cuøng tieát trôøi xanh ngaùt cuûa phöông Nam, caûm nhaän 

saéc maøu röïc rôõ töø nhöõng caùnh phöôïng ñoû thaém, ñoàng ñieäu cuøng aâm thanh vui nhoän cuûa nhöõng 

chuù ve saàu,…vaø cuøng leân keá hoaïch vui chôi, giaûi trí boå ích cho muøa heø naøy caùc em nheù! 

Maùch nhoû cuøng caùc em! Muøa heø naêm nay, Thö vieän tænh Ñoàng Nai ñaõ choïn loïc vaø 

bieân soaïn cuoán Thö muïc Giôùi thieäu saùch heø naêm 2022 ñeå göûi gaém vaøo keá hoaïch vui heø cuûa caùc 

em theâm phaàn boå ích vaø haáp daãn ñoù. 

Vôùi hôn 40 trang, Thö muïc saùch heø naêm nay giôùi thieäu 50 teân saùch môùi phong phuù veà 

noäi dung, ña daïng veà hình thöùc cuøng nhieàu hình aûnh minh hoïa sinh ñoäng, phuø hôïp vôùi löùa tuoåi 

caùc em. Caùc em seõ ñöôïc hoïc nhöõng ñieàu hay, leõ phaûi thoâng qua nhöõng lôøi daïy aân caàn cuûa Baùc 

Hoà kính yeâu (Baùc Hoà vôùi thieáu nieân nhi ñoàng, Baùc Hoà – Nhöõng caâu chuyeän vaø baøi hoïc, Baùc 

Hoà kính yeâu); hieåu ñöôïc tình yeâu thöông bao la giöõa cha meï vaø con caùi (Baøn tay cuûa boá – Traùi 

tim cuûa meï, Göûi boá meï thaân yeâu); ñöôïc thaû hoàn vaøo nhöõng caâu chuyeän vôùi kyù öùc tuoåi thô ñaày 

moäng mô, trong treûo cuûa nhöõng nhaø vaên laõo luyeän ñoàng queâ (Ñi heát xoùm laø ñoài, Möa mieàn ñaát 

maën, Treân ñoâi caùnh chuoàn chuoàn) vaø bay boång cuøng nhöõng vaàn thô “Ai daäy sôùm” cuûa Voõ 

Quaûng. Khoâng chæ vaäy, caùc em seõ ñöôïc thöû söùc vôùi 420 caâu ñoá vui thoâng minh hay 460 baøi toaùn 

vui luyeän trí thoâng minh; traûi nghieäm cuøng nhöõng boä saùch kyõ naêng soáng (Kyõ naêng quaûn lyù 

baûn thaân, Kyõ naêng an toaøn toûng cuoäc soáng daønh cho thanh thieáu nieân); tìm lôøi giaûi ñaùp cho caùc 

“Caâu hoûi treû thô”, ngaïc nhieân khi khaùm phaù nhöõng bí aån veà ñòa lyù töï nhieân vaø caùc neàn vaên 

minh coå; cuøng thích thuù vôùi “Gi gæ gì gi caùi gì cuõng bieát”. Hôn theá nöõa, caùc em seõ ñöôïc say söa 

vôùi nhöõng caâu chuyeän caûm ñoäng, nhöõng baøi hoïc laøm ngöôøi, bieát caùch töï kieåm soaùt côn giaän cuûa 

mình vaø bieát chaân thaønh xin loãi….  

Caùc em ôi! 

Moãi cuoán saùch, moõi caâu chuyeän seõ laø moät baøi hoïc saâu saéc, vaø ñoïc saùch moãi ngaøy seõ mang 

laïi nhieàu ñieàu thuù vò trong cuoäc soáng: caùc em seõ ñöôïc tieáp caän vôùi nhieàu tri thöùc cuûa nhaân loaïi, 

mang laïi söï hieåu bieát, laøm phong phuù voán töø ngöõ, kích thích trí töôûng töôïng vaø khaû naêng giao 

tieáp; daàn hình thaønh nhöõng ñöùc tính toát ñeïp trong quaù trình nhaän thöùc, hoaøn thieän nhaân caùch, 

khaû naêng töï giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoù khaên, phöùc taïp trong cuoäc soáng haøng ngaøy… 

Hy voïng, cuoán Thö muïc giôùi thieäu saùch heø naêm 2022 seõ laø nguoàn taøi lieäu tham khaûo boå 

ích, giuùp caùc em maïnh meõ, töï tin trong cuoäc soáng. Caùc em haõy daønh khoaûng thôøi gian caàn thieát 

ñeå cuøng traûi nghieäm, thö giaõn vôùi bao ñieàu lyù thuù cuûa cuoäc soáng xung quanh mình thoâng qua 

nhöõng trang saùch boå ích naøy nheù!.  

Chuùc caùc em coù moät kyø nghæ heø vui töôi vaø boå ích./.
BAN BIÊN TẬP 
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1. 1001 bí quyết dành cho tuổi học trò - Tớ đã tỏa sáng & thu hút trước mọi 

người như thế đó / Hoàng Anh Tú. - H : Nxb. Hà Nội, 2021. - 183 tr. : tranh 

vẽ ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành).  

Nội dung sách gói gọn trong 4 chương, bao 

gồm những mẹo nhỏ cung cấp cho bạn một bộ kỹ 

năng chuẩn xác để tỏa sáng. 

Chương 1: Trả lời câu hỏi Tại sao họ nổi 

bật? Họ đã làm gì để khiến nhiều người quan tâm 

và ngưỡng mộ đến thế. Tác giả đã nêu ra 100 điều 

được đúc kết từ những người nổi tiếng và thu hút 

một cách cụ thể, rõ ràng, kèm theo ví dụ và phần 

thực hành khiến người đọc cảm thấy dễ hiểu và 

dễ thực hiện.   

 Chương 2: Tập trung vào chính bạn. Trong 

chương này chỉ cần bạn thực hành và đạt được 10 chỉ số ấn tượng cũng như 10 

thứ bạn phải nhớ nếu đã thu hút mọi người. 20 chỉ số này được xem như bảng 

“code” chuẩn để bạn áp dụng giúp tạo ra một con người ấn tượng và có sức thu 

hút, làm cho cuộc sống của bạn thêm màu sắc vui vẻ và đặc biệt. 

Chương 3: Với tên gọi học viện đào tạo ngôi sao, là chương nặng nhất 

trong cuốn sách, nơi mà có rất nhiều lớp học đang chờ bạn như: Lớp học chăm 

sóc ngoại hình để trở nên cuốn hút; Lớp học để học giỏi hơn; Lớp học nói cuốn 

hút mọi người; Lớp học cười và khiến người khác cười; Lớp học làm người 

thành công.  

Mỗi lớp học tương ứng với 1 cấp độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao và 

cuối cùng là cấp độ đỉnh. Lớp học nghe có vẻ vui nhộn, hài hước nhưng những 

giáo viên đứng lớp thì siêu khó tính. Họ sẽ bắt bạn phải học những điều mà bạn 

chưa bao giờ nghe tới. Và bạn phải đọc đi đọc lại chương này mỗi ngày, nhiều 

lần, để biến những kiến thức này thành máu thịt của bạn. Nghe có vẻ sợ và lo 

lắng! Thế nhưng 99,99% những ai hoàn thành các lớp học này xong đều thành 

công khi bước ra ngoài. 

Tốt nghiệp các lớp học trên, chắc chắn bạn tỏa sáng và thu hút vì bạn 

xứng đáng. Đây cũng chính là chương cuối của cuốn sách, cung cấp cho bạn 

không chỉ một bộ kỹ năng chuẩn xác để tỏa sáng mà còn giúp bạn trở nên xứng 

đáng hơn với sự yêu mến từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè. 
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2. 365 sự thật bạn cần biết / Om Books ; Nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 235 tr. ; 27 cm. 

“365 sự thật bạn cần biết” sẽ giúp bạn tìm 

hiểu về cuộc sống, sở thích và các bí mật nho nhỏ 

chưa bao giờ được công bố, các bí ẩn chưa được lí 

giải trên thế giới thông qua những câu chuyện thú 

vị và những bức tranh sinh động. Những điều được 

thể hiện qua mỗi câu chuyện đều nghiêm túc. Sau 

mỗi câu chuyện bí ẩn sẽ là một kiến thức hữu ích. 

Tiếp thu những kiến thức trong quyển sách này, 

chắc chắn bạn sẽ thành công. 

Với 235 trang sách, bạn đọc sẽ nhanh chóng 

bị lôi cuốn vào một thế giới đầy bí ẩn, nơi đó, 

chúng ta như được đối thoại cùng những người nổi tiếng, được tìm hiểu về họ, 

đối thoại cùng họ, và.... từ lúc nào, chúng ta đã thu nhận được những tri thức vô 

cùng thú vị. Bộ sách thích hợp cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng độc giả, đặc biệt 

là các em học sinh.  

 

3. 420 câu đố vui thông minh : Tuyển chọn câu đố đặc sắc dành cho học 

sinh / Nguyễn Ngọc Ký. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. – 175 

tr. : ảnh ; 17 cm. 

Con gì dãi nắng dầm sương / Dẫn ta đi 

khắp bốn phương xa gần? Ố! Con gì nhỉ? 

Con ngựa, con chó, con lừa...? Không, đó là 

CON ĐƯỜNG! Thật hóm hỉnh và đáng yêu 

phải không nào?. Đó chỉ là một trong số 420 

câu đố vui thông minh mà Nguyễn Ngọc Ký 

sáng tác dành tặng cho các bạn học sinh và 

đã được Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh phát hành năm 2020. 

Được chọn lọc từ 16 tập câu đố, cuốn 

sách “420 câu đố vui thông minh” sẽ giúp các bạn nhỏ thỏa sức phát huy trí 

tưởng tượng và óc tò mò, suy đoán để nhận biết, để cảm xúc thế giới Thiên - Địa 
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- Nhân với tất cả những quan hệ đa chiều, đa diện, đa sắc màu một cách thật gần 

gũi, giản dị mà vô cùng bất ngờ, lý thú.  

 

4. 460 bài toán vui luyện trí thông minh / Sa Thị Hồng Hạnh. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 273 tr. ; 21 cm. 

Toán học là một môn khoa học quan trọng, 

đóng góp rất nhiều thành tựu quý giá cho sự phát 

triển của nhân loại. Không chỉ vậy, Toán học còn 

được ứng dụng trong thực tế và cần thiết cho 

cuộc sống hàng ngày. 

Học toán không chỉ giúp rèn luyện tư duy 

về các con số, tư duy lôgic và hình ảnh, mà học 

toán cũng là cách giải trí vừa hiệu quả, vừa bổ ích 

đối với mỗi chúng ta. 

Vậy làm cách nào để Toán học hấp dẫn 

trẻ? Cuốn sách “460 bài toán vui luyện trí thông minh” sẽ giúp các em tìm 

hiểu, làm quen với các bài toán thông qua các bài đố vui dí dỏm, độc đáo, gần 

gũi với cuộc sống hàng ngày như: những bài toán tính bằng kẹo, hoa quả hay 

những bài toán về con vật, trường lớp, bàn ghế… giúp các bé học toán mà 

không cảm thấy khô khan, gò bó. Các bài toán đều yêu cầu phải vận dụng trí 

tưởng tượng, suy luận chứ không đơn thuần là tính toán số liệu, điều này sẽ giúp 

các bé phát triển trí tuệ mỗi ngày. Đặc biệt, ở cuối cuốn sách có kèm theo phần 

lời giải, hỗ trợ ba mẹ cũng như thầy cô trong quá trình dạy học và hướng dẫn trẻ. 

 

5. Ai dậy sớm / Võ Quảng. – H. : Kim Đồng, 2020. – 364 tr. : tranh vẽ ; 21 

cm. 

Thiếu nhi nhiều thế hệ đã lớn lên ᴄùng năm tháng từ những bài thơ ᴄủa 

Võ Quảng. Trong đó, “Ai dậу ѕớm” là một trong những tập thơ đã dệt nên một 

thế giới tuổi thơ đầу tưởng tượng, thơ mộng ᴠà ᴠui tươi. Sách được tái bản trong 

một diện mạo hoàn toàn mới ᴠới phần tranh minh họa ᴄủa họa ѕĩ Chu Linh 

Hoàng, do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2020. 
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Qua gần 80 trang, cuốn sách “Ai dậy sớm” tập 

hợp những ᴠần thơ ᴠui tươi, ngộ nghĩnh nhưng lại ẩn 

ᴄhứa thông điệp đầу giá trị. Đến với tập thơ, ᴄáᴄ em 

ѕẽ du hành ᴄùng những Mầm non, Chị ᴄhổi tre, Anh 

đom đóm, Chú ᴠoi ᴄon... trong hành trình khám phá 

thế giới ᴄủa mình. Mỗi bài thơ đều mở ra một niềm 

ᴠui, ᴄùng em lớn lên và nhóm lên biết bao giấᴄ mơ 

tươi sáng. Đọc và cảm nhận cuốn sách, các em ѕẽ 

đượᴄ ѕống trong không khí ᴄủa những ᴄâu ᴄhuуện 

đẹp đẽ, trong trẻo, từ đó thấu hiểu, nuôi dưỡng tâm 

hồn và tự tin bướᴄ ra ngoài thế giới, ngắm nhìn bầu trời, ᴠạn ᴠật хung quanh,… 

Với những lời thơ dung dị, thân quen, trìu mến, khiến người đọc dễ nhớ, 

dễ thuộc, hy vọng tập thơ “Ai dậy sớm” của nhà thơ Võ Quảng sẽ là hành trang 

đáng nhớ không chỉ đối với trẻ thơ mà còn với những ai đã từng là trẻ thơ.  

 

6. Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học / Chu Đức Tính. - H. : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2019. - 139 tr. ; 15 cm. 

Bác Hồ - Người đã dành trọn cuộc đời, tâm 

huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước. Hình ảnh về vị lãnh tụ vĩ đại, 

đáng kính sẽ mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế 

hệ người Việt Nam và cả bạn bè quốc tế. 

Cuốn sách “Bác Hồ - Những câu chuyện và 

bài học” do TS. Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc 

Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, giúp độc giả có 

thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, học tập những lời 

dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua 

lời kể của những người làm việc và phục vụ Bác. 

Với những câu chuyện ngắn gọn, súc tích, tác giả không chỉ giúp chúng ta 

hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, mà thông qua mỗi câu 

chuyện, tác giả đã rút ra những bài học quý báu để chúng ta học tập, noi theo. 
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7. Bác Hồ kính yêu / Nhiều tác giả. - H. : Kim Đồng, 2020. - 132 tr. ; 23 cm. 

“Bác Hồ kính yêu” là tuyển tập gồm 53 câu 

chuyện được tuyển chọn từ trong sách, báo và tạp 

chí viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Với mục đích giúp chúng ta, đặc 

biệt là các em thiếu niên, nhi đồng noi theo gương 

Bác để học và rèn luyện, trở thành những chiến sĩ 

trung thành và xuất sắc kế tục sự nghiệp vĩ đại của 

Bác, của dân tộc. 

Thông qua 132 trang sách, chúng ta không 

chỉ cảm nhận được tình yêu thương bao la rộng lớn 

của Bác với đồng bào, đồng chí, với nhân loại mà 

chúng ta còn thấy được tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với thiếu 

niên, nhi đồng. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các câu chuyện: “Bác chỉ muốn 

các cháu được học hành”, “Bác nhớ các cháu”, “Luôn luôn nghĩ đến các 

cháu”, “Một lời thề”... 

Câu chuyện “Một lời thề” kể về một buổi sáng ngày 16 tháng 8 năm 1945 

tại Tân Trào, Tuyên Quang, Quốc dân Đại hội khai mạc ở đình Tân Trào. Bác 

được bầu vào trong đoàn chủ tịch. Giữa lúc hội nghị đang họp thì có đoàn đại 

biểu nhân dân Tân Trào đem gạo, đem bò, đem gà đến chào mừng Đại hội. Nhìn 

đồng bào đói khổ, rách rưới, nhất là các em bé người dân tộc thiểu số, Bác lại 

gần các cháu và nói với các đại biểu: “Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao 

cho các em bé có cơm no, áo ấm, được đi học, không phải lam lũ thế này”… câu 

nói của Bác đã khiến ai nấy đều cảm động.  

 

8. Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng : 6 - 15 tuổi / Nguyễn Thị Duyên biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2020. – 79 tr. : ảnh; 24cm. 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại. Người đã cống hiến cả đời mình cho dân tộc 

Việt Nam. Trong cuộc đời làm cách mạng, Bác đã “quên mình cho hết thảy” để 

giải phóng, giữ gìn và phát huy sức mạnh Việt Nam. Thế hệ thiếu niên, nhi đồng 

được Bác đặc biệt quan tâm và dành cho tình thương yêu vô hạn. Bác xót xa khi 

phải chứng kiến cảnh cơ cực lầm than của các cháu lúc vận nước gian nan. 
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Cuốn sách “Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng” 

của tác giả Nguyễn Thị Duyên, do Nhà xuất bản 

Thanh niên ấn hành năm 2020. Với 79 trang, sách 

giới thiệu 38 câu chuyện cảm động về Bác, về tình 

thương bao la của Bác dành cho lứa tuổi thiếu niên, 

nhi đồng. Trong đó, có những câu chuyện như: Một 

ngày thu không thể quên; Bác tắm cho trẻ ở Việt 

Bắc; Làm sao lo cho các cháu ăn no, có quần áo 

mặc; Tình thương lớn; Bác Hồ đến với các cháu mồ 

côi ở trại Kim Đồng; Bác Hồ với trung thu độc lập 

đầu tiên;…  

Qua những câu chuyện sinh động được những người từng gần gũi hay 

vinh dự được gặp Bác chứng kiến và kể lại, cho thấy Bác Hồ là người vô cùng 

yêu thương trẻ và hiểu tâm lý dạy trẻ. Sự quan tâm của Bác đối với thiếu niên, 

nhi đồng gắn chặt với những trăn trở về tương lai của dân tộc. Những lời dạy 

của Bác dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng được xem như một trong những 

di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta. 

 

9. Bách khoa thư cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi / Ngô Hữu Long dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 159 tr. : tranh màu ; 23 cm. 

Nội dung sách được thiết kế rất gần gũi 

với các bé, mỗi câu hỏi đi kèm lời giải thích rõ 

ràng và dễ hiểu, kèm theo đó là phần hình ảnh 

minh họa màu sắc tươi sáng, sinh động, gắn với 

bảy chủ đề: Cơ thể người; Ngôi nhà của bé; 

Thành phố; Động thực vật; Lịch sử; Thế giới; Vũ 

trụ… giúp phụ huynh và các bé dễ dàng tưởng 

tượng, tăng khả năng đọc hiểu, phát triển tư duy 

và ngôn ngữ rõ rệt. 

Từ những tri thức mang tính “nhập môn” 

căn bản của “Bách khoa thư cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi”, trẻ sẽ có nền tảng tư duy 

nhạy bén, linh hoạt, biết phân tích và kết nối các chi tiết đời sống xung quanh, 

nhìn nhận bằng con mắt vừa giàu cảm xúc, vừa đầy trí tuệ. 
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Được thiết kế đặc biệt, giàu tính tương tác và sáng tạo với bảy hình ảnh 

lớn có thể gập mở, kích thích sự sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo cho trẻ, sách 

không chỉ là người bạn thông thái của trẻ nhỏ mà còn là cẩm nang hữu ích của 

cả gia đình để tra cứu, tìm hiểu về thế giới đa dạng xung quanh. 

 

10. Bàn tay của bố - Trái tim của mẹ / Lời: Hoài Anh. - H. : Kim Đồng, 

2021. – 2t. (119 tr.) : tranh vẽ ; 21 cm.  

Với cha mẹ, con cái là một món quà vô giá và tuyệt vời mà thượng đế 

ban tặng, vì lẽ đó bất cứ bậc sinh thành nào cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp 

nhất sẽ luôn giành cho con. Nhưng làm sao để con có được một tuổi thơ đúng 

nghĩa cũng như làm sao biết được điều gì là tốt nhất cho những tâm hồn thơ trẻ. 

Nắm bắt được tâm lý băn khoăn, trăn trở của quý phụ huynh, tác giả Hoài Anh 

đã biên soạn 2 cuốn sách “Bàn tay của bố - Trái tim của mẹ” được Nhà xuất 

bản Kim Đồng phát hành vào năm 2021. 

 

Mỗi tập sách dày khoảng 60 trang, được diễn đạt chủ yếu bằng hình ảnh 

minh họa sinh động, đáng yêu kèm theo vài dòng chú thích ngắn gọn thôi nhưng 

đủ để người đọc thấu hiểu được sự yêu thương vô bờ bến mà ba và mẹ dành cho 

con.  

Với “Bàn tay của bố”, thông qua lời chia sẻ của nhân vật bé Nim, bàn tay 

ấy được ví như chiếc cần cẩu to bự nhấc bổng mình ra khỏi giường vào mỗi buổi 

sáng, là bàn tay yêu thương đã mang đến cho em những bữa ăn sáng ngon tuyệt, 

là bàn tay bế bổng em trên vai, dắt em đi thả diều, dạy em tập bơi, trượt patin, 
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hay đánh đàn cho em hát. Những chuyến đi chơi cùng bố hay những điều bố làm 

mỗi ngày cho em đều khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tất cả những yêu 

thương dành cho con đều chính đôi bàn tay ấy. Chỉ cần nắm tay bố thật chặt, 

mọi nỗi sợ của em đều bé xíu lại như một chú kiến.  

Bàn tay bố vững chãi, rộng lớn cùng với trái tim của mẹ luôn dịu dàng ấm 

áp. Cách thể hiện tình yêu của mẹ dành cho con không giống bố, nhưng cả hai 

lại là bộ đôi hoàn hảo về tình cha con, mẹ con. Đọc “Bàn tay của bố, trái tim 

của mẹ” để cảm nhận được tình cảm ấy to lớn đến mức nhân vật bé con phải 

thốt lên rằng “Con yêu bố, Tớ yêu mẹ nhất trên đời”. 

Bộ sách thật sự là món quà dành tặng cho tất cả gia đình, vì nếu có trái 

tim của mẹ, bàn tay của cha, con sẽ không thể lạc lối. 

 

11. Bảo vệ trái đất xanh - Sự kỳ diệu của mặt trời / Trịnh Vĩnh Xuân ; Trần 

Giang Sơn biên dịch. - H. : Hà Nội, 2020. - 50 tr. ; 24 cm. 

Cuốn sách “Bảo vệ trái đất xanh - Sự kỳ 

diệu của mặt trời” sẽ giúp các em tìm hiểu về mặt 

trời, bức xạ mặt trời và quang hợp; nhiệt năng mặt 

trời, công nghệ nhiệt điện mặt trời và ứng dụng nó 

vào cuộc sống như: pin năng lượng mặt trời, đèn led 

năng lượng mặt trời.  

Ngoài ra trong tương lai không xa năng lượng 

mặt trời cũng có tiềm năng phát triển rất lớn trong 

giao thông như: xe ô tô năng lượng mặt trời, tàu hỏa 

năng lượng mặt trời, máy bay năng lượng mặt 

trời,… 

Quyển sách gồm 50 trang, với nhiều hình ảnh minh họa sinh động phù 

hợp với nội dung, hướng dẫn và giúp các em dễ dàng thực hiện những thí 

nghiệm, cung cấp cho các em những kiến thức khoa học về năng lượng mới, rèn 

luyện thói quen tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ trái đất.  
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12. Bí mật của rốn / Gen-ichiro Yagyu ; Bảo Quỳnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 28 tr. ; 24 cm. 

Trong cơ thể mỗi chúng ta ai cũng có một 

cái rốn. Rốn xoáy, rốn tròn, rốn hẹp và dài, mỗi cái 

rốn lại có hình dáng khác nhau. Để tìm hiểu về cái 

rốn của mình, chúng ta hãy cùng Ehon khám phá 

cơ thể qua cuốn sách “Bí mật của rốn”, các bé sẽ 

được trang bị thêm kiến thức về một bộ phận nhỏ 

bé nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

Ngoài ra, bé cũng sẽ học được rằng, mình chính là 

một phần của mẹ và quá trình lớn lên của một em 

bé trong bụng mẹ sẽ như thế nào. 

Bởi có rất nhiều bạn nghĩ rằng rốn là phần thừa và không có tác dụng gì, 

có bạn lại cho rằng rốn là đồ trang trí cho bụng, có hai rốn cũng được ấy chứ. 

Nhưng, bạn biết không, rốn đã có từ lúc các bạn nhỏ ở trong bụng mẹ và là sợi 

dây liên kết quan trọng giữa hai mẹ con. Các bạn có thể lớn lên khỏe mạnh trong 

9 tháng 10 ngày đều là nhờ vào bộ phận tuyệt vời này đó.  

 

13. Bí mật của vảy vết thương / Gen-ichiro Yagyu ; Bảo Châu dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 28 tr. ; 24 cm. 

“Bóc ra được không nhỉ? Bóc ra được 

không đây? Miếng vảy vết thương này có bóc ra 

được không?” Đó chính là câu hỏi mà các bạn 

nhỏ hay thắc mắc mỗi khi nhìn vào vết thương 

của mình. Vảy vết thương vừa sần sùi, vừa xấu 

xí, lại còn cứng, khiến các bạn nhỏ muốn bóc ra 

xem. Nhưng không được đâu nhé, vảy vết thương 

đang bảo vệ một thứ cực kỳ quan trọng bên dưới 

nó đấy, hơn nữa bóc ra sẽ rất là đau.   

Vậy thì vảy vết thương vì đâu mà có? 

Chúng ta phải làm gì để vết thương được mau 

lành. Hãy cùng Ehon khám phá “Bí mật của vảy vết thương”. Sách sẽ giúp 

chúng ta biết được nhờ đâu mà máu chảy ra có thể khô lại thành vảy; bên dưới 
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của chiếc vảy có điều gì đang diễn ra; lớp vảy có tác dụng gì? Khi nào thì lớp 

vảy đó biến mất… Các bạn nhỏ hãy tìm hiểu nhiều hơn về người bạn này nhé!  

 

14. Biên niên sử rừng già = The secret life of trees : Khám phá các khu rừng 

trên thế giới cùng Oakheart dũng cảm / Moira Bufferfield ; Minh họa: 

Vivian Mineker ; Uyển dịch. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020. - 47 tr. ; 

30 cm. 

“Biên niên sử rừng già” là những câu đố, 

những câu chuyện kì diệu và bí ẩn của muôn loài 

được kể bởi Oakheart Dũng Cảm - một cái cây 

thông thái đã sống trong rừng từ rất lâu rồi. Các 

bạn nhỏ hãy cùng nghe Oakheart kể chuyện, cùng 

lắng nghe những tiếng thì thầm của thế giới xung 

quanh nhé! 

Bé sẽ được hiểu thế nào về hành trình nảy 

mầm, trở nên cao lớn và sum xuê của một cái cây; 

cách loài cây dùng ngôn ngữ để giao tiếp; những 

đường vân gỗ hằn dấu ấn của thời gian. 

Cuốn sách như một bộ sách bách khoa toàn thư thu nhỏ, tạo dựng cho trẻ 

lòng đam mê khám phá; để trong mỗi đứa bé luôn đầy ắp sự sáng tạo và năng 

lượng tích cực; khuyến khích các bé rời bỏ những trò chơi điện tử nhàm chán để 

bước chân ra ngoài và khám phá tự nhiên; giúp bé hoạt bát, vui vẻ, có sự tập 

trung cao và thích đến trường. 

 

15. Bữa tiệc của sâu răng / Mã Thúy La, Mạch Hiểu Phàm, Lợi Ỷ Ân ; Thu 

Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 130 tr. ; 

24 cm. 

Những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ luôn 

được rất nhiều các bậc phụ huynh và các em nhỏ 

quan tâm và ngày nay đã trở quen thuộc trong mỗi 

gia đình. Ngoài những câu chuyện cổ tích, ngụ 

ngôn quen thuộc, chúng ta còn được nghe những 

câu chuyện thú vị, hấp dẫn và đáng yêu về các căn 

bệnh mà tuổi thơ chúng ta ai cũng từng trải qua.  
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Quyển sách “Bữa tiệc của sâu răng” không chỉ giúp cha mẹ và bé được 

thỏa sức tưởng tượng và phán đoán nội dung của câu chuyện mình sắp kể và sắp 

được nghe kể mà thông qua câu chuyện của bạn Gấu, chúng ta còn học được rất 

nhiều điều bổ ích về việc bảo vệ cơ thể mình.  

Bố mẹ và bé hãy đọc cuốn sách này để biết câu trả lời, đồng thời thưởng 

thức thêm thật nhiều câu chuyện cuốn hút và trải nghiệm các trò chơi lý thú nhé!  

 

16. Câu đố bí ẩn về các nền văn minh cổ / Tiều Giang Nam ; Đàm Hưng 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 163 tr. ; 24 cm. 

Trong lịch sử phát triển của loài người đã 

xuất hiện rất nhiều nền văn minh khác nhau. Nhiều 

công trình, kiến trúc cổ tiêu biểu, minh chứng cho 

một thời kỳ phát triển rực rỡ của văn minh nhân 

loại. Trong đó có nhiều công trình có kiển trúc độc 

đáo còn tồn tại đến ngày nay như: Kim tự tháp Ai 

Cập, trường đua hay các kiến trúc cổ điển Hy 

Lạp…  

Để khám phá, tìm hiểu kho tàng văn minh 

của nhân loại, giải mã những bí ẩn lịch sử kỳ thú, 

chúng ta cùng đọc cuốn sách “Câu đố bí ẩn về các 

nền văn minh cổ” để biết thêm rằng: hoàng hậu xinh đẹp Cleopatra của Ai Cập 

đã qua đời như thế nào? Cỗ máy Antikythera – cỗ máy tính thời cổ đại – tìm 

thấy trên chiến thuyền La Mã bị đắm đã được chế tạo bằng cách nào? Những 

hình vẽ trên cao nguyên Nazca phía Nam Peru có tác dụng gì? Người Sumer từ 

đâu đến Lưỡng Hà? Văn tự hình nêm đã ra đời như thế nào? Có phải bộ luật 

Hammurabi được dùng để xử án… Sự xuất hiện và suy tàn của các nền văn 

minh lừng lẫy này, đôi khi cũng là một ẩn số lớn. 

 

17. Câu đố bí ẩn về địa lý / Tiều Giang Nam ; Đàm Hưng dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2020. - 169 tr. ; 24 cm. 

Nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về địa lý từ lâu đã được các 

nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu. Môn địa lý là một ngành khoa học cổ xưa 

nhất của loài người, xuất hiện ngay từ khi loài người bắt đầu khám phá thế giới 

xung quanh. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, khoa học địa lý ngày càng phát 
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triển, giúp loài người ngày càng hiểu rõ về trái đất nơi mình sống, nhưng cũng 

đặt ra rất nhiều câu hỏi lớn chờ giải đáp.  

Vậy, bạn có muốn khám phá những bí ẩn về 

núi cao và sa mạc, về thảo nguyên và sông băng, 

về hồ đầm và sông suối, về biển khơi và đại dương 

hay không? Nếu bạn tò mò, yêu thích khám phá 

những điều bí ẩn về tự nhiên, môi trường, về 

những điều xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, thì 

bạn hãy đọc cuốn sách “Câu đố bí ẩn về địa lý”, ở 

đó sẽ có các bạn trái cây đồng hành cùng bạn 

trong hành trình thám hiểm đầy thú vị. Đồng thời, 

sẽ kể cho các bạn nghe nhiều điều bí mật và thú vị 

về địa lý, đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất 

ngờ khác. Tin chắc những kiến thức đó sẽ khơi dậy niềm khát khao khám phá 

trong bạn và giải đáp thêm nhiều bí mật ẩn chứa trên hành tinh yêu thương này. 

 

18. Câu hỏi trẻ thơ / Lê Phương Liên. – H. : Kim Đồng, 2020. – 364 tr. : 

tranh vẽ ; 21 cm. 

“Câu hỏi trẻ thơ” là một tuyển tập của nhà 

văn Lê Phương Liên được Nxb. Kim Đồng xuất 

bản năm 2020. Cuốn sách được tuyển chọn từ 50 

tác phẩm (25 truyện ngắn và 25 tản văn) đạt giải 

thưởng trong các cuộc thi, từng được in trên báo và 

trong các tuyển tập sách đã xuất bản của tác giả.  

Bao gồm 364 trang, cuốn sách “Câu hỏi trẻ 

thơ” được viết về nhiều chủ đề, ở nhiều thời điểm, 

bối cảnh khác nhau. Từ những truyện viết về đề tài 

mái trường được chắt lọc từ chính trải nghiệm của 

tác giả - một cô giáo trẻ mới ra trường đầy tâm 

huyết; đến những truyện đồng thoại nhỏ xinh cùng những trang văn đẹp đẽ, 

trong trẻo dành cho lứa tuổi nhi đồng.  

Nhà văn Lê Phương Liên cũng dành nhiều trang viết về các vùng đất mà 

tác giả có cơ hội đặt chân tới. Đó là miền quê khi nhà văn đi sơ tán thuở nhỏ, về 

vùng núi cao nơi trẻ em còn nhiều thiếu thốn, hay ở “xứ sở của những hòn đảo 
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xa mờ ngoài biển Đông Bắc Thái Bình Dương”, ở đất nước “Triệu Voi”... nơi 

tác giả từng ghé thăm… đến tản văn cuối cùng là “Mùa xuân Corona” viết năm 

2020, chia sẻ những trăn trở về nhiều vấn đề nhân sinh thế sự.  

Và còn rất nhiều hành trình, câu chuyện liên quan đến thiếu nhi được chia 

sẻ qua “Câu hỏi trẻ thơ”. Hy vọng rằng, những trang sách đáng yêu này sẽ đem 

lại cho người đọc những phút giây đầm ấm, yêu thương, những suy nghĩ tươi 

sáng về cuộc sống và con người.  

 

19. Chuyện chùa Việt / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh : Hữu Tiệp. – H. : Phụ 

nữ, 2021. – 10t. (350 tr.). – 21 cm. – (Mẹ kể con nghe). 

 

 
 

Trẻ em luôn tò mò trước thế giới… Người lớn thường quá bận rộn để thắc 

mắc những điều mình thường thấy. Chính vì vậy mà đôi khi nghe các bé hỏi, cha 

mẹ cũng ngạc nhiên. Nồ trong các tập truyện Chuyện Chùa Việt là một cô bé 

như thế. Nhờ Nồ mà người đọc bất ngờ khám phá bao điều thú vị và mới lạ mà 

mình chưa từng biết. 

Với mong muốn giới thiệu văn hóa và đạo đức Phật giáo đến với trẻ em 

người Việt, để thế hệ tương lai được nuôi dưỡng bằng tinh hoa của ông cha, nhờ 

đó có được gốc rễ và bản lĩnh văn hóa, trở thành những người tài đức vẹn toàn, 

vững chãi trước cám dỗ của các trào lưu văn hóa độc hại và xô bồ, nhà xuất bản 

đã phát hành bộ truyện tranh “Chuyện chùa Việt”.  
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Bộ sách gồm 10 tập, mỗi tập là một câu chuyện giải đáp những câu hỏi có 

thể trẻ em sẽ thắc mắc trong những lần cùng ba mẹ đi lễ chùa. Ví dụ như: vì sao 

người tu cạo tóc; ý nghĩa lễ lạy như thế nào; vào chùa nên mặc gì, ý nghĩa trang 

phục của người tu; vì sao mọi người đi chùa ngày Tết và hành hương mùa Xuân; 

các ngày lễ ở chùa là gì; Đức Phật Tổ là ai, Đức Phật có thương gia đình, có 

hiếu với cha mẹ không; các bức tượng trong chùa là ai; tại sao lại có lễ giải oan, 

loài vật có tình thương không?…  

Thông qua đó, các em sẽ nhận ra một thế giới sống động và ý nghĩa ở 

phía sau cánh cổng nhà chùa. Nơi đó làm tâm hồn con người trở nên tươi mới và 

cao thượng hơn, bình an hơn. 

 

20. Chuyện cỏn chuyện con / Việt An. – H. : Thông tin và Truyền thông, 

2019. – 5t. (237 tr.) ; 18 cm. - (Tủ sách Giáo dục kỹ năng sống dành cho trẻ 

trong độ tuổi 5). 

 

 

Có thể với ai đó “Chuyện cỏn chuyện con” là chuyện “nhỏ nhặt” không 

đáng quan tâm, nhưng đối với các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi từ 0-10 

thì những “Chuyện cỏn chuyện con” lại là những chuyện không hề nhỏ, thậm 

chí nó còn là những chuyện lớn. Đừng nên xem thường chuyện nhỏ, bởi “vết 

thủng nhỏ làm đắm thuyền”. 
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Nhằm hướng dẫn các em nhỏ hình thành thói quen tốt, việc làm tốt, cử chỉ 

hay, lời nói đúng nói đẹp, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành bộ 

sách “Chuyện cỏn chuyện con” bao gồm 5 tập.  

Với các em, sách chứa đựng các thông tin hữu ích về kỹ năng sống cụ thể 

là rèn luyện cho bản thân mình biết cách chia sẻ tình cảm, không nói dối, không 

nói bậy, không chê bai, không chế nhạo, không nói dối. Với quý phụ huynh sách 

còn là cuốn cẩm nang đồng hành trong việc chia sẻ những kinh nghiệm, kĩ năng 

chăm sóc, dạy bảo các con! 

 

21. Dạy con tài chính = Teach children how to manage Money / Lê Thị Linh 

Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Nguyễn Thị Tâm Thi dịch ; Hồ Thị Mỹ Anh 

minh họa.  – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. – 

6t. (298 tr.) ; 17 cm. – (Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi). 

 

 
 

Bộ sách gồm 06 cuốn, mỗi cuốn có hai chủ đề khác nhau, là những chia sẻ 

thân tình của các thành viên trong gia đình khi thảo luận các vấn đề xoay quanh 

việc sử dụng tiền hợp lý. Chẳng hạn, hướng dẫn bé sử dụng tiền lì xì thế nào cho 

phù hợp, dạy bé sử dụng tiền mặt, giải thích cho bé hiểu việc nhà là để chia sẻ, 

không phải để kiếm tiền, hay như giúp các bé biết được kiếm tiền chân chính là 
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tốt nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất… Từ đó giúp cho các bé hiểu rõ hơn 

về giá trị của đồng tiền và sử dụng tiền đúng cách từ sớm, hơn nữa bé sẽ có thái 

độ đúng đắn về tiền bạc, có tính kỷ luật khi chi tiêu, sống có trách nhiệm, biết 

chia sẻ với gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Đặc biệt, được trình bày dưới dạng song ngữ Việt – Anh, bộ sách còn 

giúp các bé có cơ hội vừa học hỏi về các kiến thức tài chính vừa được rèn luyện 

thêm khả năng tiếng Anh của mình. Những hình ảnh trong sách được trình bày 

sinh động, bắt mắt giúp các bé cảm thấy việc đọc sách trở nên thú vị hơn, qua đó 

trau dồi thêm niềm yêu thích đọc sách. 

 

22. Đi hết xóm là đồi / Châu Hoài Thanh. – H. : Kim Đồng, 2021. – 200 tr. : 

20 cm. 

“Đi hết xóm là đồi” là một trong những tác 

phẩm nổi bật của nhà văn Châu Hoài Thanh, được 

Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2021. Tác 

phẩm kể về hai chị em Tiếp và Lương lớn lên ở 

vùng quê nghèo sau giải phóng, vượt qua các khó 

khăn hằng ngày bằng trí tưởng tượng của mình. Các 

câu chuyện Những chiếc máy bay ném bom trở 

thành máy bay thả kẹo; Các hình nhân rơm được 

thổi hồn thành những nàng công chúa; Các món ăn 

ngon lành nhất thế giới được “phù phép” từ lá cây… 

thật ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. 

Với 200 trang sách được in trên khổ giấy 20 cm, cuốn sách “Đi hết xóm 

là đồi” tập hợp các câu chuyện về vùng đất tuổi thơ mà ở đó có bóng dáng tuổi 

thơ của nhà văn Châu Hoài Thanh. Tất cả vẫn luôn lấp lánh, sáng trong, vô vàn 

mến yêu nhưng cũng đầy ám ảnh bởi khung cảnh của làng quê sau giải phóng 

với những bộn bề lo toan cùng cảnh hoang tàn lẫn đói rách.  

Qua những trang văn đẹp đẽ của Châu Hoài Thanh, các em sẽ như thấy lại 

chính mình trong hình hài những đứa trẻ của ngày thơ, luôn tràn đầy hy vọng, 

hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Bên cạnh những giá trị hiện thực sâu sắc, tác 

phẩm còn đi sâu vào nội tâm nhân vật, để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng 

người đọc. Để rồi khi gấp cuốn sách lại ta nhận ra rằng: “vùng đất tuổi thơ là nơi 
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đẹp nhất ta từng đi qua, là khoảng thời gian quý giá nhất vì ta chỉ được sống một 

lần trong đời”. 

 

23. Em có thể tự bảo vệ bản thân / Tạ Ngô Hải Ngọc. – H. : Thế giới, 2021. – 

208 tr. ; 26 cm. 

Xung quanh trẻ có biết bao điều thú vị, mà 

trẻ nhỏ lại luôn tò mò, hiếu động, thích tìm hiểu 

thế giới xung quanh và không thể tránh khỏi 

những tình huống xấu có thể xảy ra. Vì vậy, trẻ 

cần trang bị cho mình những kỹ năng tự bảo vệ 

bản thân để giúp trẻ ứng phó mọi tình huống.  

 “Em có thể tự bảo vệ bản thân” là cuốn 

sách đưa ra 25 câu chuyện tình huống thuộc 6 

chủ đề chính về: An toàn trong sinh hoạt hằng 

ngày; an toàn khi tham gia giao thông; đề phòng 

lạc đường và bị bắt cóc; phòng tránh xâm hại và 

ngược đãi trẻ em; an toàn khi sử dụng thực phẩm 

và thuốc; đối phó và đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai hay sự cố. Đi kèm với 

các tình huống này, nhóm tác giả cũng gợi ý về những biện pháp đề phòng và xử 

lý cụ thể mà các em nhỏ dễ dàng ghi nhớ và thực hiện theo như: Chơi gì cũng 

phải chú ý an toàn; giúp đỡ những bạn bị bắt nạt; đừng dựa lưng vào thang máy; 

hãy hét to để cầu cứu; không được đi một mình; giữ trật tự khi thoát hiểm… 

giúp các em không chỉ nhận thức được các mối nguy hiểm xung quanh mà còn 

học được nguyên tắc bảo vệ bản thân an toàn trong cuộc sống, tự tin làm chủ 

bản thân.  

Ngoài ra, các em có thể thử sức với mục “Trắc nghiệm an toàn”, nắm vững 

“Quy tắc cần nhớ” để kiểm chứng xem liệu mình đã trở thành “chuyên gia an 

toàn” hay chưa. 

 

24. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết - 130 bí mật vui nhất cho tuổi tiểu học / 

Hanazono Makoto ; Quang Phú dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 160 tr. : tranh 

màu ; 21 cm. 

“Ăn cơm không được bỏ lại đồ ăn, lãng phí quá!”, “Tại sao lại không 

được bỏ sót ạ?”, “À… tại vì” 
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“Đi chơi về phải rửa tay cho sạch!”, “Tại 

sao phải rửa tay ạ?”, “Thì là vì”. v.v và v.v… 

Trong cuộc sống hằng ngày, các bố mẹ 

từng bị con trẻ bắt bẻ với những câu hỏi vì sao 

thế này, tại sao thế kia? Có lúc bố mẹ cũng từng 

lúng túng khi phải đối mặt với những câu hỏi hồn 

nhiên đó? Những điều vô cùng hiển nhiên với 

người lớn trong con mắt con trẻ lại rất… đáng 

thắc mắc. Vậy ta phải trả lời con trẻ thế nào? 

Nhằm giúp các em có thêm hiểu biết về 

mọi thứ xung quanh, tác giả Makoto đã biên soạn 

cuốn sách Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết - 130 bí 

mật vui nhất cho tuổi tiểu học. Sách như một người bạn đắc lực đem đến những 

điều ngộ nghĩnh mà chúng ta thường bắt gặp buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và 

các ngày nghỉ; giúp các em trong hành trình tìm kiếm tri thức chẳng hạn: tìm 

hiểu hơn 100 bí mật về: Cơ thể con người; Thế giới tự nhiên; Cuộc sống quanh 

ta; Đồ ăn thức uống; Những thứ phục vụ cuộc sống của con người!. Hy vọng, 

với Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết sẽ mang đến nhiều điều thú vị phù hợp nhu cầu 

mở mang kiến thức của các em học sinh. 

 

25. Gửi bố mẹ thân yêu / Tuấn Đức. – H. : Kim Đồng, 2020. – 148 tr. : tranh 

màu ; 20 cm. 

Khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ là người lớn. 

Thế rồi một ngày nọ khi lớn lên, chúng ta bỗng 

phát hiện: Bố mẹ đã trở thành trẻ con từ bao giờ. 

Một cuộc hoán đổi kì lạ mà ta đang chứng kiến 

và sống cùng. Từ đây ta trải qua rất nhiều cung 

bậc cảm xúc: Choáng váng, sợ hãi, kinh ngạc, 

ngờ vực… Mỗi ngày đều có một câu chuyện để 

sửng sốt và cười mãi không thôi. Tất cả chuỗi 

cảm xúc và các câu chuyện ấy được ghi lại 

trong “Gửi bố mẹ thân yêu” của nhà văn Tuấn 

Đức được Nxb. Kim Đồng phát hành năm 2020. 

Với 148 trang, cuốn sách “Gửi bố mẹ thân 
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yêu” tập hợp 28 truyện ngắn, trong đó có 03 ngoại truyện về ông, bà nội. Mỗi 

câu chuyện là những ký ức đầy yêu thương về gia đình tác giả. Ngoài ra, còn rất 

nhiều bài viết khác gắn với những bài học cuộc sống rất ngắn nhưng đong đầy 

cảm xúc yêu thương, như: Điều mẹ thích nhất; Hạt nào chẳng là hạt; Bố nói gì 

khi nói về tình yêu; Chuyện yêu đương của con gái... Bên cạnh đó, đọc cuốn 

sách, ta sẽ có những giây phút sâu lắng đồng cảm, khi tác giả nhớ về ông nội đã 

mất.  

Gấp sách lại, tác giả gửi đến ta những thông điệp giàu ý nghĩa: “Không 

chốn nào trên trái đất này sánh được với ngôi nhà nơi ta có bố mẹ. Đó luôn là 

nơi ấm cúng và thân thương nhất. Vì thế, đừng xấu hổ khi bày tỏ lòng mình. 

Hãy cho bố mẹ biết chúng ta yêu họ nhiều đến chừng nào”. 

 

26. Kể chuyện Điện Biên Phủ / Lời: Hữu Mai ; Tranh: Huy Toàn. – H. : 

Kim Đồng, 2020. – 52 tr. : tranh vẽ ; 16 cm. 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước 

của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên 

Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một 

kì tích vẻ vang. Chiến thắng ấy là một sự kiện 

mang tầm vóc thế giới, xứng đáng là một chiến 

dịch “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Năm tháng qua đi nhưng tầm vóc lịch sử và ý 

nghĩa thời đại của chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ vẫn càng tỏa sáng. 

“Kể chuyện Điện Biên Phủ” là cuốn sách có nội dung tóm tắt về trận 

đánh lịch sử Điện Biên Phủ dưới dạng tranh vẽ, do Nxb. Kim Đồng phát hành 

năm 2020.  

Có dung lương hơn 50 trang, được in trên khổ giấy 16 x 16 cm cùng 

những hình ảnh minh họa cụ thể, dễ đọc, dễ nhớ, cuốn sách sẽ giúp các em càng 

thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào hơn về sự 

nghiệp cách mạng của quân và dân ta. Để từ đó hình thành ý thức trách nhiệm 

hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Ra sức phấn đấu học tập, góp phần xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha 

ông đi trước. 
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27. Khám phá đầu tiên của tớ về trường học / Cécila Jugla ; Lê Việt Dũng 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 74 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Tủ sách Bách 

khoa tri thức. Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên). 

Với mong muốn giúp đỡ các bạn nhỏ 

thích nghi nhanh chóng với trường học, 

không còn bỡ ngỡ, sợ hãi hay rụt rè khi cắp 

sách đến trường, Thư viện tỉnh Đồng Nai 

giới thiệu cuốn sách “Khám phá đầu tiên 

của tớ về trường học” do Nhà xuất bản Hà 

Nội phát hành năm 2020. 

Được biên soạn qua 92 trang, khổ giấy 

21 x 23 cm, nội dung tập sách không chỉ đem 

tới cái nhìn tổng quan và tái hiện một cách 

chân thực bức tranh ngôi nhà thứ hai của bé 

với: Những câu chuyện thường ngày trong 

quan hệ bạn bè, thầy cô, giờ ăn trưa, giờ giải lao; Những người trực tiếp chăm 

sóc và phục vụ các bạn nhỏ: người lao công, người đầu bếp; Những quy tắc, bài 

học đầu đời về ứng xử, lời ăn tiếng nói mà trẻ phải thực hiện; mà còn mang tới 

nhiều điều bổ ích như: Trải qua các thử thách nhẹ nhàng, bổ ích, lôi cuốn từ đó 

ghi nhớ tốt hơn, lâu hơn các con số, hình dạng, màu sắc, kích cỡ, từ ngữ;  Trau 

dồi khả năng ngôn ngữ, đặc biệt là khả năng sử dụng từ vựng hợp lý, chính xác 

và logic; Rèn luyện phản ứng trong khi giải quyết vấn đề, vận dụng những gì đã 

học để giải mã những câu đố và bài toán; Hệ thống một cách đầy đủ và chi tiết 

những sự vật, hiện tượng và khung cảnh xung quanh trẻ: vườn rau, siêu thị, đồ 

đạc trong nhà, công trường; Nâng cao khả năng nhận biết và cảm nhận sự vật 

xung quanh của trẻ từ đó cải thiện trí tưởng tượng và trí nhớ; Ôn tập và kiểm tra 

kiến thức đã học bằng những câu đố vui. Từ đó giúp trẻ tập trung phát triển trí 

tưởng tượng cảm xúc và hiểu biết của mình đối với vạn vật xung quanh.  

Có thể nói “Khám phá đầu tiên của tớ về trường học” thực sự là một 

cuốn cẩm nang hoàn hảo về thế giới xung quanh góp phần “đánh thức giác quan 

mở mang kiến thức” cho các độc giả nhỏ tuổi. 
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28. Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên / Trần 

Giang Sơn biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 130 tr. : ảnh minh họa ; 21 

cm. 

    

    

Nhằm trang bị cho các bạn trẻ thêm kiến thức và kỹ năng trong việc phòng 

chống thiên tai, hỏa hoạn, cũng như trong ăn uống, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

của bản thân, giúp các em tự ý thức được giá trị của bản thân, biết cách tự ứng 

phó khi phải đối mặt với nguy hiểm trong cuộc sống, Thư viện tỉnh Đồng Nai 

giới thiệu bộ sách “Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu 

niên” của tác giả Trần Giang Sơn, do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 

2021.  

Được in trên khổ giấy 13x20.5cm, bộ sách bao gồm 4 tập: Mỗi tập sẽ đi sâu 

phân tích một cách toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên 

có thể gặp phải trong quá trình trưởng thành, đồng thời đưa ra các giải pháp 

phòng tránh những nguy hiểm đó.  

Tập một: An toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời và phòng chống 

thiên tai. Ở tập này, sách phân tích những nguy hiểm mà trẻ có thể gặp phải 

trong quá trình tham gia các hoạt động ngoài trời và trong phòng chống thiên tai, 

đưa ra giải pháp phòng tránh và xử trí trong các tình huống cụ thể. 

Tập hai: An toàn trong ăn uống và sơ cấp cứu trình bày rất chi tiết những 

mối hiểm nguy khác nhau mà thanh thiếu niên có thể gặp phải trong quá trình ăn 

uống, phòng cháy, chữa cháy hay thoát hiểm khi cháy xảy ra.  
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Tập ba: An toàn khi ở trường học và ngoài xã hội đã trình bày những tình 

huống nguy hiểm có thể gặp phải và những giải pháp phòng tránh, để trẻ có thể 

tự bảo vệ bản thân khi ở trường hay ngoài xã hội. 

Tập bốn: An toàn khi ở nhà và tham gia giao thông. Tập sách khái quát khá 

cụ thể những nguy hiểm đồng thời đưa ra giải pháp phòng tránh nhằm giúp trẻ 

có thể tự bảo vệ bản thân an toàn khi ở nhà và an toàn khi tham gia giao thông. 

 

29. Kỹ năng bảo vệ bản thân / Bích Ngọc biên soạn. - H. : Văn học, 2020. - 

58 tr. ; 24 cm. 

Con cái chính là món quà mà thượng đế 

dành cho cha mẹ, được cha mẹ dành cho tất cả 

tình yêu thương. Để con trưởng thành trong sự 

bình an và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, 

có kỹ năng giao tiếp ứng xử, tự lập, bảo vệ bản 

thân trước những hiểm nguy, khó khăn của cuộc 

sống… đó chính là trách nhiệm của tất cả thầy cô 

và cha mẹ, những người hàng ngày, hàng giờ dạy 

bảo cho con những lời hay, lẽ phải, dạy con biết 

yêu thương bản thân, gia đình và bè bạn, để con 

có đầy đủ kiến thức, sức khỏe và kỹ năng khi 

bước vào đời. 

Cuốn sách “Kỹ năng Bảo vệ bản thân” do Bích Ngọc biên soạn, sẽ bồi 

dưỡng kỹ năng cho bé một cách đầy đủ và hệ thống thông qua những hình ảnh 

minh họa sinh động, những câu chuyện phản ánh những tình huống thường xảy 

ra trong cuộc sống để bé có thể hiểu, cảm nhận và tiếp thu tốt nhất kiến thức một 

cách tự nhiên, giúp bé sẽ trở thành những cô bé, cậu bé biết tự lập, lễ phép, biết 

bảo vệ bản thân… và được mọi người yêu quý. 

 

30. Kỹ năng quản lý bản thân / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu 

Ngân dịch. - H : Nxb. Hà Nội, 2021. 6t. (365 tr.) ; 19 cm. - (Cùng con trưởng 

thành. Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi). 

Một trong những đức tính quan trọng của những người thành công chính 

là tính kỷ luật ngoài ra còn có tính kiên trì và tự lập. Những đức tính này của con 
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người không thể tự sinh ra mà là được rèn luyện ngay khi còn nhỏ. Đối với các 

bạn nhỏ việc rèn luyện những đức tính này chưa bao giờ là dễ dàng.  

Thấu hiểu điều đó, Thư viện tỉnh Đồng Nai giới thiệu bộ sách “Kỹ năng 

quản lý bản thân”, với mong muốn giúp các bạn nhỏ nâng cao ý thức học tập, 

rèn luyện các thói quen tốt như: Tự lập, tự giác trong cuộc sống; Biết tập trung 

chú ý nghe giảng; Kiên trì với mục tiêu của bản thân; Sắp xếp thời gian học tập 

hợp lý 

 

Bộ sách gồm 8 cuốn: Làm bài tập tự lập tự giác; Làm bài tập không lề mề 

ỉ lại; Sắp xếp thời gian hoàn thành nhiệm vụ; Làm bài tập ko cẩu thả qua loa; 

Học điều con thích không áp lực thành tích; Kiểm soát hành vi kiên trì tới cùng; 

Độc lập suy nghĩ tăng trí thông minh; Chú ý nghe giảng dễ dàng hiểu bài… 

Hy vọng rằng, trong quá trình đọc sách các bạn nhỏ sẽ tiếp thu được nhiều 

điều bổ ích, tự tin đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống từ đó sẽ tiến bộ lên 

từng ngày. 
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31. Làm bạn với cơn giận - Câu chuyện của chiếc lá / Dawn Jarocki, Soren 

Kisiel ; Minh họa: Jessica McClure ; Dép Lê dịch. - H. : Lao động, 2020. - 

39 tr. ; 19 cm. 

Ở độ tuổi từ 6-13, các bé bắt đầu có 

những biểu hiện giận giữ vô cớ mà cha mẹ 

không biết phải xử lý như thế nào. Các bé 

không ý thức được sự cần thiết của việc 

kiềm chế cơn giận mà có thể bắt nguồn từ 

nhiều lý do nhỏ nhặt, như không được chơi 

đồ chơi hoặc chỉ từ những câu đùa vô 

thưởng vô phạt. 

Lúc này, cha mẹ cần hết sức bình 

tĩnh để ứng biến và tìm ra hướng giải quyết 

phù hợp nhất với tâm lý của trẻ. Vậy làm thế nào để kiểm soát cơn giận của trẻ 

một cách tốt nhất?  

“Làm bạn với cơn giận - Câu chuyện của chiếc lá” do Dép Lê dịch được 

Nxb. Lao động ấn hành năm 2020, sẽ giúp trẻ làm bạn với chính cơn giận của 

mình, chắc chắn sẽ khiến nhiều trẻ, bậc phụ huynh và giáo viên thích thú. 

Câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ trên cành cây cao đã có một chuyến phiêu 

lưu đầy sóng gió. Chiếc lá quan sát những chú chim non rời tổ rồi trưởng thành 

và biết bay; những chú sâu bướm cuộn mình trong kén rồi bỗng lớn lên thật lộng 

lẫy. Thời gian cứ thế trôi đi. Những ngày nóng ấm dần ngắn lại, còn những ngày 

đông lạnh thì cứ dài ra. Chiếc lá nhỏ rất đỗi lo lắng, tự hỏi bao giờ thì mình sẽ 

rời cây. Đầu quay cuồng, chiếc lá dùng hết sức của mình giữ thật chặt cây, 

nhưng dần kiệt sức khi gió thổi vào cây mỗi ngày một to và lạnh. Một ngày, 

chiếc lá quay lại và bỗng thấy mình rất đỏ thẫm… Mình sắp phải bay rồi… 

Chiếc lá cứ thế buông tay, nhảy múa và xoay vòng vòng trên mặt đất dưới ánh 

nắng màu hổ phách. Cuối cùng, chiếc lá đã thực sự tìm được mục đích sống của 

mình. Nhẹ bẫng… 

 

 

 

 

https://moingay1cuonsach.com.vn/suc-manh-cua-tiem-thuc/
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32. Lời xin lỗi chân thành / Linh Ngọc sưu tầm. - H. : Dân trí, 2019. - 139 tr. 

; 23 cm.  - (Nuôi dưỡng tâm hồn). 

Ngày nay, kĩ năng sống là một phần 

không thể thiếu trong quá trình rèn luyện cách 

sống sao cho tốt của con người. Trong kĩ năng 

ứng xử, giao tiếp, lời xin lỗi đóng vai trò mấu 

chốt để giữ vững mối quan hệ cá nhân và xã hội. 

Cuốn sách “Lời xin lỗi chân thành” do 

Linh Ngọc sưu tầm được Nxb. Dân Trí phát 

hành năm 2019, khổ 15 x 23 cm, tập hợp nhiều 

câu chuyện mang đến cho bé nhiều cảm xúc khi 

nói ra lời xin lỗi chân thành với những người 

thân yêu của mình. Lời xin lỗi được nói ra không 

chỉ đơn thuần là một lời nói, nó còn là sự khẳng 

định chuộc lỗi và không tái phạm lần sau. Nếu một lời xin lỗi không khẳng định 

được điều trên thì đó một lời nói gió bay, không hề có ý nghĩa gì. Vì vậy ta phải 

nói lời xin lỗi để tỏ thái độ rằng ta sẽ sửa đổi lỗi lầm vừa qua. 

Cuốn sách còn giúp bé thấy mình trong hình bóng của nhân vật hay đồng 

cảm cùng nhân vật, thấy nhân vật như đang nói hộ mình những lời mà mình khó 

nói. Đặc biệt, nó giống như một gia vị mà bé đã từng một lần thử nhưng đôi khi 

không gọi được thành tên, thành vị. 

Bé đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng khám phá cuốn sách “Lời xin lỗi 

chân thành” nhé! 

 

33. Lũ trẻ hẻm cây khế / Trâm Oanh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. – 

134 tr. : hình vẽ ; 21cm. 

 Sách dày 132 trang, bìa cứng, bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ, viết về 

đám trẻ sống trong con hẻm chật chội thuộc P. Bửu Long (Tp. Biên Hòa). Tuy 

sống trong môi trường: không gian thì tù túng, cha mẹ kiếm ăn chật vật, đồ chơi 

chỉ có trái bóng nhựa rẻ tiền nhưng đám trẻ vẫn hồn nhiên như cỏ cây, học hành, 

vui chơi và truyền năng lượng tích cực sang tất cả những ai có dịp tiếp xúc với 

chúng.  
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8 câu chuyện đầu của cuốn sách gắn với 8 

cái tên ngộ nghĩnh đáng yêu của từng đứa trẻ 

trong hẻm như: Cúp nổ, Nong nọc, Tí lì, Bé 

Bủng, Chuồn chuồn, Mỹ già,.. các câu chuyện 

tiếp theo xoay quanh trò chơi đá banh của lũ trẻ. 

Đá banh là môn thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, 

vừa để giải trí là có ích nhưng với hẻm cây khế 

trò chơi này của lũ trẻ cũng gây ảnh hưởng ít 

nhiều đến mọi người xung quanh là với bà Hai 

bán tạp hóa.  

Hình ảnh hẻm cây khế với lối đi chỉ “rộng 

bốn mét, dài ngoằn ngoèo” hiện lên với dáng vẻ nửa quê nửa phố vô cùng gần 

gũi, bình dị mà không kém phần thi vị, lãng mạn. Ở đây có những câu chuyện 

nửa hư nửa thực, được thêu dệt ly kỳ dặc biệt là những câu chuyện “không đụng 

hàng” của đám trẻ hẻm cây khế như cây dương liễu có ma, ma và rắn, lễ vật của 

vua thủy tề. 

Với sự quan sát tinh tế, thấu hiểu tâm lý trẻ em, lối viết hóm hỉnh tác giả 

Trâm Oanh đã tạo nên một thế giới vui nhộn, lung linh màu sắc, khéo léo truyền 

đạt trong cuốn sách nhỏ những bài học nhẹ nhàng về tính trung thực, lòng dũng 

cảm, tình bạn, tình yêu thương gia đình…  

Tuy chỉ phác họa đôi nét cuộc sống của những người lao động trong một 

con xóm nhỏ hẹp nhưng chứa đựng trong đó là một giá trị sống lớn lao. Người ta 

có thể sống rất vui, rất hạnh phúc mà không cần phải ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần 

có một trái tim nóng biết yêu thương và một tấm lòng biết sẻ chia với đồng loại - 

đó chính là thông điệp nhân văn mà cuốn sách “Lũ trẻ hẻm cây khế” gửi đến tất 

cả quý bạn đọc! 

  

34. Mái mơ làm mẹ / Trâm Oanh . – Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. – 21 

cm ; 160 tr. 

Mở đầu tập sách là một câu chuyện cùng tên, kể về một cô nàng mái mơ 

lần đầu tiên ấp trứng, tuy nhiên kết quả của những tháng ngày vất vả nằm ổ chờ 

đàn con được nở của nàng ấy lại là những chú vịt xinh xắn.  
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Một chi tiết thú vị hơn cả trong câu 

chuyện này là hình ảnh 2 chú mèo tam thể, do 

muốn giúp cô hàng xóm mái mơ trông chừng ổ 

trứng khi cô ra ngoài tìm đồ uống thức ăn mà 

hai chú mèo đã leo lên chuồng nằm vào ổ để ấp 

và đã ngủ quên cho đến khi cô mái mơ quay 

trở về. Hình ảnh đáng yêu ấy đã để lại sự ấn 

tương sâu sắc trong lòng người đọc. 

Lật giở những trang tiếp theo là các câu 

chuyện rất đỗi giản dị, rất đỗi thân thương về 

ruộng đồng quê hương Thái Bình nơi tác giả đã 

được sinh ra cùng những kỉ niệm thời thơ ấu về 

tình bạn, tình yêu thuở thò lò, về cái tên gọi đặt cho các con của mỗi gia đình 

trong làng ví như Kho Trại Lương Thực Vững Vàng thể hiện ước muốn mãnh 

liệt về một cuộc sống no đủ trong thời chiến hoặc mong khát vọng giàu sang như 

Chuông Khánh Đồng Vàng Ngọc. 

Với hơn 160 trang giấy khổ 14,5 x 20,5cm, cuốn sách tập hợp 14 câu 

chuyện nhỏ như những thước phim quay ngược thời gian gợi nhắc về cuộc sống 

thường ngày của người dân vùng nông thôn. Mỗi thước phim là Mỗi câu chuyện 

chứa đựng một kỷ niệm khác nhau nhưng tựu chung lại tất cả đều là những kỷ 

niệm ngọt ngào thời thơ dại thật đáng yêu và đáng nhớ. Để khi gấp lại cuốn sách 

người đọc cảm nhận rằng từ những câu chuyện hôm qua có thể viết nên những 

bài học quý cho hôm nay. 

Sách là món quà vô cùng thú vị và ý nghĩa không chỉ dành cho các bạn 

thiếu nhi mà còn cho cả phụ huynh trong mùa hè này! 

 

35. Mưa miền đất mặn : Tản văn / Nguyễn Chí Ngoan. – H. : Kim Đồng, 

2021. – 112 tr. ; 20 cm. 

Trung thành với không gian miền quê sông nước, tác giả Nguyễn Chí 

Ngoan một lần nữa thành công trong việc họa lại bức tranh cảnh vật và đời sống 

sinh hoạt của con người miền Tây Nam bộ. “Mưa miền đất mặn” là tên một 

cuốn sách bao gồm các câu chuyện bình dị về những đứa trẻ lớn lên mạnh mẽ, 

về những điều thân thương xưa cũ, về những mong đợi giản dị cho ngày mai tạo 

nên bức tranh làng quê xinh đẹp êm đềm của miền sông nước. 
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Ấn phẩm do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn 

hành năm 2021, bao gồm 112 trang, “Mưa miền 

đất mặn” là 20 câu chuyện bình dị về những đứa 

trẻ ở vùng đất mặn, về những điều thân thương 

tưởng cũ sao cứ nhớ hoài, mỗi khi nhắc lại là trào 

dâng cảm xúc. Tác giả kể về trái bần “chua lè 

chua lét” mà hương vị thì nhớ hoài không thôi. 

Sịa cơm nguội của má cho đỡ đói lòng lúc trưa 

muộn nhưng ngồi nhớ lại thì ngon hơn bất kỳ loại 

sơn hào hải vị nào. Nguyễn Chí Ngoan còn thầm 

thì kể chuyện Tết xưa, chuyện “ra riêng” của ông 

nội hay chuyện về chiếc xuồng ba lá ở xứ mình... “Nỗi buồn trong veo” - như 

tựa một tản văn trong tập sách này cũng là một nỗi nhớ trong veo chạm đến trái 

tim người đọc. Ðọc từng dòng, từng câu chuyện miền Tây của Nguyễn Chí 

Ngoan, sao đâu đâu cũng chạm vào niềm nhớ…  

Với lối dẫn dắt tự nhiên, gần gũi, tản văn “Mưa miền đất mặn” là những 

trang văn chứa chan hoài niệm tuổi thơ. Với những câu văn giàu chất thơ và 

ngôn ngữ gần gũi của miền Tây Nam bộ, các em sẽ được du lịch vòng quanh 

miền đất mặn qua ký ức tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, làm quen với 

những ngôn từ địa phương thật ngọt ngào, mượt mà da diết… 

 

36. Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan / Trương Cần ; Hà Linh dịch. - 

H. : Dân trí, 2021. - 10t. (1215 tr.) ; 21 cm.  

Bộ sách bao gồm 10 cuốn: “Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi”; 

“Làm một người trung thực”; “Là một người biết ơn”; “Là một người bao 

dung”; “Tôi là chế ngự đại vương”; “Việc học không hề đáng sợ”; “Dũng cảm 

đối mặt với khó khăn”; “Thực ra tôi rất giỏi”; “Thói quen tốt theo tôi trọn đời”; 

“Việc của mình tự mình làm”… Mỗi cuốn sách là một chủ đề, mang tới rất 

nhiều câu chuyện thú vị, ý nghĩa.  

Với việc dựng lên những vấn đề gần gũi với cuộc sống thực tế để khơi 

dậy sự phát triển của trẻ, hướng trẻ suy xét vấn đề, tiếp thu năng lượng tích 

cực… góp phần không nhỏ trong việc tạo cho trẻ góc nhìn đa dạng về học tập, 

tinh thần lạc quan, hiếu thuận, sự tự tin… để từng bước thay đổi nhận thức, hình 

thành thói quen tốt đẹp, sống hết mình trong cuộc sống. 
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Hy vọng, sau khi đọc những mẩu truyện ngắn trong bộ sách, những phẩm 

chất tốt đẹp: tự cường, tự tin, tự lập, trung thực, đoàn kết, thân mật, trợ giúp 

người khác, biết ơn… trong các bé được bồi đắp và hoàn thiện hơn! 

 

37. Những bí mật con muốn biết : Cẩm nang giáo dục giới tính cho trẻ. - H. 

: Phụ nữ, 2019. – 3t. (110 tr.) : tranh màu ; 26 cm.  

Bộ sách thuộc cẩm nang giáo dục giới tính do First News thực hiện được 

Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2019, gồm 3 cuốn, là tài liệu giải đáp những 

thắc mắc về giới tính một cách trực 

diện, khách quan, dựa trên cơ sở khoa 

học.  

Ở tập 1 (dành cho trẻ 4 - 6 

tuổi), sách đề cập về cấu tạo cơ thể 

người, cách một em bé được sinh ra 

với minh họa và nội dung dễ hiểu. Từ 

câu chuyện về loài mèo đến câu 

chuyện của những quả trứng gà muốn 

nở được gà mẹ phải ấp những 21 

ngày. Rồi chuyển sang chuyện em bé 

đã hình thành trong bụng mẹ như thế 

nào. Lúc em bé chào đời là sự mong 
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đợi của người mẹ sau 9 tháng 10 ngày. Em bé sẽ được bố mẹ chăm sóc, nuôi 

dưỡng rồi em bé sẽ phải tập đi, tập nói… 

Tập 2 của bộ sách trải dài đầy đủ các chủ đề trên, nhưng chi tiết và 

chuyên sâu hơn, những giải thích gần hơn với cuộc sống. Để truyền tải kiến thức 

về quá trình thụ thai và sinh nở ở người mẹ, các tác giả đã đưa ra tình huống từ 

việc xây dựng nên câu chuyện người dì có bầu ra sao và sẽ sinh em bé trai trong 

tương lai như thế nào giống như hình ảnh 1 cái mầm cây, em bé cũng phát triển 

lớn dần theo từng tháng. Qua cuộc trò chuyện tâm sự giữa mẹ và cô con gái, 

cuốn sách đã giúp người đọc hiểu vấn đề một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. 

Không chỉ vậy, trong tập này, trẻ được tiếp cận với những cảnh báo về 

lạm dụng tình dục. Trẻ sẽ hiểu rõ lý do tại sao không được đi theo người lạ và 

phải hành xử ra sao nếu có ai đó muốn động chạm hay vuốt ve mà không được 

sự đồng ý của mình. Những kiến thức giáo dục giới tính cho tuổi dậy thì sẽ được 

cung cấp đầy đủ trong tập 3 (dành cho trẻ từ 10 - 13 tuổi). Tập sách này sẽ đề 

cập đến cụm từ “Lạm dụng tình dục là gì?” và “Làm thế nào để tự vệ?” hay chủ 

đề đồng tính luyến ái.  

Với bộ cẩm nang giáo dục giới tính này, cha mẹ có thể linh động cân nhắc 

đâu là thời điểm phù hợp để nói với con về những chủ đề trên. Bộ sách không 

chỉ là tài liệu thiết yếu để phụ huynh giúp trẻ hiểu và yêu thương cơ thể, biết bảo 

vệ chính mình mà còn là cẩm nang giúp cho các bậc phụ huynh đồng hành cùng 

con trong hành trình dậy thì một cách hoàn thiện nhất. 

 

38. Những câu chuyện cảm động. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 191 tr. ; 21 cm. 

- (Sống đẹp). 

“Những câu chuyện cảm động” thuộc Tủ 

sách Sống đẹp, do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành 

vào năm 2019, mang đến cho người đọc 40 câu 

chuyện với 40 cung bậc cảm xúc khác nhau.  

Tất cả những câu chuyện ấy như là tình cảm, 

nỗi niềm tâm sự chia sẻ của đông đảo bạn bè trên 

thế giới, họ ở mọi tầng lớp trong xã hội nhưng có 

chung một mong muốn là đánh thức trái tim nhân 

hậu và tình yêu thương trong mỗi con người với 

thông điệp “Hãy sát cánh bên nhau trong những giai 





31

đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi bạn chia sẻ”. 

Từng câu chuyện như từng nốt nhạc của cuộc đời gắn với những con 

người rất đỗi giản dị, gần gũi với chúng ta để khi khép lại là những cảm nhận 

sâu sắc dành cho người đọc. Đây có thể sẽ là món quà, là tâm sự mà quý bạn 

đọc và các em muốn dành tặng những người yêu thương xung quanh mình. 

 

39. Nói lời hay – Ứng xử đẹp / Lalita Iyer ; Vũ Kim Ngân dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 12t. (240 tr.) ; 21 cm. 

“Nói lời hay - Ứng xử đẹp” là bộ sách tập hợp những câu chuyện nhẹ 

nhàng, gần gũi trong cuộc sống. Cãi nhau, giận lẫy, nghỉ chơi, nói dối… những 

hành động nhỏ nhặt trở nên to tát dưới cái nhìn non nớt của con trẻ, vừa đáng 

yêu vừa gây bất ngờ thú vị cho người đọc.  

 

 

Ví như tập “Chờ tới lượt mình” là câu chuyện nói về cô bé Mimi đã 

ngoan ngoãn chờ tới lượt mình khi mượn sách nên em đã được nhận một phần 
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thưởng rất thú vị. Xếp hàng, chờ đến lượt khi đi thư viện và những nơi công 

cộng là thể hiện thái độ ứng xử văn minh nơi công cộng, giúp cộng đồng có sự 

ổn định, trật tự. Xếp hàng chờ đến lượt một cách bình tĩnh, trật tự em sẽ được 

mọi người yêu quý, tôn trọng và em đã góp phần vào trật tự chung của cuộc 

sống, giúp cuộc sống có sự công bằng và điều hòa. 

Hay chuyện “Mình không sợ!” kể về cô bé May vì sợ mẹ giận dữ và 

trừng phạt khi em làm bài bị điểm kém, May đã quyết định làm giả chữ ký của 

mẹ để nộp cho trường và giấu mẹ. Nhưng cuối cùng May đã vượt qua được mọi 

sợ hãi và nói thật với mẹ. Mẹ không giận mà còn khen May trung thực. Khi 

quyết định nói lên sự thật và quyết tâm khắc phục, May tìm lại được sự vui tươi, 

bình an trong cuộc sống vì em không còn phải lo che giấu lỗi lầm.  

Và còn rất nhiều câu chuyện khác như: Chơi đẹp; Không bỏ cuộc; Mình 

không thô lỗ nữa!; Xin hãy nhẹ nhàng!; Tuyển thủ đặc biệt; Tốt nhất là nói thật; 

Bố tới giúp đây… 

Với nét vẽ dễ thương, bộ sách không chỉ thể hiện một thế giới trong trẻo 

và tràn ngập hy vọng, mà còn hướng dẫn các bé luôn nói lời hay và cư xử tốt 

đẹp thì sẽ được mọi người quý mến, luôn có bạn bè chơi cùng. 

 

40. Quản lí thời gian để biến ước mơ thành hiện thực : Truyện tranh : 

Truyện dành cho tuổi Teen / Lời: Ja Un Yeong ; Tranh: Lee Young Gu ; 

Thu Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2020. – 207 tr. : tranh màu ; 21cm.  

Nội dung sách gồm 50 mẩu chuyện tương 

ứng với 50 tình huống xảy ra trong cuộc sống. Từ 

những câu chuyện ở trường, những tình cảm học trò 

hồn nhiên trong sáng hay những xích mích nhỏ giữa 

các nhân vật, các em nhỏ sẽ hiểu hơn về tình bạn, 

tình cảm chớm nở của lứa tuổi học trò, những giá trị 

cuộc sống tốt đẹp. 

Cuối mỗi câu chuyện là bài học rút ra về 

những điều nên làm hoặc cần tránh cũng như cách 

sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý, bí quyết để 

nâng cao độ tập trung trong học tập hay trong khi làm việc. Phương pháp xây 

dựng thời khóa biểu để việc chăm sóc sức khỏe được đảm bảo, hình thành thói 
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quen tốt trong sinh hoạt như giữ lời hứa, không lười biếng, sắp xếp đồ dùng gọn 

gàng.  

Với hình ảnh đẹp, nội dung hấp dẫn, từ ngữ hài hước, gần gũi dễ hiểu, 

sách là cẩm nang tuyệt vời làm hành trang giúp các bạn nhỏ lên kế hoạch cho 

cuộc đời mình, từ đó giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, để không trở thành nô lệ 

của thời gian. 

Hãy nhanh nhanh đón đọc cuốn sách Quản lí thời gian để biến ước mơ 

thành hiện thực nhằm kịp lên kế hoạch cụ thể cho những việc cần phải làm và 

quyết tâm thực hiện để thời gian không trôi đi nhanh chóng và ước mơ của 

chúng ta sẽ dễ dàng đạt được. Hy vọng, cuốn sách là người bạn đồng hành cùng 

các em giúp các em quản lý hiệu quả quả và thực hiện được ước mơ trong thời 

gian ngắn nhất. Chúc các em thành công! 

 

41. Sự tích cây thường xanh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Annemarie 

Riley Guertin ; Tranh: Helena Perez Garcia ; Bảo An dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. 

Ở miền ôn đới, mỗi khi mùa thu đến, cây thay màu lá từ xanh sang vàng, 

cuối cùng trút nốt chiếc áo này, trần trụi đón mùa 

đông tới. Vào mùa đông cây cối thường không 

xanh non mơn mởn như mùa xuân hay mùa hè mà 

chỉ trơ trụi những cành khô khẳng khiu. Thế nhưng 

với cây Lãnh Sam, Vân Sam và Bách Xù vẫn luôn 

tươi tốt. Chúng ta có biết vì sao không? 

Để lý giải điều này, Thư viện tỉnh Đồng Nai 

giới thiệu đến các em một câu chuyện có tên “Sự 

tích cây thường xanh”. Truyện do Nhà xuất bản 

Kim Đồng phát hành vào năm 2021. Qua câu 

chuyện, các em không chỉ được giải đáp câu hỏi vì 

sao cây Lãnh Sam, Vân Sam và Bách Xù vẫn luôn tươi tốt ngay cả vào mùa 

đông khi giá rét cuốn hết lá của những cây rừng khác, mà còn mang đến một câu 

chuyện về tình bạn thật cảm động giữa Chào mào lửa và cây thường xanh! 
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42. Thắc mắc của tuổi mới lớn : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Kang Soon-ye ; 

Tranh: Son Jaesoo,... ; Nguyễn Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : 

Kim Đồng, 2021. – 4t. (740 tr.) ; 21 cm. 

Bộ sách gồm 4 cuốn: 

Cơ thể mình thật lạ; Cơ thể 

mình rất quan trọng; Tò mò 

về cơ thể mình; Những điều 

cần biết về giới tính mang 

nội dung giáo dục giới tính 

cho tuổi mới lớn. Đây là bộ 

truyện tranh hiện đại về 

một đề tài khá nhạy cảm 

nhưng vô cùng hữu ích với 

đối với lứa tuổi teen.  

Có bao nhiêu thắc 

mắc xung quanh cơ thể, 

chúng ta ngại ngần không 

biết hỏi và chia sẻ với ai? 

Vậy phải làm sao đây? 

Chắc chắn các em sẽ tìm 

được những giải đáp cho băn khoăn đó trong bộ truyện này.  

Thông qua hình vẽ và lời thoại phù hợp, các vấn đề về tuổi dậy thì rất gần 

với cuộc sống hàng ngày, với thời đại ngày nay và cả với chính bản thân các em 

sẽ được diễn tả đầy đủ những biến chuyển cả về thể chất lẫn tâm hồn. Những 

thắc mắc nhạy cảm của các em được giải thích một cách tự nhiên nhưng không 

lộ liễu, phản cảm. Sau mỗi tình huống đều là những bài học đúc kết các em có 

thể tự rút ra, sâu sắc nhưng không hề sáo rỗng, giáo điều. Qua đó giúp các em có 

hiểu biết đúng đắn, lành mạnh về giới tính, hình thành ý thức trách nhiệm, biết 

trân trọng, yêu quý cũng như có trách nhiệm với chính cơ thể mình, biết quý 

trọng cuộc sống cũng như học được cách quan tâm đến người khác.  
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43. Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả ; Hy Khánh 

sưu tầm, tổng hợp. - H. : Thanh niên, 2020. - 199 tr. ; 21 cm. 

Nhằm giúp các bạn trẻ hiểu hơn về ý nghĩa 

văn hóa, kinh tế, vị trí chiến lược, chủ quyền thiêng 

liêng của Việt Nam với biển đảo của Tổ quốc, Thư 

viện tỉnh Đồng Nai giới thiệu cuốn sách “Thanh 

niên Việt Nam với biển, đảo Việt Nam”, do Hy 

Khánh sưu tầm tổng hợp, được Nhà xuất bản Thanh 

niên ấn hành năm 2020. 

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

Phần 1: Một số vấn đề chung về biển đảo Việt 

Nam. Đây là phần giới thiệu khái quát về vị trí địa 

lý, điều kiện tự nhiên và tầm quan trọng của biển 

đảo nước ta, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa cực kỳ 

quan trọng đối với sự phát triển của đất nước…. 

Phần 2: Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam. Tập hợp sưu tầm, 

tuyển chọn gần 30 bài viết hay, đặc sắc của nhiều tác giả viết về biển đảo đã 

được đăng trên các báo điện tử của các tỉnh thành cũng như Báo Thanh niên, 

tuổi trẻ,… như: Biển đảo trong trái tim tuổi trẻ; “Người trẻ ý thức hơn về chủ 

quyền biển đảo; Góp sức trẻ xây dựng thành công Đảo Thanh niên… “và hơn 

thế nữa là những cuộc hành trình trải nghiệm như: Hải trình tháng 3; Ra biển để 

nhìn xa hơn; Những bước chân khẳng định chủ quyền biển đảo… Tất cả đã thể 

hiện tình yêu biển đảo sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay.  

 

44. Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật: Chuyện thật chưa kể / David 

Stabler. – H. : Kim Đồng, 2021. – 197 tr. ; 21 cm. 

Mỗi thiên tài nghệ thuật đều từng là một đứa trẻ. Nhưng liệu bạn có biết tuổi 

thơ của họ diễn ra như thế nào không? Hãy cùng trải nghiệm câu chuyện tuổi thơ của 

các thiên tài nhỏ tuổi ấy qua cuốn sách “Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật: 

Chuyện thật chưa kể”. 

Với gần 200 trang, cuốn sách bao gồm những câu chuyện về thời thơ ấu 

của 16 nghệ sĩ huyền thoại như: Họa sĩ Leonardo da Vinci; Thiên tài hội họa 

Vincent van Gogh; Tác giả thiếu nhi nổi tiếng nhất mọi thời đại Tiến sĩ 

Seuss,… đã khắc họa bức tranh về sự nỗ lực, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, 
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không ngừng đam mê, không ngừng theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình để trở 

thành những người mà cả thế giới kính phục về tài năng, trí tuệ, sự uyên bác của 

các bậc thiên tài ấy. 

Mỗi thiên tài trong cuốn sách phải đối mặt với 

những thử thách đặc biệt như Yoko Ono phải đối phó 

với người mẹ áp đặt, hay như Andy Warhol không 

thích đến trường học tới mức mỗi buổi sáng người ta 

phải lôi ông ra khỏi nhà mặc cho ông giãy đạp và la 

hét, hay như Tiến sĩ Seuss từng bị các bạn trong lớp 

bắt nạt và trêu chọc… Có thể bạn không biết tên tất 

cả các nhà thiên tài nghệ thuật trong cuốn sách này 

nhưng nhờ có họ chúng ta biết được một số tác phẩm 

nghệ thuật nổi tiếng của họ trên thế giới.  

Mỗi câu chuyện thơ bé của các nhà khoa học dù mang màu sắc riêng biệt 

nhưng với lòng say mê nghệ thuật và khao khát thực hiện ước mơ những thiên 

tài ấy vẫn không ngừng đam mê, nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và vươn lên. Hãy 

cũng khám phá thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật trong từng trang sách 

nhé! 

 

45. Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện cổ Andersen / I-Pink ; Họa sĩ: 

Kim Yu Kang ; Đào Quỳnh Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 191 tr. ; 24 

cm. 

Từ xưa tới nay, truyện cổ Andersen luôn 

tràn đầy hấp dẫn không chỉ với trẻ nhỏ, mà ngay 

cả người trưởng thành khi đọc cũng cảm thấy vô 

cùng cuốn hút.  

Câu chuyện “Nàng tiên cá” từ lâu đã nổi 

tiếng trên toàn thế giới. Xét trên góc độ khoa học, 

bạn có biết rằng, trên trái đất thật sự có những loài 

động vật có thể vừa sống trên cạn vừa sống dưới 

nước. Hãy khám phá xem đó là loài nào và những 

câu chuyện cùng các sự thật khoa học thú vị khác 

qua cuốn sách “Tìm hiểu thế giới tự nhiên thông 

qua truyện cổ Andersen”. Đây không chỉ là sự mộng mơ huyễn tưởng mà 
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chúng còn đóng vai trò cung cấp kiến thức khoa học về thế giới tự nhiên cho các 

độc giả đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi. 

Những thông tin dễ hiểu và gần gũi có trong cuốn sách sẽ là những bài 

học thú vị với các em nhỏ đang trong độ tuổi tò mò khám phá thế giới xung 

quanh. Các em sẽ có những giây phút vừa thư giãn khi được nghe những câu 

chuyện cổ tích, lại vừa tiếp thu được những kiến thức mới mẻ một cách tự nhiên. 

 

46. Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện ngụ ngôn Aesop / I-Pink ; Họa sĩ: 

Kim Yu Kang ; Đào Quỳnh Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 191 tr. ; 24 

cm. 

Truyện ngụ ngôn Aesop từ lâu đã trở thành 

người bạn thân thiết của các em nhỏ. Trong truyện 

Aesop không chỉ xuất hiện các nhân vật là con vật 

mà có cả những nhân vật khác trong thế giới tự 

nhiên như con người, cây cối, mặt trời.  

Cuốn “Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua 

truyện ngụ ngôn Aesop” của tác giả I-Pink bao 

gồm nhiều câu chuyện bình dị về cuộc sống của 

con người, loài vật, những lời giáo huấn sâu sắc từ 

bác Aesop và những thông tin khoa học tự nhiên 

kỳ thú sẽ lần lượt hiện lên trên từng trang của cuốn 

sách. Qua đó, sẽ giúp các em có thêm kỹ năng sống cần thiết, giải đáp những 

thắc mắc của các em trong lúc đọc truyện cũng như trong quá trình tìm hiểu về 

thế giới tự nhiên. 

 

47. Tớ là chàng trai trưởng thành, nói không với bạo lực : 8 - 21 tuổi / Alex 

Munive, Lucero Quiroga, Abby Bawalda ; Nguyễn Hương Linh b.s. - In lần 

thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2020. – 82 tr. ; 21cm. - (Cẩm nang bạn trai. Thủ lĩnh 

của sự thay đổi). 

Nếu mình là con trai, mình được mong đợi ứng xử như thế nào? Làm thế 

nào để mình trở thành một chàng trai với cá tính riêng nhưng đầy tự hào là 

người đáng tin cậy cho bạn gái xung quanh mình? Bình đẳng giới là gì và liệu 

đó có phải là điều gì xa lạ với tuổi teen chúng mình? 





38

Cuốn sách “Tớ là chàng trai trưởng thành 

- nói không với bạo lực” do Nguyễn Hương Linh 

biên soạn, được Nxb. Phụ nữ phát hành năm 2020 

sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng cho bạn trai trong 

độ tuổi vị thành niên, giúp các em hiểu về bạo lực 

giới, nói không với bạo lực giới và xây dựng mối 

quan hệ lành mạnh. 

Hãy đọc, trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa các 

giá trị tốt đẹp và TỰ TIN trở thành THỦ LĨNH 

CỦA SỰ THAY ĐỔI các em nhé! 

 

48. Trần Quốc Toản - Tuổi nhỏ chí lớn / Đoàn Thị Minh Châu lời ; Nhóm 

hoạ sĩ V. Comics tranh. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục, 

2017. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện tranh lịch sử). 

Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 

1285, thuộc dõng dõi vua Trần. Cha mất sớm, ông 

ở với mẹ và được chú là Chiêu Thành Vương dạy 

dỗ chu đáo. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng 

khiếu võ nghệ và lòng quả cảm hơn người, rất 

ham đọc sách quân sự và có chí lớn. Ông được 

phong tước Hoài Văn Hầu khi mới 15 tuổi. 

Khi nhắc đến Hoài Văn Hầu Trần Quốc 

Toản người ta sẽ nhớ đến hình ảnh cậu bé bóp nát 

quả cảm trên tay khi không được tham dự Hội 

nghị ở bến Bình Than để bàn việc quân và ý chí 

quật cường của Đội quân trẻ tuổi của Trần Quốc Toản giương cao lá cờ thêu sáu 

chữ vàng “Phá cường địch, báo hoàng ân”. 

Trần Quốc Toản đã trở thành tấm gương sáng ngời về ý chí và lòng yêu 

nước để các thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Tên của ông được đặt cho nhiều 

trường Tiểu học, Trung học ở nước ta và một số con đường của các tỉnh, thành 

phố trong đó có Đồng Nai. Ca ngợi về anh hùng Trần Quốc Toản, Chủ tich Hồ 

Chí Minh đã viết trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” như sau: 

“Thật là một đấng anh hùng 

Trẻ con Nam Việt nên cùng noi theo”. 
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49. Trên đôi cánh chuồn chuồn / Trần Đức Tiến. – H. : Kim Đồng, 2020. – 

200 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 

Trần Đức Tiến, một nhà văn với những câu chuyện thú vị qua lăng kính 

và ngôn ngữ của trẻ thơ. Những tác phẩm của ông là những trang viết mang tâm 

hồn tuổi thơ đầy màu sắc - một thế giới mộng mơ không chỉ hấp dẫn đối với 

thiếu nhi mà còn dẫn dụ những người đọc trưởng thành được trở lại miền ấu thơ 

đầy nhung nhớ, để tâm hồn có được những phút giây nhẹ nhàng, thư giãn. Mà 

“Trên đôi cánh chuồn chuồn” là một trong số tác 

phẩm ấy. 

“Trên đôi cánh chuồn chuồn” là cuốn sách 

được Nxb. Kim Đồng phát hành năm 2020. Nội 

dung cuốn sách là những kí ức về tuổi thơ trong vắt 

của cậu bé sống trong ngôi làng nhỏ bé, cô đơn giữa 

đồng nước mênh mông ở vùng chiêm trũng Hà Nam. 

Ở đó, có những trò nghịch ngợm của lũ trẻ chân quê 

như: câu cá, thả cua, bắt chuồn chuồn, đánh đáo, học 

bơi...  

Qua 200 trang sách là bức tranh sống động tái hiện về làng quê Bắc bộ, 

mà ở đó ta gặp lại những con người, đồ vật, khung cảnh, tập tục của những ngày 

xưa cũ.  27 truyện ngắn là 27 mảnh kí ức trong veo mà nhà văn Trần Đức Tiến 

ấp ủ, nâng niu bao năm qua. 27 câu chuyện độc lập nhưng lại được cấu tứ một 

cách chặt chẽ theo mạch thời gian và cảm xúc. Những câu chuyện của một đứa 

trẻ cách đây hơn nửa thế kỉ đã trở thành câu chuyện cổ tích của những đứa trẻ 

ngày hôm nay.  

Đọc cuốn sách “Trên đôi cánh chuồn chuồn”, các em sẽ có thêm một 

người bạn chất phát, trung hậu và mơ mộng, vừa được chu du qua một miền đất 

ngỡ quen thuộc mà hóa ra chưa bao giờ đặt chân đến lạ lùng… 

 

50. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về thắc mắc thường gặp : Dành 

cho lứa tuổi 7+ / Gakken biên soạn ; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 3. 

- H. : Kim Đồng, 2021. – 4t. (764 tr.) : tranh màu ; 18 cm. 

Combo “Câu hỏi của học sinh tiểu học” bao gồm 4 cuốn: Tuyển tập câu 

hỏi của học sinh tiểu học - về khoa học; Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học 
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- về sinh vật; Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học - về thắc mắc thường gặp; 

Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học - về sự vật xung quanh.  

    

 

 

 

   

Bộ sách tập hợp gần 200 câu hỏi và thắc mắc thường gặp về các vấn đề 

khoa học do hơn 100 bạn học sinh tiểu học lựa chọn. Ví như trong vũ trụ có 

thiên thể nào lớn hơn Mặt trời không? Vì sao chân ta bị tê khi ngồi quỳ? Nhóm 

máu được quy định như thế nào? Vì sao báo đốm châu Phi lại chạy nhanh?... 

Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự đếm ngược từ 90 đến 1 với phần đáp án 

được phân tích kĩ càng sẽ giúp các bạn đọc nhỏ tuổi bổ sung thêm kiến thức, trổ 

tài giải đáp các thắc mắc khoa học phổ quát, nâng cao bảng thành tích học tập cá 

nhân!. 

 


