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THƠ MẦM NON THEO CHỦ ĐIỂM 

Chủ điểm: BÉ VÀ GIA ĐÌNH 

 

YÊU MẸ 

Mẹ đi làm 

Từ sáng sớm 

Dậy thổi cơm 

Mua thịt cá 

Em kề má 

Được mẹ thơm 

Ơi! Mẹ ơi! 

Yêu mẹ lắm. 

GIÚP MẸ 

Hai chú gà con 

Lon ton lon ton 

Nhảy lên lưng mẹ,  

Se sẽ se sẽ 



  

Nhặt những bọ gà. 

Con giúp mẹ cha 

Ai mà chẳng thích 

LÒNG MẸ 

Có miếng ngọt miếng ngon 

Mẹ dành cho con hết 

Đắng cay chỉ mẹ biết 

Nhọc nhằn chỉ mẹ hay. 

Mẹ - Bếp lửa mỗi ngày 

Sưởi ấm con, đông tới 

Mẹ là quạt mát rượi 

Đuổi cái nóng mùa hè. 

SỮA 

Mẹ uống sữa lúc nào 

Mà sữa đầy vú mẹ ? 

Còn con bú nhiều thế 

Sữa lại chạy đi đâu ? 



  

Ơ kìa mẹ không đáp 

Lại cứ cười là sao ? 

BÉ CHỜ MONG  

Bé nũng nịu mong chờ 

Được mẹ thơm hai má 

Mẹ ôm bé chặt quá 

Bé sung sướng cười vui 

Mẹ bảo bé suốt đời  

Là hoa thơm của mẹ. 

GIÓ TỪ TAY MẸ 

Quạt nan như lá 

Chớp chớp lay lay 

Quạt nan mỏng dính 

Ngọn gió rất dày. 

Gió từ ngọn cây 

Có khi còn nghỉ 

Gió từ tay mẹ 



  

Thổi suốt đêm hè. 

Gió của ông trời 

Có khi rét buốt 

Gió mẹ, mẹ ơi 

Lúc nào cũng mát 

Quạt nan như cánh 

Chớp chớp lay lay 

Mẹ đưa con bay 

Êm vào giấc ngủ. 

NHƯ CHÚ CHIM NON 

Con như chú chim non 

Chưa có ngày rời tổ 

Cha mẹ là nỗi nhớ 

Là tình thương của con. 

Mai sau con lớn khôn 

Sẽ thành người có ích 

Con yêu quê mình nhất  



  

Như yêu mẹ yêu cha . 

DỖ BÉ 

Mẹ bé đi gặt vắng 

Bé ở nhà với em, 

Em múa cho bé xem 

Võng đu cho bé thích. 

Lúc nào bé đòi nghịch 

Em lấy cho đồ chơi, 

Lúc nào bé ngủ rồi 

Em buông màn cho bé. 

GIẶT SÁCH 

Mượn anh sách đẹp 

Bé cầm đi chơi 

Bé bỗng lo quá : 

Bẩn cả bìa rồi 

Cạnh chỗ bé ngồi 

Chậu đang đầy nước 



  

Bé nhúng sách vào 

Giặt cho mau sạch 

Anh về nhìn sách 

Bìa đã rã rời 

Lo sợ bị mắng 

Nịnh anh, bé cười… 

LÀM ANH 

Làm anh khó đấy 

Phải đâu chuyện đùa 

Với em bé gái 

Phải “người lớn” cơ! 

Khi em bé khóc 

Anh phải dỗ dành 

Nếu em bé ngã 

Anh nâng dịu dàng 

Mẹ chia quà bánh 

Chia em phần hơn 



  

Có đồ chơi đẹp 

Cũng nhường em luôn. 

Làm anh thật khó 

Nhưng mà thật vui 

Ai yêu em bé 

Thì làm được thôi. 

  

CHÁU CHÀO ÔNG Ạ ! 

Gà con nhỏ xíu 

Lông vàng dễ thương,  

Gặp ông trên đường: 

- Cháu chào ông ạ ! 

- Gà con ngoan quá. 

Chú chim bạc má 

Đậu trên cành cao 

Gặp ông chim chào: 

- Cháu chào ông ạ! 



  

- Bạn chim ngoan quá! 

Ngồi trên hòn đá 

Một anh cóc vàng 

Cất giọng oang oang: 

- Cháu chào ông ạ! 

- Cóc vàng ngoan quá. 

 

DÁN HOA TẶNG MẸ 

Em dán được cái hoa 

Cô cho mang về nhà 

Nói rằng : “Con biếu mẹ 

Quà ngày tết tháng ba” 

Xoa đầu em, mẹ bảo” 

“Con dán đẹp thế à? 

Mẹ cảm ơn cô giáo 

Dạy con tặng mẹ hoa 

GẤU QUA CẦU 



  

Hai Gấu con xinh xắn 

Bước xuống hai đầu cầu 

Chú nào cũng muốn mau 

Vượt cầu sang kia trước 

Không ai chịu nhường bước 

Cãi nhau mãi không thôi 

Chú Nhái bén đang bơi 

Ngẩng đầu lên và bảo: 

“Cái đầu thì bé tẹo 

Ai cũng muốn sang mau. 

Nếu cứ cố chen nhau 

Thì có anh ngã chết 

Bây giờ phải đoàn kết 

Cõng nhau quay một vòng 

Đổi chỗ, thế là xong 

Cả hai cùng qua được”. 

THĂM NHÀ BÀ 



  

Đến thăm bà 

Bà đi vắng 

Có đàn gà 

Chơi ngoài nắng 

Cháu đứng ngắm 

Đàn gà con 

Rồi gọi luôn: 

Bập, bập, bập. 

Chúng lật đật 

Chạy nhanh nhanh 

Xúm vòng quanh 

Kêu: “Chiếp! Chiếp!” 

Gà mãi miết 

Nhặt thóc vàng 

Cháu nhẹ nhàng 

Lùa vào mát 

EM YÊU NHÀ EM 



  

Chẳng đâu bằng chính nhà em 

Có đàn chim nhỏ bên thềm líu lo 

Có nàng gà mái hoa mơ 

Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong 

Có bà chuối mật lưng ong 

Có ông ngô bắp râu hồng như tơ 

Có ao muống với cá cờ 

Em là chị Tấm đợi chờ bống lên 

Có đầm ngào ngạt hoa sen 

Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ 

Dù đi xa thật là xa 

Chẳng đâu vui được như nhà của em. 

MẸ VÀ CON 

Cây ngô là mẹ 

Bắp ngô là con 

Thân mẹ gầy còm 

Thân con béo chắc 



  

Mỗi cây mấy bắp 

Hạt căng mẫy tròn 

Dồn sức nuôi con 

Mẹ đâu có tiếc 

Tất cả vì con 

Con ơi có biết. 

 

MÈO ĐI CÂU CÁ 

Anh em mèo trắng 

Vác giỏ đi câu 

Em ngồi bờ ao 

Anh ra sông cái 

Hiu hiu gió thổi 

Buồn ngủ quá chừng 

Mèo anh ngã lưng 

Ngủ luôn một giấc 

Lòng riêng thầm nhắc 



  

Đã có em rồi 

Mèo em đang ngồi 

Thấy bầy thỏ bạn 

Đùa chơi múa lượn 

Vui quá là vui 

Mèo nghĩ: Ồ thôi 

Anh câu cũng đủ 

Nghĩ rồi hớn hở 

Nhập bọn vui chơi 

Lúc ông mặt trời 

Xuống núi đi ngủ 

Đôi mèo hối hả 

Quay về lều gianh 

Giỏ em, giỏ anh 

Không con cá nhỏ 

Cả hai nhăn nhó 

Cùng khóc meo meo. 



  

MIỆNG XINH 

Các cháu chơi với bạn 

Cãi nhau là hết vui 

Miệng các cháu xinh thế 

Chỉ có điều hay thôi. 

KỂ CHUYỆN CHO BÉ NGHE 

Hay nói ầm ĩ 

Là con vịt bầu 

Hay hỏi đâu đâu 

Là con chó vện 

Hay chăng dây điện 

Là con nhện con 

Ăn no quay tròn 

Là cối xay lúa 

Miệng thở ra gió 

Là cái quạt hom 

Không thèm cỏ non 



  

Là con trâu sắt. 

Rồng phun nước bạc 

Là chiếc máy bơm 

Dùng miệng thổi cơm 

Là cua là cáy 

Bắn tàu Mỹ cháy 

Là khẩu súng trường 

Người em yêu thương 

Là chú bộ đội 

Chăm ngoan học giỏi 

Là bạn thiếu nhi. 

THỎ BÔNG BỊ ỐM 

Thỏ Bông bị ốm 

Chốc chốc kêu la 

Miệng cứ xuýt xoa 

“Mẹ ơi đau quá!” 

Thỏ mẹ vội vã 



  

Bế Bông trên tay 

Đến bệnh viện ngay 

Nhờ bác sĩ khám 

Bác sĩ sờ nắn 

Hỏi : “Đau chỗ nào?” 

“Bụng cháu cồn cào 

Đau quanh chỗ rốn”. 

Hỏi: “Đã ăn uống 

Những thứ gì nào?” 

Thỏ Bông thều thào: 

“Ăn me với sấu, 

Uống nước không nấu 

Múc ở ngoài ao 

Bụng sôi ào ào 

Ruột đau như cắt” 

Bác sĩ gật gật 

Đặt chiếc ống nghe 



  

Khám xong liền ghi: 

- Đau vì ăn bậy! 

AI DẬY SỚM 

Ai dậy sớm 

Bước ra nhà 

Cau ra hoa 

Đang chờ đón 

* 

Ai dậy sớm 

Ai ra đồng 

Có vầng đông 

Đang chờ đón 

* 

Ai dậy sớm 

Chạy lên đồi 

Cả đất trời 

Đang chờ đón. 



  

MÍA 

Bà cầm dao rựa 

Đủng đỉnh ra vườn 

Chặt mía chia luôn 

Mỗi cháu một đốt. 

Rước mía ăn liền 

Nước sao ngọt mát 

Thương bà già rồi 

Không ăn mía được… 

GIỮA VÒNG GIÓ THƠM 

Này chú Gà Nâu 

Cãi nhau gì thế? 

Này chị vịt bầu 

Chớ gào ầm ĩ! 

Bà tớ ốm rồi 

Cánh màn khép rũ 

Hãy yên lặng nào 



  

Cho Bà tớ ngủ. 

Bàn tay nhỏ nhắn 

Phe phẩy quạt nan 

Đều đều ngọn gió 

Rung rinh góc màn. 

Bà ơi hãy ngủ 

Có cháu ngồi bên 

Căn nhà vắng vẻ 

Khu vườn lặng im. 

Hương bưởi hương cau 

Lẫn vào tay quạt 

Cho bà nằm mát 

Giữa vòng gió thơm. 

 

ONG VÀ BƯỚM 

Con bướm trắng  

Lượn vườn hồng 



  

Gặp con ong 

Đang bay vội 

Bướm liền gọi 

Rủ đi chơi 

Ong trả lời 

“Tôi còn bận 

Mẹ tôi dặn: 

Việc chưa xong 

Đi chơi rong 

Mẹ không thích”. 

ĐI DÉP 

Chân được đi dép 

Thấy êm êm là 

Dép cũng vui lắm 

Được đi khắp nhà. 

BÉ ƠI ! 

Bé này, bé ơi ! 



  

Đừng chơi đất cát 

Hãy vào bóng mát 

Khi trời nắng to 

Sau lúc ăn no 

Đừng cho chân chạy. 

Mỗi sớm ngủ dậy 

Rửa mặt, đánh răng 

Sắp đến bữa ăn 

Rửa tay đã nhé! 

Bé ơi! Bé này… 

 

KIM ĐỒNG HỒ  

- Sao kim phút chạy nhanh 

Kim giờ lại chạy chậm?  

- Vì kim phút chân dài 

Còn kim giờ chân ngắn. 

GÀ CON 



  

Gà mẹ hỏi gà con: 

- Đã ngủ chưa đấy hả ? 

Cả đàn gà nhao nhao 

- Ngủ cả rồi đấy ạ ! 

KHÓC NHÈ 

- Có ai đang khóc nhè 

Mà soi gương không bố ? 

- Một đứa khóc đủ rồi 

Soi chi thành hai đứa ! 

SÁO HỌC NÓI 

Một hôm cô giáo 

Đến nhà bé chơi 

Sáo nghe bé mời : 

- Mời cô xơi nước ! 

Sáo liền bắt chước 

Chú bộ đội qua  

Sáo mừng bay ra : 



  

« Mời cô…xơi nước ! » 

VÌ SAO 

Con mà trả lời được 

Vì sao mía lại ngọt ? 

Bố sẽ thưởng cho con 

Một đốt mía thật ngon ! 

Vì …mía là cây gỗ 

Được ngâm trong nước đường ! 

BỌT XÀ PHÒNG 

Nhìn sóng vỗ trắng bờ 

Bé lạ lùng hỏi mẹ : 

Ai giặt áo ở đâu 

Bọt xà phòng nhiều thế ? 

THỎ CON VÀ MẶT TRĂNG 

Thỏ chạy, trăng chạy 

Thỏ đứng, trăng đứng 

Thỏ con ngẩng mặt 



  

Nhìn trăng lạ lùng: 

“Trăng ơi có phải 

Trăng cũng có chân?” 

BÉ GỌI LÀ… 

Quả ớt đỏ có đuôi 

Bé gọi là quả nắng 

Quả nhót dây đu võng 

Bé gọi là quả leo 

Quả dừa trên cây cao 

Bé gọi là quả trèo 

Nước đổ lúc mưa rào 

Bé gọi là nước chạy 

Nước sông ào ạt chảy 

Bé gọi là sông đi 

Ôi tất cả diệu kì 

Bé đều có tên gọi. 

CHỔI 



  

Thích buộc nhiều thắt lưng 

Cả đời không đi dép 

Chổi múa dạo một vòng 

Rác rong nhà biến sạch. 

ĐÀN GÀ, ĐÀN BƯỞI 

Bé chưa hiểu tại sao 

Lại gọi đàn gà, vịt 

Nên bé gọi đàn chuối 

Đàn cam rồi đàn bưởi 

Đàn quả trên cây cao 

Đàn cá ở trên cao 

Đàn sao trên trời biếc 

Đàn con cò, con diệc 

Đàn con diếc, con rô 

Cứ nhiều nhiều lô xô 

Bé gọi là đàn tất 

Cứ đông đầy chứa chất 



  

Bé gọi « đàn »,vui chưa 

Chủ điểm: TRƯỜNG MẦM NON 

ĐẾN LỚP 

Bé cài nơ hồng 

Rung rinh nhịp bước 

Bướm trắng lượn vòng. 

Theo nơ đến lớp. 

 

VƯỜN TRẺ 

Em yêu vườn trẻ 

Có bạn, có cô 

Múa hát, đùa nô 

Suốt ngày vui vẻ. 

BÉ VÀ CHIM CHÍCH 

Con chim chích 

Đỗ cành quýt, 

Gọi mặt trời 



  

Rích rích rích 

Bé thích thích 

Vui đến trường 

Chim khúc khích 

Cười dễ thương. 

LÊN BỐN 

Em lên bốn 

Đã lớn rồi,  

Em không vòi 

Không quấy nữa. 

Em tắm rửa,  

Chẳng vầy lâu. 

Mẹ đi đâu,  

Em không khóc. 

Giờ tan học,  

Em về nhà 

Không la cà 



  

Chơi ngoài phố. 

CÔ DẠY 

Mẹ, mẹ ơi ! Cô dạy : 

Phải giữ gìn đôi tay, 

Bàn tay mà giây bẩn, 

Sách, áo cũng bẩn ngay. 

Mẹ, mẹ ơi ! Cô dạy : 

Cãi nhau là không vui, 

Cái miệng nó xinh thế 

Chỉ nói điều hay thôi. 

MẸ VÀ CÔ 

Buổi sáng bé chào mẹ 

Chạy đến ôm cổ cô 

Buổi chiều bé chào cô 

Rồi sà vào lòng mẹ 

Mặt trời mọc rồi lặn 

Trên đôi chân lon ton 



  

Hai chân trời của con 

Là mẹ và cô giáo 

 

BẠN MỚI 

Bạn mới đến trường 

Hãy còn nhút nhát 

Em dạy bạn hát 

Rủ bạn cùng chơi 

Cô thấy cô cười 

Cô khen đoàn kết 

ĐI HỌC 

Hôm qua em tới trường 

Mẹ dắt tay từng bước 

Hôm nay mẹ lên nương 

Một mình em tới lớp. 

Trường của em be bé 

Nằm lặng giữa rừng cây. 



  

Cô giáo em tre trẻ 

Dạy em hát rất hay. 

Hương rừng thơm đồi vắng 

Nước suối trong thầm thì 

Cọ xòe ô che nắng 

Râm mát đườg em đi. 

CÔ GIÁO CỦA EM 

Cô dạy em xếp hàng 

Bạn sau nhường bạn trước 

Cùng nhau đi đều bước 

Ngay ngắn và nghiêm trang 

Chúng em ngồi thành hàng 

Học chữ qua hình vẽ, 

Chữ O hình tròn nhé 

Chữ Ô hình cái ô 

Rồi cô kể chuyện Thỏ 

Chuyện bác Gấu, chuyện Voi 



  

Chuyện nhổ cây cải củ 

Cho cả lớp cùng chơi.  

Em yêu cô giáo thế 

Như yêu mẹ của em 

Thầm thì em gọi nhỏ: 

“Cô giáo hiền của em”. 

BÉ VÀO LỚP MỘT 

Sáng nay bé dậy sớm 

Đến trường cùng má, ba 

Bé được vào lớp một 

Chao ôi! Thích thích là! 

Trời mùa thu xanh thẳm 

Lồng lộng lá cờ bay 

Ôi! Cái gì cũng đẹp 

Cũng đáng yêu thế này? 

Trường trang hoàng lộng lẫy 

Bạn đông ơi là đông 



  

Cô dắt bé vào lớp 

Trong niềm vui phập phồng. 

Ôi, hôm nay vui quá!  

Bé lên lớp một rồi 

Ngoài kia ba và má 

Nhìn bé cười thật tươi. 

CHỌN QUÀ 

Mồng một tháng sáu 

Tết của thiếu nhi 

Mẹ đưa em đi 

Sắm quà mậu dịch: 

Ô tô bình bịch, 

Có cả vịt bơi,  

Nào các bạn ơi, 

Ta chơi chung nhé! 

CỦA CHUNG 

Cái bàn nho nhỏ 



  

Cái ghế xinh xinh, 

Của lớp chúng mình, 

Để ngồi học đấy, 

Ta không vẽ bậy, 

Không viết lung tung, 

Vì là của chung, 

Giữ gìn cẩn thận. 

ĐÓN BẠN 

Dế con đi học ven đồng 

Tối về gặp trận mưa dông gió lùa 

Đom đóm chẳng quản gió mưa 

Mang đèn, mang áo đi dưa dế về. 

 

NĂM MẢNH GỖ 

Mèo con nhặt được  

Năm mảnh gỗ rơi, 

Sắp xếp một hồi, 



  

Thành ngôi nhà nhỏ. 

Trồng hoa, trồng cỏ 

Xanh đỏ quanh nhà, 

Ôi! Cô mèo ta 

Thèm vào ở quá! 

ĐÈN ĐỎ, ĐÈN XANH 

Dung dăng dung dẻ 

Vui vẻ đi chơi 

Đèn đỏ báo rồi 

Bạn chờ tí nhé! 

Dung dăng dung dẻ 

Vui vẻ đi chơi 

Đèn xanh đã mời 

Bạn ơi, đi nhé! 

BÉ MÚA 

Bàn tay bé uốn uốn 

Là dải lụa bay ngang  



  

Bàn tay bé nghiêng sang 

Là chiếc dù che nắng 

Bàn tay bé giăng thẳng 

Là cánh con ngỗng trời 

Bàn tay bé bơi bơi 

Là mái chèo nho nhỏ 

Bàn tay bé xòe nở 

Là năm cánh hoa tươi 

Là mọc dậy mặt trời 

Bé dâng lên tặng mẹ. 

CHƠI Ú TIM 

Rủ nhau chơi ú tim 

Giờ đến phiên chó trốn 

Mèo đảo mắt nhìn quanh 

Chó nấp đâu giỏi gớm ! 

Bỗng kìa, chỗ khe tủ 

Chó để lộ cái đuôi 



  

Rón rén mèo đến nơi 

Òa ! Chộp ngay lưng bạn ! 

Chó vẫn thú vị lắm 

Cứ nhe răng ra cười : 

- Không ! Mình nấp giỏi thật 

Lỗi chỉ tại cái đuôi. 

ĐI CHỢ TẾT 

Chiếc xe ba bánh 

Bố mới mua về 

Bé chở búp bê 

Đi chơi chợ Tết 

« Búp bê đừng sợ 

Yên tâm chị đèo » 

Búp bê nghe vậy 

Mắt cười trong veo 

Bé hát, bé reo 

Đạp xe xoay tít 



  

Bé đi chợ Tết. 

O TRÒN NHƯ… TRỨNG VỊT 

Lớp vịt ngồi yên lặng 

Mé cầu ao sau nhà 

Cô Ngan say sưa giảng : 

- O tròn như trứng gà ! 

Vịt nghe như nghe… sấm! 

Vừa học trước, quên sau 

Giảng hoài mà chẳng thấm 

Như nước đổ trên đầu. 

Cô giáo Ngan nhanh trí 

Vội sửa lại giáo trình 

Và cả lớp đồng tình: 

- O tròn như trứng vịt! 

NGỖNG VÀ VỊT 

Ngỗng không chịu học,  

Khoe hết chữ rồi, 



  

Vịt đưa sách ngược 

Ngỗng cứ tưởng xuôi. 

Cứ giả đọc nhẩm 

Làm vịt phì cười. 

Vịt khuyên một hồi: 

- Ngỗng ơi! Học! Học! 

CHIM SÁO 

- Tại sao con chim sáo 

Cứ một điệu hót hoài? 

- Vì không có cô giáo 

Dạy nó hát nhiều bài. 

 

Chủ điểm: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

  

EM YÊU MIỀN NAM 

Miền Nam có lắm dừa xanh, 

Có sông lắm cá chảy quanh ruộng đồng 



  

Lúa vàng bát ngát mênh mông, 

Em yêu dừa ngọt, yêu đồng miền Nam. 

BÁC THĂM NHÀ CHÁU 

Hôm nào Bác đến thăm nhà, 

Cháu vui, vui cả lá hoa ngoài vườn. 

Bác xoa đầu cháu Bác hôn, 

Bác thương em cháu xúc cơm vụng về. 

Bác ngồi ngay ở bên hè , 

Bón cho em cháu những thìa cơm ngon. 

Bé em mắt sáng xoe tròn, 

Vươn mình tay nhẹ xoa chòm râu thưa. 

Bác cười Bác nói hiền hòa, 

Nâng bàn tay nhỏ nõn nà búp tơ. 

Bác về cháu đứng ngẩn ngơ, 

Má thơm nhắc mãi Bác Hồ vừa hôn.  

BÉ TẬP NÓI 

Chập chà chập chững, 



  

Bé đi chưa vững 

Miệng nói bi bô : 

« Bác Hồ ! Bác Hồ !...» 

Ngón tay nhỏ xíu, 

Bé chỉ lên tường. 

Từ trong bức ảnh, 

Bác cười yêu thương. 

HOA QUANH LĂNG BÁC 

Hoa ban xòe cánh trắng 

Lan tươi màu nắng vàng 

Cánh hồng khoe nụ thắm 

Bay làn hương dịu dàng. 

Mùa đông đẹp hoa mai 

Cúc mùa thu thơm mát 

Xuân tươi sắc hoa đào 

Hè về sen tỏa ngát. 

Như bao người đứng gác 



  

Thay phiên nhau đêm ngày 

Hoa nở quanh lăng Bác 

Suốt bốn mùa hương bay. 

ÔNG LÊ – NIN 

Ông Lê-nin ở nước Nga, 

Mà em lại thấy rất là Việt Nam. 

Cũng vầng tráng rộng thênh thang, 

Y như trán Bác mênh mang đất trời. 

Cũng đôi mắt đẹp sáng ngời, 

Y như mắt Bác luôn cười với em. 

Cũng yêu các cháu thiếu niên, 

Y như tình cảm thiêng liêng Bác Hồ . 

Ông Lê – nin ở nước Nga, 

Mà em lại thấy rất là Việt Nam. 

TRĂNG LƯỠI LIỀM 

Những ngôi sao trên trời 

Như cánh đồng mùa gặt, 



  

Vàng như những hạt thóc 

Phơi trên sân nhà em. 

Vầng trăng như lưỡi liềm 

Ai bỏ quên giữa ruộng 

Hay bác Thần Nông mượn 

Của mẹ em lúc chiều. 

CHÚ GIẢI PHÓNG QUÂN 

Chú là chú em 

Chú đi tiền tuyến, nửa đêm chú về 

Ba lô con cóc to bè 

Mũ tai bèo bẻ vành xòe trên vai 

Cả nhà mừng quá chú ơi! 

Y như em đã mơ rồi đêm nao 

Chú về kể chuyện vui sao 

Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con 

Chắp tay lạy má xin cơm 

Em mà có đói, chả hèn thế đâu 



  

Muốn xin chiếc mũ tai bèo 

Làm cô giải phóng, được trèo Trường Sơn. 

EM YÊU NHÀ EM 

Chẳng đâu bằng chính nhà em 

Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo 

Có nàng gà mái hoa mơ 

Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong. 

Có bà chuối mật lưng ong 

Có ông ngô bắp râu hồng như tơ. 

Có ao muống với cá cờ 

Em là chị Tấm đợi chờ bống lên. 

Có đầm ngào ngạt hoa sen 

Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ. 

Dù đi xa thật là xa 

Chẳng đâu vui được như nhà của em. 

Chủ điểm : THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 

CÂY ĐÀO 



  

Cây đào đầu xóm 

Lốm đốm nụ hồng 

Chúng em chỉ mong 

Mùa đào mau nở 

Bông đào nho nhỏ 

Cánh đào hồng tươi 

Hễ thấy hoa cười 

Đúng là tết đến  

CÂY GẠO 

Có cây bông gạo 

Mọc ở ven đê 

Sắp đến mùa hè 

Hoa đua nhau nở. 

Hoa gạo rực đỏ, 

Bông gạo trắng tinh, 

Gió thổi rung rinh, 

Bông bay lả tả. 



  

BẮP CẢI XANH 

Bắp cải xanh 

Xanh mát mát 

Lá cải sắp 

Sắp vòng tròn 

Búp cải non  

Nằm ngủ giữa 

GỌI NGHÉ 

Ơ hó ơ hẹ  

Nghé đi theo mẹ 

Ra cánh đồng xa 

Ru rú ở nhà 

Khi nào cho lớn 

CON CÁ VÀNG 

Con cá vàng 

Bơi nhẹ nhàng 

Trong bể nước 



  

Đố ai bơi được 

Như con cá vàng  

CON CÁ VÀNG 

Con cá vàng 

Quàng khăn lụa 

Giữa nước trong 

Cùng bạn múa 

ĐÀN BÒ 

Đẹp nhất đàn bò 

Đuôi dài hông to 

Lông vàng óng mượt 

Vươn cổ “Ụm bò” 

GÀ GÁY 

Thấy trời đã sáng 

Gà gáy ó o 

Đua nhau gà gáy 

Gà gáy thật to 



  

Ò ó o … o 

CHÚ GÀ CON 

Mẹ mua cho bé 

Mấy chú gà con 

Đứng trên mâm tròn 

Tốc – tốc – tốc – tốc 

VÒNG QUAY LUÂN CHUYỂN 

Từ những hạt quít 

Nảy ra mầm non 

Mầm thành cây xanh 

Ra hoa đầy cành 

Hoa lại thành quả 

Quít vàng ngọt lành 

Người ta ăn quả 

Nhả hạt xinh xinh 

Từ những hạt ấy 

Lại ra mầm non 



  

Mầm thành cây xanh 

Ra hoa đầy cành. 

Hoa lại ra quả 

Quít vàng ngọt lành 

Vòng quay luân chuyển 

Tiếp mãi không ngừng. 

HỒ SEN 

Hoa sen đã nở 

Rực rỡ đầy hồ 

Thoang thoảng gió đưa 

Mùi hương thơm ngát 

Lá sen xanh ngát 

Đọng hạt sương đêm 

Gió rung êm đềm 

Sương long lanh chạy. 

 

VẢI 



  

Tu hú kêu từ xa 

Cho vải dần chín đỏ 

Đây giống vải quê ta 

Tròn xinh như trứng gà 

Vỏ mỏng, lót lụa trắng 

Đẹp tay người bóc ra 

Chờ vải lúc còn hoa 

Ngắm vải một lần qua 

Quả đầu tiên… quả cuối 

Chia nhau đi trăm nhà… 

KHẾ 

Hoa từ cành cao 

Rủ nhau xuống giếng 

Tắm xong, hoa tím 

Theo gàu nước lên 

Khế ngọt, khế chua 

Đều chia năm cánh 



  

Khế chín đầy cây 

Vàng treo lóng lánh. 

THỊ 

Lá xanh quả xanh 

Lặng im trên cành 

Lá xanh quả vàng 

Chim chuyền rung rinh 

Túi thị lủng lẳng 

Bé xách trong tay 

Có thị cạnh má 

Bé càng ngủ say 

Bà kể: “Thị này 

Ngày xưa cô Tấm 

Chui vào đây trốn 

Đợi ngày gặp Vua…” 

DỨA 

Đầu xanh mũ vua 



  

Mình vàng áo giáp 

Một trăm con mắt 

Nhìn quanh bốn bể 

Dứa chín trưa hè 

Trên đồi đất đỏ 

Một quả sóc ăn 

Thơm lừng trong gió 

 

CHANH 

Một lùm xanh biếc 

Che kín đàn gà 

Chanh non sần da 

Chanh già láng vỏ 

Chanh cốm thơm quá 

Bóc mời bạn ăn 

Múi chanh chấm muối 

Mắt cười long lanh. 



  

NA 

Na non xanh 

Múi loắt choắt. 

Na mở mắt 

Múi nở to 

Na bỏ vò 

Đua nhau chín. 

Môi chúm chím 

Hút múi na, 

Hạt nhả ra 

Đen lay láy. 

Ra tháng tư 

Chín tháng bảy 

Chào mào nhảy 

Suốt mùa na. 

ỔI 

Chung một vườn 



  

Bao dòng họ: 

Đây, ổi đào 

Kia, ổi mỡ 

Đào, ruột hồng 

Mỡ, ruột trắng 

Đẹp dấu răng 

Em mới cắn. 

 

DỪA 

Ai mang nước lên cây 

Mà dừa kia có nước ? 

Chắc mấy hôm trời mưa 

Dừa đã lo hứng được ! 

Nước mưa có ngọt đâu 

Mà nước dừa lại ngọt ? 

Chắc dừa đi xin đường 

Bỏ vào bụng từ trước. 



  

 

QUẢ GÌ 

Quả gì mà chua chua thế ? 

Xin thưa rằng : quả khế 

Ăn vào thì chắc là chua 

Vâng, chua ! 

Chua thì để nấu canh chua. 

Quả gì mà da cưng cứng ? 

Xin thưa rằng : quả trứng 

Ăn vào thì nó làm sao ? 

Không sao ! 

Ăn vào thì sẽ thêm cao. 

Quả gì mà gai chi chít ? 

Xin thưa rằng : quả mít 

Ăn vào thì chắc là đau ? 

Không đau ! 

Thơm lừng cả mấy hôm sau. 



  

CÂY BÀNG 

Cứ vào mùa đông 

Gió về rét buốt 

Cây bàng trụi trơ 

Lá cành rụng hết 

Chắc là nó rét ! 

Khi vào mùa nắng 

Tán lá xòe ra 

Như cái ô to 

Đang làm bóng mát. 

Bóng bàn tròn lắm 

Ròn như cái nong 

Em ngồi vào trong 

Mát ơi là mát ! 

A ! Bàng tốt lắm 

Bàng che cho em 

Nhưng ai che bàng 



  

Cho bàng khỏi nắng 

RONG VÀ CÁ 

Có cô rong xanh 

Đẹp như tơ nhuộm 

Giữa hồ nước trong 

Nhẹ nhàng uốn lượn 

Một đàn cá nhỏ 

Đuôi đỏ lục hồng 

Quang cô rong đẹp 

Múa làm văn công 

 

MÙA XUÂN 

Dung dăng dung dẻ 

Dẫn trẻ đi chơi 

Mùa xuân đến rồi 

Ánh xuân tươi sáng 

Đám mây bông trắng 



  

Nổi giữa trời xanh 

Gió đưa bồng bềnh 

Cao vời lồng lộng 

Vườn thênh thang rộng 

Cỏ non xanh rờn 

Hoa đào tươi thắm 

Vườn xuân đầm ấm 

Ríu rít chim ca. 

CÂY DƯA LEO 

Cây dưa leo 

Bé tí teo 

Ở trong nhà 

Lại bò ra 

Ngoài cửa sổ 

Và nghễn cổ 

Lên trời cao 

Hỏi: “Vì sao?” 



  

Cây trả lời 

“Ra ngoài trời 

Cho dễ thở 

Tắm nắng gió 

Gội mưa rào 

Cây mời cao 

Hoa mới đẹp 

HOA NỞ 

Hoa cà màu tím 

Hoa huệ trắng tinh 

Hoa nhài xinh xinh 

Đua nhau cùng nở 

QUẢ THỊ 

Vàng như mặt trăng 

Treo trên vòm lá 

Da nhẵn mịn màng 

Thị ơi! Thơm quá! 



  

QUẤT 

Là hoa hay là quả 

Là trăng hay là sao 

Có ai đánh đâu nào 

Mà lại là tên quất 

CÂY ĐÀO 

Cây đào đầu xóm 

Lốm đốm nụ hồng 

Chúng em chỉ mong 

Mùa đào mau nở 

Bông đào nho nhỏ 

Cánh đào hồng tươi 

Hể thấy hoa cười 

Đúng là tết đến 

TRĂNG SÁNG 

Sân nhà em sáng quá 

Nhờ ánh trăng sáng ngời 



  

Trăng tròn như cái đĩa 

Lơ lửng mà không rơi. 

Những hôm nào trăng khuyết 

Trông giống con thuyền trôi 

Em đi trăng theo bước 

Như muốn cùng đi chơi. 

ÔNG MẶT TRỜI 

Ông mặt trời óng ánh 

Tỏa nắng hai mẹ con 

Bóng con và bóng mẹ 

Dắt nhau đi trên dường 

Ông nhíu mắt nhìn em 

Em nhíu mắt nhìn ông 

Ông ở trên trời nhé 

Cháu ở dưới này thôi 

Hai ông cháu cùng cười 

Mẹ cười đi bên cạnh 



  

Ông mặt trời óng ánh. 

HOA KẾT TRÁI 

Hoa cà tím tím 

Hoa mướp vàng vàng 

Hoa lựu chói chang 

Đỏ như đốm lửa. 

Hoa vừng nho nhỏ 

Hoa đỗ xinh xinh 

Hoa mận trắng tinh 

Rung rinh trong gió. 

Này các bạn nhỏ 

Đừng hái hoa tươi! 

Hoa yêu mọi người 

Nên hoa kết trái. 

TẾT ĐANG VÀO NHÀ 

Hoa đào trước ngõ 

Cười vui sáng hồng 



  

Hoa mai trong vườn 

Rung rinh cánh trắng 

Sân nhà đầy nắng 

Mẹ phơi áo hoa 

Em dán tranh gà 

Ông treo câu đố 

Tết đang vào nhà 

Sắp thêm một tuổi 

Đất trời nở hoa. 

CÂY THƯỢC DƯỢC 

Cây thược dược 

Mới ra hoa 

Trận gió qua 

Cây đổ rạp 

“Có đau lắm? 

Tôi đỡ nào! 

Kẻo cúi lâu 



  

Lưng sẽ mỏi 

Tay bé đỡ 

Bông hoa cười 

Mắt bé tươi 

Như hoa nở 

HOA PHƯỢNG 

Hôm qua còn lấm tấm  

Chen lẫn màu lá xanh 

Sáng nay bừng lửa thẫm 

Rừng rực cháy trên cành 

“Bà ơi sao mà nhanh 

Phượng mở nghìn mắt lửa 

Cả dãy phố nhà mình 

Một trời hoa phượng đỏ 

Hay đêm qua không ngủ 

Chị gió quạt cho cây 

Hay mặt trời ủ lửa 



  

Cho hoa bừng hôm nay. 

HƯƠNG VÀ GIÓ 

Có ngọn gió trong mát 

Hương hoa thành mênh mông 

Có hương hoa dịu ngọt 

Ngọn gió thơm lạ lùng. 

Phơi trên sân nhà em 

Vầng trăng như lưỡi liềm 

Ai bỏ quên giữa ruộng 

Hay bác thần nông mượn 

Của mẹ em lúc chiều. 

TRĂNG ƠI … TỪ ĐÂU ĐẾN 

(trích) 

Trăng ơi, từ đâu đến? 

Hay từ cánh đồng xa. 

Trăng hồng như quả chín 

Lững lơ trên trước nhà. 



  

Trăng ơi, từ đâu đến? 

Hay biển xanh diệu kì 

Trăng tròn như mắt cá 

Không bao giờ chớp mi 

Trăng ơi, từ đâu đến? 

Hay từ một sân chơi. 

Trăng bay như quả bóng 

Bạn nào đá lên trời. 

TRĂNG 

Trăng ơi từ đâu đến 

Hay từ một sân chơi 

Trăng bay như quả bóng 

Bạn nào đá lên trời 

GÀ GÁY 

Thấy trời đã sáng 

Gà gáy ó o ! 

Đua nhau gà gáy 



  

Gà gáy thật to : 

Ò ó o…o ! 

CHIM HÓT 

Chim hót líu lo 

Chào cô chào cô 

Chim kêu ríu rít 

Thích ! Thích ! Thích ! Thích ! 

CHÚ MÈO CON 

Chú mèo thoăn thoắt 

Sắp bắt được mồi… 

Ô, chú nhầm rồi 

Chú vờn đuôi chú 

Hỏi chú xem thử 

Chơi trò gì kia? 

Mèo cười rung ria 

- Đuôi …thằng chuột đấy! 

CON KHỈ 



  

Con khỉ thích leo trèo 

Hết cành cao cành thấp 

Đôi tay dài vươn khắp 

Trảy trái cây nhét mồm. 

CON LỢN 

Con lợn béo múp míp 

Thích ăn bèo trộn cám 

Suốt ngày rồi suốt tháng 

Chỉ hết nằm lại ăn. 

ĐÀN VỊT 

Đàn vịt bơi trong ao 

Con sau theo con trước 

Bơi bơi trên mặt nước 

Và quàng quạc gọi nhau. 

CON CÔNG  

Công có đuôi, cánh dài 

Lốm đốm hoa sặc sỡ 



  

Thích rong chơi xòe múa 

Khoe mẽ khắp mọi nơi. 

CON CHIM CHÍCH 

Ri rích ri rích 

Tôi là chim chích 

Nhà ở bụi chanh 

Tôi bay thật nhanh 

Chuyền cành thoăn thoắt 

Tìm sâu, tôi bắt 

Tôi là chim chích 

Ri rích ri rích 

 

CHIM CHÍCH BÔNG 

Chim chích bông 

Bé tẻo teo 

Rất hay trèo 

Từ cành na  



  

Sang cành bưởi 

Sang bụi duối 

Em vẫy gọi 

Chích bông ơi! 

Luống rau tươi 

Sâu đang phá. 

Chim xuống nhá 

Có thích không? 

Chú chích bông 

Liền xà xuống 

Bắt sâu cùng 

Và luôn mồm 

Thích!  

Thích! 

Thích! 

  

ĐÀN GÀ CON 



  

Mười quả trứng tròn 

Mẹ gà ấp ủ 

Mười chú gà con 

Hôm nay ra đủ 

Lòng trắng, lòng đỏ 

Thành mỏ, thành chân 

Cái mỏ tí hon 

Cái chân bé xíu 

Lông vàng mát dịu 

Mắt đen sáng ngời 

Ơi chú gà ơi! 

Ta yêu chú lắm 

ĐI NẮNG 

Có con chim chích 

Nó đậu cành xoan 

Nó kêu ai ngoan 

Thì nghe lời nó 



  

Đi nắng phải có 

Nón mũ mà che 

Hễ ai không nghe 

Thì chim không thích. 

BÉ YÊU TRĂNG 

Bé yêu trăng  

Bằng giọng hát 

Trăng vằng vặc 

Soi bé cười 

Ông trăng ơi 

Đừng lặn nhé 

Để cho bé 

Hát dưới trăng 

Để chị Hằng 

Chơi cùng bé 

Để chú Cuội 

Vơi buồn tẻ 



  

Ông trăng ơi 

Đừng lặn nhé 

Để cho bé 

Hát cùng trăng 

CON RÙA 

Rì rà rì rà 

Đội nhà đi chơi 

Tối lặn mặt trời 

Úp nhà đi ngủ 

ĐÀN BÒ 

Đẹp nhất đàn bò 

Đuôi dài hông to 

Lông vàng bóng mượt 

Vươn cổ “Ùm bò” 

CON CUA 

Con cua tám cẳng 

Nghênh ngang hai càng 



  

Đeo chiếc yếm trắng 

Dạo chơi đồng làng 

CON CÁ VÀNG 

Con cá vàng 

Bơi nhẹ nhàng 

Trong bể nước 

Đố ai bơi được  

Như con cá vàng 

CON CÁ VÀNG 

Con cá vàng 

Quàng khăn lụa 

Giữa nước trong 

Cùng bạn múa. 

CON VE 

Ve kêu suốt mùa hè 

Râm ran ngoài ngõ phố 

Chào mùa hoa phượng đỏ 



  

Ca mãi một bài ca. 

TÌM Ổ 

Một chị gà mái 

Áo trắng như bông 

Yếm để hoa vàng 

Cánh phồng bắp chuối 

Xăm xăm xúi xúi 

Tìm ở quanh nhà 

Chạy vào chạy ra 

Tót! Tót! Tót! Tót! 

CON TRÂU 

Con trâu ăn cỏ 

No bụng ngủ ngon 

Nghe gà gáy dồn 

Dậy đi cày ruộng 

GỌI NGHÉ 

Ơ hò ơ hò 



  

Nghé đi theo mẹ 

Ra cánh đồng xa 

Ru rú ở nhà 

Khi nào cho lớn 

CON VOI 

Con vỏi con voi 

Cái vòi đi trước 

Hai chân trước đi trước 

Hai chân sau đi sau 

Còn cái đuôiđi sau rốt 

Tôi xin kể nốt 

Cái chuyện con voi 

CON CHUỒN CHUỒN 

Trời thì sắp nổi cơn mưa 

Chuồn chuồn bay đầy ngõ 

Bốn cánh mỏng như tơ 

Nghiêng nghiêng chao trong gió 



  

CÚN KHOANG 

Cún Khoang chăm giữ nhà 

Bé về, đuôi ngoáy tít 

Chuột chạy, mồm khẽ rít 

Khách đến, sủa gâu gâu 

QUÊN 

Chú gà trống mới lớn 

Leo lên đỉnh nóc nhà 

Định đọc một bài thơ 

Nhưng quá đỗi hồi hộp 

Gà cất giọng lại ngắc 

Nhớ được mỗi một từ 

Đành gáy: “Cúc, cù, cu!” 

BÁC GẤU ĐEN 

Bác Gấu Đen 

Đi chơi rừng 

Gặp mưa giông 



  

Bị ướt cả 

Bác gõ cửa 

Nhà Thỏ Nâu 

Thỏ càu nhàu 

Không cho trú 

Bác buồn quá 

Lại ra đi 

Mưa dầm dề 

Càng ướt sũng 

* 

Nhà Thỏ Trắng 

Bác dừng chân 

Thỏ ân cần 

Mời bác sưởi. 

Đêm mưa càng dữ dội 

Thỏ Nâu bị đổ nhà 

Chạy đến miệng kêu ca : 



  

“Bác ơi! Cứu cháu với” 

Bác nhẹ nhàng thăm hỏi: 

Thỏ Nâu cứ yên lòng 

Mai, Bác làm nhà mới 

Chỉ một loáng là xong 

* 

Em yêu bạn Thỏ Trắng 

Em quí Bác Gấu Đen 

Bác gấu thật tốt bụng 

Thỏ trắng thật đáng khen 

CON VE 

Ve kêu suốt mùa hè 

Râm ran ngoài ngõ phố 

Chào mùa hoa phượng đỏ 

Ca mãi một bài ca. 

THỎ CON 

Thỏ con ngồi lặng yên 



  

Lông một màu trắng muốt 

Hai mắt hồng trong suốt 

Trông hiền ơi là hiền ! 

CON TRÂU 

Con trâu ăn cỏ 

No bụng ngủ ngon 

Nghe gà gáy dồn 

Dậy đi cày ruộng. 

 

TIẾNG CHIM GÕ KIẾN 

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! 

Tôi: Gõ Kiến đây! 

Cây nào sâu mọt 

Xin gọi tôi ngay 

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! 

Nào mỡ, vàng tâm 

Đinh, lim, sến, táu 



  

Bồ đề, trám trấu 

Có Gõ Kiến đây! 

Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! 

GÀ MẸ 

Gà mẹ xòe đôi cánh 

Làm hai mái nhà xinh 

Đàn gà con rúc rích 

Mưa rơi xuống nhà mình 

Gà mẹ xòe đôi cánh 

Làm bức tường cản ngăn 

Khi mèo khoang, chó vện 

Đuổi con mình trên sân. 

CHIM BỒ CÂU 

Đàn bồ câu trắng 

Lượn giữa trời xanh  

Cùng vui múa hát 

Không chơi một mình. 



  

CHIM CHÌA VÔI 

Như một vệt vôi trắng 

Ai vẽ qua khung trời 

Lẫn trong làn khói trắng 

Tiếng hát từ lưng trời. 

Đuôi chim hình lá phễu 

Rung rung như dây đàn 

Từ trong chùm quả chín 

Tiếng chim ngọt không gian. 

ĐÀN KIẾN 

Trông kìa đàn kiến,  

Nó bò lên cao, 

Sắp có mưa rào, 

Kiến đi ẩn đấy. 

Con nào con nấy, 

Chăm chú mà đi 

Gặp bạn trở về, 



  

Ghé đầu : Chào bạn! 

NHỚ CON TRÂU MỘNG 

Ở chơi nông trường 

Nhớ con trâu mộng. 

Da đen láng bóng 

Ức rộng thênh thênh 

Đôi sừng vênh vênh 

Chóp sừng nhọn hoắt. 

Dưới bóng râm mát 

Trâu đứng nghỉ ngơi, 

Em nhảy lên ngồi 

Lưng trâu em hát. 

NGỰA CON 

Ngựa cha đi móng sắt 

Bật lửa đá dưới chân 

Ngựa con thấy, kêu ầm: 

- Bố ơi! Chân bố cháy ! 



  

CHÚ BÊ CON 

Trên đê sông Hồng, 

Bê con gặm cỏ 

Bốn chân nho nhỏ 

Lon ta lon ton… 

Cỏ mật tươi non 

Của bê đấy nhá 

Bê ăn ngon quá 

Bê càng lớn nhanh. 

CHẪU CHUỘC 

Có chú chẫu chuộc 

Nhà ở bờ ao 

Hễ có mưa rào 

Suốt đêm Chẫu học : 

- Chuộc, chuộc, chuộc, chuộc  

Chuộc, chuộc, chuộc, chuộc…  

RÙA CON ĐI CHỢ 



  

Rùa con đi chợ mùa xuân 

Mới đến cổng chợ bước chân sang hè 

Chợ đông, hoa trái bộn bề 

Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo. 

Mua xong chợ đã vãn chiều 

Heo heo gió thổi cánh chiều mùa thu. 

CHÚ ẾCH 

Có chú là chú Ếch con 

Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi 

Gặp ai, Ếch cũng thế thôi 

Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ 

Em không như thế bao giờ 

Vì em ngoan ngoãn biết thưa, biết chào. 

TIẾNG VE 

Vang lên từ đất 

Vang lên từ cây 

Vang lên chất ngất 



  

Vang lên đông đầy 

Ve ve ve ve 

Rộn rã mùa hè 

Xóm làng bát ngát 

Chỉ còn tiếng ve 

Ve! Ve! Ve! Ve!  

NHỮNG TIẾNG KÊU 

Gâu ! Gâu ! Gâu ! – Chó hỏi 

Ịt ! Ịt ! Ịt ! – Lợn đói 

Meo ! Meo ! Meo ! – Mèo trách 

Be ! Be! Be! – Dê cười 

CHUỒN CHUỒN 

Chiếc máy bay bé tẹo 

Nhìn kĩ thật đáng yêu! 

Cánh mỏng hơn cả lụa 

Bay không một tiếng kêu. 

Máy bay này mình xanh 



  

Máy bay kia mình đỏ 

Bay thấp rồi bay cao 

Sân bay: một lá lúa. 

ONG 

Hoa táo nhờ ai gọi 

Hoa nhãn nhờ ai mời 

Mà sáng nay …mờ đất 

Đã thấy ong đến rồi? 

HOA ĐÀO, HOA MAI 

Hoa đào ưa rét 

Lấm tấm mưa bay 

Hoa mai chỉ say 

Nắng pha chút gió. 

Hoa đào thắm đỏ 

Hoa mai dát vàng 

Thoắt mùa xuân sang 

Thi nhau nở rộ. 



  

Mùa xuân hội tụ 

Niềm vui, nụ chồi 

Đào, mai nở rộ 

Đẹp hai phương trời. 

HOA CÚC VÀNG 

Suốt cả mùa đông 

Nắng đi đâu miết 

Trời đắp chăn bông 

Còn cây chịu rét. 

Sớm mai nở hết 

Đầy sân cúc vàng 

Thấy mùa xuân đẹp 

Nắng lại về chăng? 

Ồ! Chẳng phải đâu! 

Mùa đông nắng ít 

Cúc gom nắng vàng 

Vào trong lá biếc. 



  

Chờ cho đến Tết 

Nở bung thành hoa 

Rực vàng hoa cúc 

Ấm vui mọi nhà. 

MÙA XUÂN 

Dung dăng dung dẻ 

Đàn trẻ đi chơi 

Mùa xuân đến rồi 

Ánh xuân tươi sáng. 

Đám mây bông trắng 

Nổi giữa trời xanh 

Gió đưa bồng bềnh 

Cao vời lồng lộng. 

Vườn thênh thang rộng 

Cỏ non xanh rờn 

Hây hẩy gió vờn 

Hoa đào tươi thắm 



  

Vườn xuân đầm ấm 

Ríu rít chim ca. 

GIỮA TRƯA HÈ 

Giữa trưa hè 

Say tiếng ve, 

Phượng đỏ hoa 

Rung rinh nắng. 

Giữa trưa hè, 

Đàn cò trắng 

Lội sang sông, 

Đám mây hồng 

Trôi lặng lẽ. 

Giữa trưa hè, 

Một mình bé, 

Võng đu đưa, 

Ngồi ru ru 

Cho em ngủ. 



  

MÙA THU SANG 

Hôm nay trời mát dịu 

Hết nắng hè chói chang 

Mưa thu bay nhẹ hạt 

Lúa thu nhuộm sắc vàng 

Cánh đồng thơm mùi cốm 

Đón mùa gặt mới sang. 

LÚA VÀ GIÓ 

Cua con hỏi mẹ 

Dưới ánh trăng đêm : 

- Cô Lúa đang hát 

Sao bỗng lặng im ! 

Đôi mắt lim dim 

Mẹ cua liền đáp : 

- Chú Gió đi xa 

Lúa buồn không hát. 

CẶP SONG CA MÙA HÈ 



  

Hè về, bé ve 

Lại cùng hoa phượng 

Cất giọng say mê 

Ru trời quả ngọt. 

Ve hát giọng cao 

Giọng trầm phượng vĩ 

Như hồ với nhị 

Suốt mùa véo von… 

CƠM 

Sống, gọi là gạo 

Chín, gọi là cơm 

Nhờ có nước và lửa 

Gạo trắng thành cơm thơm. 

BỜ TRE ĐÓN KHÁCH 

Bờ tre quanh hồ 

Suốt ngày đón khách 

Một đàn cò bạch 



  

Hạ cánh reo mừng 

Tre chợt tưng bừng 

Nở đầy hoa nắng. 

Đến chơi im lặng 

Có bác bồ nông 

Đứng nhìn mênh mông 

Im như tượng đá. 

Một chú bói cá 

Đỗ xuống cành mềm 

Chú vụt bay lên 

Đậu vào chỗ cũ 

Ghé chơi đông đủ 

Cả toán chim cu 

Ca hát gật gù: 

“Ồ, tre rất mát!”. 

Khách còn chú ếch 

Ì ộp vang lừng 



  

Gọi sao tưng bừng 

Lúc ngày vừa tắt. 

TIẾNG SÁO TRÚC 

Có ai đang thổi sáo 

Ngay cạnh khóm trúc xinh 

Trúc ơi, trúc có biết 

Tiếng sáo kia của mình? 

CẦU VỒNG 

Mưa rào vừa tạnh, 

Có cái cầu vồng 

Ai vẽ cong cong 

Tô màu rực rỡ: 

Tím, xanh, vàng, đỏ… 

Ồ! Hai cái cơ: 

Cái rõ, cái mờ 

Ai tài thế nhỉ? 

UỐNG 



  

Mẹ cho rau uống nước 

Bằng cái bình tưới hoa 

Trời cho lúa uống nước 

Bằng cả trận mưa to. 

THƠM 

Bé thơm mùi sữa mẹ 

Cây thơm mùi quả hoa 

Sách thơm mùi giấy mực 

Xe thơm mùi đường xa. 

THÁCH ANH TRÂU ĐẤY! 

Thách anh Trây đấy! 

Đánh được sáo đen 

Anh quất đuôi lên 

Sáo sà xuống đất 

Anh quay sừng húc 

Sáo lại sau lưng 

Sáo mổ tứ tung 



  

Anh thua rồi nhé! 

CHIM TU HÚ 

Sao chim cứ hỏi 

Ở cửa rừng chồi 

Sao chim cứ gọi 

Trưa không nghỉ ngơi. 

Mùa hạ chang nắng 

Chim hót véo von 

Tìm chim không thấy 

Nghe mà bồn chồn. 

Chim là người bạn 

Của mùa hạ về  

Chim là người bạn 

Của cánh đồng quê. 

ĐẤT VÀ HOA 

- Đào đỏ, mai vàng 

Bìm xanh, cúc tím 



  

Mẹ ơi ai nhuộm 

Đủ các màu hoa? 

- Đem hết sức mình 

Nhuộm các loài hoa 

Ấy là bác Đất 

Lặng im thật thà. 

GIỌT SƯƠNG 

Kìa xem long lanh 

Giữa lòng hoa đỏ 

Giọt sương nho nhỏ 

Giọt sương tròn xinh. 

Giọt sương lung linh,  

Giọt sương trong suốt, 

Giọt sương, hạt ngọc, 

Thu nhận màu xanh 

Bầu trời thanh thanh 

Lá cây, ngọn cỏ… 



  

Giọt sương nho nhỏ 

Giọt sương long lanh. 

 

Chủ điểm : NGHỀ NGHIỆP 

  

BÉ XẾP NHÀ 

Bé xếp gỗ 

Thành hình nhà 

To ơi là to 

Đẹp ơi là đẹp! 

Đây là bếp 

Để nấu cơm, 

Đây là vườn 

Để trồng quả, 

Đây là cửa 

Để vào nhà, 

Đây giường bà, 



  

Đây giường bố, 

Chuyện có thế 

Mà thành nghề 

Mai bé là 

Thợ xây dựng. 

BÁC NÔNG DÂN 

Chúng ta có đủ cơm ăn 

Ấy là nhờ bác nông dân cấy cày. 

Nắng mưa bác chẳng ngừng tay 

Làm việc suốt ngày, bác vẫn vui tươi. 

CÁI BÁT XINH XINH 

(trích) 

Mẹ cha công tác 

Nhà máy Bát Tràng 

Mang về cho bé 

Cái bát xinh xinh. 

Từ bùn đất sét 



  

Qua bàn tay cha,  

Qua bàn tay mẹ 

Thành cái bát hoa. 

Nâng niu bé giữ 

Mỗi bữa hàng ngày 

Công cha, công mẹ 

Bé cầm trên tay. 

  

CON TÀU 

Xình xịch xình xịch 

Con tàu xanh xanh 

Nó chạy nhanh nhanh 

Còi reo vui quá 

U … u …u … 

  

XE BUS 

Một tòa nhà nhỏ 



  

Chạy trên đường phố 

Đưa đón mọi người 

Suốt ngày không mệt 

XE ĐẠP 

Đi xe đạp 

Vui thật vui 

Bánh xe quay 

Nhanh nhanh nhanh nhanh 

Đi xe đạp 

Không mỏi chân 

Bánh xe lăn 

Tròn tròn tròn tròn 

Mẹ ngồi trước 

Bé ngồi sau 

Phố phường đông vui 

Bạn cùng lớp 

Vẫy chào nhau 



  

Mỗi lần đi đến trường 

  

XE CHỮA CHÁY 

Mình đỏ như lửa 

Bụng chứa nước đầy 

Tôi chạy như bay 

Hét vang đường phố. 

Nhà nào bốc lửa 

Tôi dập liền tay 

Ai gọi chữa cháy 

Có … ngay ! Có … ngay ! 

BÉ “LÀM” BAO NHIÊU NGHỀ 

Bé chơi làm thợ nề 

Xây nên bao nhà cửa, 

Bé chơi làm thợ mỏ 

Đào lên thật nhiều than, 

Bé chơi làm thợ hàn 



  

Nối nhịp cầu đất nước, 

Bé chơi làm thấy thuốc 

Chữa bệnh cho mọi người, 

Bé chơi làm cô nuôi 

Xúc cơm cho cháu bé. 

Một ngày ở nhà trẻ 

Bé “làm” bao nhiêu nghề 

Chiều mẹ đến đón về 

Bé lại là …cái Cún. 

 

HẠT GẠO LÀNG TA 

(trích) 

Hạt gạo làng ta 

Có vị phù sa 

Của sông Kinh Thầy 

Có hương sen thơm 

Trong hồ nước đầy 



  

Có lời mẹ hát 

Ngọt bùi hôm nay 

Hạt gạo làng ta 

Có bão tháng bảy 

Có mưa tháng ba 

Giọt mồ hôi sa 

Những trưa tháng sáu 

Nước như ai nấu 

Chết cả các cờ 

Cua ngoi lên bờ 

Mẹ em xuống cấy … 

Hạt gạo làng ta 

Gửi ra tiền tuyến 

Gửi về phương xa… 

Em vui ca hát 

Hạt vàng làng ta. 

LÀM NGHỀ NHƯ BỐ 



  

Bố Tuấn lái tàu 

Bố Hùng đốt lửa, 

Từng nghe bố kể 

Qua lắm vùng quê 

Hùng, Tuấn rất mê 

Làm nghề như bố. 

Bao nhiêu ghế nhỏ 

Buộc níu vào nhau 

Cu Tuấn làm tàu 

Hùng làm người lái 

Thổi kèn lá chuối 

Cho tàu rời ga 

Chạy khắp lòng nhà 

Tàu kêu: Thích! Thích! 

 

 

 


