
15 lời chúc hay và ý nghĩa nhất cho ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 

  

 

(Làm Mẹ) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã tới, nhiều người nóng lòng chuẩn bị 

quà mừng cho con, em và cho các cháu yêu thương kèm theo lời chúc ý nghĩa 

nhất. 

 

1. Ngày vui mùng 1/6 đã về chúc bé luôn luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi,luôn được 

yêu thương, được chăm sóc một cách tốt nhất. Chúc bé nhận được nhiều quà nhân ngày 1/6. 

2. Chúc các con có một ngày lễ thật vui ý nghĩa, mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi. 

3. Chúc các bé nhà mình ngày 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và luôn luôn học 

giỏi nha. 

 

Chúc các bé nhà mình ngày 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe,  

hay ăn chóng lớn và luôn luôn học giỏi nha. 

4. Mẹ chẳng mua gì cho các con cả, mẹ dành cho con 1 ngày để chơi và trò chuyện cùng 

con! Chúc các con nhanh lớn, ngoan ngoãn, học giỏi nhé! 

5. Mẹ chúc các con yêu của mẹ luôn mạnh khỏe, đáng yêu và ngoan ngoãn con nhé, mẹ yêu 

các con nhất trên đời. 

6. Chúc cho những thiên thần nhỏ luôn rạng ngời, hãy học giỏi chăm ngoan nhé các con yêu 

thương nhé. 

7. Trẻ em như búp trên cành; Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Nhân dịp tết thiếu nhi 

chúc các bé luôn vui khỏe, ăn nhiều, chơi nhiều và chóng lớn. 

8. Cún con của mẹ, nhân ngày mùng 1/6 mẹ chúc cún con của mẹ luôn mạnh khỏe, ăn nhiều 

và chúc con luôn giữ nụ cười xinh tươi trên môi. Bố mẹ yêu con nhiều lắm! 

9. Chúc hoàng tử của mẹ lớn lên sẽ là một thanh niên khôi ngô tuấn tú và luôn “tỏa sáng” 

con nhé. Chúc con ngày lễ thật vui và đầy ắp tiếng cười. 

10. Ngày lễ của con mẹ muốn gửi tới con lời yêu thương nhất "Mẹ yêu con rất nhiều". Chúc 

con luôn là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và luôn hạnh phúc. Yêu thương gửi tới con 1000 nụ hôn! 

11. Chúc các con hay ăn chóng lớn nhé. 
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Nhân dịp tết thiếu nhi, chúc bé luôn chăm ngoan, hoạc giỏi, biết vâng lời nhé. 

12. Nhân dịp tết thiếu nhi, chúc bé luôn chăm ngoan, hoạc giỏi, biết vâng lời nhé. 

13. Em trai đáng yêu của chị. Hôm nay là 1/6 rồi, chị chúc em vui tươi, hồn nhiên đạt được 

nhiều điểm 10, đặc biệt là vâng lời ba mẹ e nhé! 

14. Chúc bé luôn luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, luôn được yêu thương, được 

chăm sóc một cách tốt nhất. Chúc bé nhận được nhiều quà nhân ngày 1/6. 

15. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, thay mặt cho toàn thể "thiếu nhi lớn" gửi tới các bé 

những tình cảm yêu thương nhất, chúc các bé luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, học giỏi, ngoan 

ngoãn, và biết nghe lời bố mẹ. Đặc biệt chúc các bé sẽ nhận được thật nhiều món quà xinh xắn, 

đáng yêu và đầy ý nghĩa của người thân yêu nhé! 

Anh Thơ/Theo Khỏe & Đẹp 
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