
10 cuốn sách bé nên đọc trong ngày 1/6 
 

Bố mẹ hãy tạo cơ hội cho bé tha hồ thả hồn đến những vùng đất mới lạ mà với những cuốn sách 

đầy ý nghĩa nhân ngày 1/6 này. 

Vào dịp Quốc tế thiếu nhi, các bậc phụ huynh thường tặng cho con những món quà ý nghĩa để bày tỏ 

tình yêu thương của mình đối với con trẻ. Những năm gần đây, nhiều phụ huynh đã lựa chọn sách làm quà tặng 

cho con mình vào các dịp lễ, Tết, Quốc tế thiếu nhi… Tuy nhiên, chọn sách như thế nào cũng là một vấn đề mà 

nhiều phụ huynh rất quan tâm. 

Dưới đây là 10 cuốn sách hay dành cho thiếu nhi mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong quá 

trình tìm mua sách cho con trẻ. Với 10 cuốn sách này, các bé tha hồ thả hồn đến những vùng đất mới lạ mà 

không bị giới hạn trong khuôn khổ những gì được thể hiện trên trang sách. Thật là tuyệt khi có thể mở ra cánh 

cửa ấy cho bé. Tuyệt vời hơn khi hè này các bé có thêm '10 bạn sách' để cùng 'chuyện trò' và thư giãn. 

1. 420 câu đố vui thông minh 

 

Cuốn sách được chọn lọc từ 16 tập câu đố của Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Cuốn sách gồm 18 chương, 

đề cập đến những chủ đề hết sức phong phú và đa dạng: về các loài hoa, con vật, cá, các tỉnh thành hay danh 

nhân trong lịch sử… Đa số các câu đố đều sử dụng thể thơ lục bát, chỉn chu về vần điệu giúp các em dễ đọc và 

dễ thuộc. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký hy vọng đây sẽ là cái cớ, là cú hích nho nhỏ để các em học sinh, các lớp 

học hay mỗi gia đình nhỏ hình thành nên 'Câu lạc bộ thử tài trí thông minh', cùng tham gia vui đố để vừa có thể 

chơi vừa tìm hiểu kiến thức phong phú trong cuộc sống. 

2. Có một con mọt sách 

 
Tập tranh truyện gồm 7 truyện ngắn và gần gũi: Có một con mọt sách; Một cuộc du lịch kỳ quái; Có 

'Chí' thì… hư; Nghỉ hè, nên làm gì?... Điều thú vị là những kiến thức bổ ích về sức khỏe, về vệ sinh cá nhân 

được tác giả - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lồng ghép trong những câu chuyện nhẹ nhàng. Tác giả đã 'hóa thân' thành 
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nhân vật 'chú bác sĩ' tốt bụng, hài hước và luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của các bạn nhỏ. Qua từng 

câu chuyện, các bé sẽ học được những kiến thức bổ ích để tự chăm sóc bản thân và chia sẻ với những người 

xung quanh. 

3. Cái ôm diệu kỳ 

 

Cuốn truyện tranh gồm 8 câu chuyện nhỏ nhắn và gần gũi, Nick đóng vai trò là nhân vật kể chuyện, 

đồng thời cũng là người bạn của các em nhỏ. Mỗi câu chuyện được Nick đặt theo một cái tên riêng như Cái ôm 

đặc biệt, Chúc mừng sinh nhật, Không bao giờ bỏ cuộc, Hãy vui lên nào… Chính nhờ những câu chuyện này, 

Nick đã chỉ ra cho các em biết rằng 'Không phải cứ nhắm mắt ngủ một giấc ngủ là mọi chuyện thành hiện thực 

đâu' mà 'Nhờ niềm tin, hy vọng và nỗ lực, chú đã đạt được điều mình mong mỏi'. 

4. Những câu chuyện thần tiên của bé 

 

Với lối dẫn truyện gần gũi cùng những hình minh họa sống động, tập sách sẽ đưa những người bạn nhỏ 

tuổi đến với một thế giới kỳ diệu đầy màu sắc và cảm xúc với những bài học có ý nghĩa. Thông qua lối kể nhẹ 

nhàng và hóm hỉnh, 20 câu chuyện trong cuốn sách sẽ giúp cha mẹ thắt chặt mối quan hệ gần gũi với các 

con của mình. Bên cạnh đó, mỗi câu chuyện chứa đựng triết lý nhân văn sâu sắc mà qua đó, cả người kể lẫn 

người nghe đều có thể tự đúc kết cho mình những bài học bổ ích. 

5. Khoảng trời bình yên cho con 
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Cuốn sách không phải để ngăn mọi điều khó khăn, đau buồn đến với trẻ mà là giúp các bậc phụ huynh 

hướng dẫn cho con em mình kết nối với những điều tốt đẹp và tính tích cực tự nhiên vốn có trong bản thân mỗi 

người, để từ đó trẻ có thể phát triển ý thức về lòng tự trọng và nhận ra chân giá trị của mình. Sách gồm 2 phần: 

phần dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo; phần còn lại là các câu chuyện dành cho các em. 

Các bé có thể tự đọc và hỏi lại cha mẹ những điều các em thắc mắc. Với sự trao đổi qua lại này sẽ giúp phụ 

huynh hiểu rõ con mình và các bé cũng hiểu biết thêm về thế giới xung quanh, về bản thân qua các câu chuyện 

dễ thương trong cuốn sách. 

6. Cây bút thần kỳ 

 

Min-ho chỉ là một học sinh bình thường, nhưng từ khi nhặt được chiếc bút chì màu đỏ thì mọi việc lại 

khác hẳn. Thầy giáo và bạn bè trong lớp bất ngờ, ngay cả Min-ho cũng bất ngờ khi những bài văn của cậu luôn 

đạt điểm cao. 

Lòng trung thực của Min-ho tiếp tục được thử thách trong cuộc thi viết toàn quốc. Chính lúc này, một 

phần vì chiếc bút chì đỏ bị người khác giấu đi; phần khác, do quyết tâm mạnh mẽ rời bỏ chiếc bút, Min-ho 

quyết định viết bằng thực lực của mình. Đương nhiên, bài văn đó không đạt giải, nhưng đó chính là minh chứng 

cho lòng trung thực của Min-ho. Phần thưởng cho lòng trung thực là cậu đã được nhận vào ngôi trường danh 

tiếng dù bài thi bị lạc đề. 

7. Phép màu tuổi thơ 



 

'Phép màu tuổi thơ' là câu chuyện về cậu học trò Mark. Vì hay bị các bạn trong lớp bắt nạt nên Mark rất 

sợ đến trường. Bỗng một ngày kia, xuất hiện bạn Gấu Nâu. Gấu Nâu đã tiết lộ cho Mark bí mật để biến điều 

ước thành hiện thực. Với cách đơn giản đó, Mark đã biết cách để hòa đồng với các bạn. Dần dần, các bạn trong 

lớp cũng thực hiện theo điều bí mật của Mark, biết cách quản lý cảm xúc của mình – suy nghĩ đến nhiều điều 

hạnh phúc hơn. 

Phép màu tuổi thơ chính là món quà vô giá dành tặng các em. Đây cũng là món quà hữu ích cho cả bố 

mẹ và thầy cô. Cuốn sách sẽ giúp bố mẹ và thầy cô trả lời được câu hỏi: 'Chúng ta cần trang bị cho trẻ điều gì 

để các em có khả năng thích ứng với những thay đổi, sống tốt và có được các mối quan hệ hài hòa, biết đóng 

góp tài năng cho xã hội?' 

8. Chắp cánh tuổi thơ 

 

Cuốn sách là tuyển tập những mẩu chuyện ngắn về thời thơ ấu với những kỷ niệm tuyệt đẹp và bao ước 

mơ về một tương lai nhiều hoài bão. Đó là khi Tiffany cùng mẹ chuẩn bị cây thông và quà giáng sinh cho gia 

đình bạn Opal vì mẹ Opal bệnh nặng không chuẩn bị được. Đó là lời hứa sẽ là bạn cho đến tuổi 82 của những 

cô bé 11 tuổi. Đó còn là bài học từ con heo đất - người ông với lòng vị tha đã dạy cho đứa cháu cách tiết kiệm 

tiền và lòng trung thực… Và còn nhiều nhiều những câu chuyện thú vị, đợi các em khám phá. 

9. Truyện tranh ngụ ngôn Aesop 

http://songkhoe.vn/ung-pho-voi-su-thay-doi-bat-thuong-cua-thoi-tiet_964-0-136608.html


 
Bộ truyện gồm 10 tập truyện tranh hay và dễ hiểu từ kho tàng truyện ngụ ngôn Aesop, kết hợp với hình 

vẽ minh họa đẹp, sinh động sẽ dẫn dắt bé bước vào thế giới tưởng tượng và những bài học ứng xử đạo đức ý 

nghĩa: Chuột đồng và chuột nhà; Con lừa và con chó nhỏ; Ngỗng và rùa; Con sư tử bị bệnh… 

Mỗi câu chuyện vừa dạy bé những bài học làm người, vừa nâng giấc cho bé ngủ ngon, nuôi dưỡng tâm 

hồn, mang đến cho các bé những điều bổ ích, những bài học về lòng bao dung, nhân ái, khiến bé có ấn tượng 

sâu hơn với những bài học đạo đức rút ra từ truyện. 

10. Kỳ nghỉ hè tươi đẹp 

 

Câu chuyện trong veo này là tác phẩm của Dương Chí Thành - một tác giả thiếu niên nổi tiếng tại Đài 

Loan. Các bạn đọc nhỏ tuổi hẳn sẽ dễ dàng đồng cảm và có cùng suy nghĩ với cô bé Minh Mẫn (nhân vật chính) 

trong từng câu chuyện. Những điều mà cô bé bắt gặp trong suốt mùa hè, những câu chuyện 'nhỏ mà không nhỏ' 

diễn ra trong viện dưỡng lão, trong tình bạn của Minh Mẫn và Tử Vi, 'triết lý ô mai' sâu sắc của bà Xảo… tạo 

nên sự thấm đẫm trong tình yêu thương cuộc sống, tình yêu thương gia đình của một cô bé chỉ vừa mười hai 

tuổi. 

Câu chuyện của Minh Mẫn sẽ là chiếc cầu nối dễ thương để nối kết giữa cha mẹ và con cái. Những câu 

chuyện vượt qua trang sách và hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật mà Minh Mẫn góp nhặt trong suốt 

mùa hè sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu hơn về những nghĩ suy, tình cảm của các thiên thần của mình. 
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