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LỜI NÓI ĐẦU 

Truyện cổ tích đối với trẻ em giống như cánh cửa mở ra một thế giới hoàn 

toàn mới, hoàn toàn khác biệt với đầy phép màu và những điều kỳ diệu. 

Trong thư mục sẽ giới thiệu những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất dành 

cho các bé, những câu truyện dân gian vô cùng quen thuộc và gắn bó với tuổi 

thơ của trẻ em Việt Nam. Các bé sẽ bắt gặp trong đó hình ảnh quê hương với luỹ 

tre, cây khế, con trâu cánh đồng… và hơn cả, các bé sẽ có được những bài học 

sâu sắc mà ông cha ta muốn gửi gắm và lưu truyền từ đời này sang đời khác. 

Các tuyến nhân vật trong thế giới cổ tích cũng vô cùng phong phú, nào là 

bà tiên, ông bụt, động vật biết nói chuyện, những đứa trẻ biết bay… Điều này sẽ 

giúp các em giàu trí tưởng tượng và nâng cao khả năng sáng tạo hơn rất nhiều.  

Thư mục chọn lọc 20 truyện cổ tích Việt Nam hay giới thiệu đến các em 

nhằm khích lệ ý tưởng và sáng tạo của các em. Để khi đứng trước một vấn đề 

hoặc thách thức, trẻ em có trí tưởng tượng sống động sẽ tìm ra cách tuyệt vời 

nhất để vượt qua thách thức đó. 
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1. Truyện cổ tích thế giới hay nhất 

       Mạnh Linh tuyển chọn 

       Nơi XB: Hà Nội  

       Nhà XB: Văn hóa Thông tin 

       Năm XB: 2013 

       Số trang: 454 tr  

       Khổ: 24 cm 

       Tóm tắt: Sưu tầm, tuyển chọn những câu 

chuyện đặc sắc nhất trong kho tàng truyện cổ tích 

thế giới. Các câu chuyện đưa các em thiếu nhi bước vào thế giới cổ tích diệu kỳ 

để khám phá những điều thú vị, đồng thời học hỏi thêm nhiều điều hay lẽ phải 

như: Bầy chim thiên nga, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Cô bé bán diêm, 

Thần ru ngủ, Đôi bó xôi... 

      2. 109 truyện cổ tích về phiêu lưu kỳ 

thú 

      Phúc Hải tuyển chọn 

       Nơi XB: Hà Nội  

       Nhà XB: Hồng đức 

       Năm XB: 2017 

       Số trang: 235  

       Khổ: 21 cm       

   Tóm tắt: Thế giới cổ tích với biết bao nhiêu điều lý thú đang chờ các độc 

giả nhí khám phá. Những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú sẽ là cầu nối đưa các em 

đến xứ sở thần tiên – nơi có những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng 

hoàng tử dũng cảm và cả những bà tiên hiền từ có cây đũa thần pháp thuật. Ở 

đó, các bé sẽ được chu du cùng cô bé tý hon, cô bé Alice tốt bụng và chàng 

hoàng tử Gấu Trắng gan dạ nữa… Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa những bài học 
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khơi dậy lòng trắc ẩn, tình yêu thương con người cho các bạn nhỏ biết đam mê, 

tìm tòi và học hỏi. 

 

      3.  Những câu chuyện về tình cảm 

gia đình 

      Trịnh Minh Thanh sưu tầm, kể lại 

       Nơi XB: Hà Nội  

       Nhà XB: Dân trí 

       Năm XB: 2017 

       Số trang: 158  

       Khổ: 21 cm       

   Tóm tắt: Gia đình là nơi thân thương, bình yên nhất, nơi mà chúng ta sẽ 

được học những bài học đầu tiên về tình yêu thương. Trong cuốn sách này, tập 

hợp những câu chuyện về cách cư xử giữa: ông, bà – các cháu, cha, mẹ - con 

cái, anh, chị- em trong gia đình. Các em nhỏ sẽ hiểu thêm cha mẹ là người dành 

cho chúng ta tình yêu thương vô bờ bến, anh em trong 1 nhà phải hết lòng yêu 

thương nhau, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau 

      4. Hoàng tử hạnh phúc  

       Hoa Mai tuyển chọn 

       Nơi XB: Hà Nội  

       Nhà XB: Hồng đức 

       Năm XB: 2017 

       Số trang: 24  

       Khổ: 21 cm       

       Tóm tắt: Chuyện về một pho tượng của một 

vị hoàng tử được đặt trên bệ cao, hy sinh đôi mắt bằng ngọc, viên ngọc gắn 

chuôi gươm và cả những miếng vàng óng ánh dát quanh pho tượng và cùng với 
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sự giúp sức của chim én. Cả hai đã giúp cho những người dân nghèo có thực 

phẩm để ăn, áo ấm để mặc, người bệnh được uống thuốc...để vượt qua mùa đông 

giá rét 

      5. Chàng thợ săn và nàng công 

chúa  

       Hoa Mai tuyển chọn  

        Nơi XB: Hà Nội  

        Nhà XB: Hồng đức 

        Năm XB: 2017 

        Số trang: 24  

        Khổ: 22 cm       

                                                     Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng 

người thợ săn cao tuổi mà vẫn chưa có con. Một lần người thợ săn già tha chết 

cho một con chồn mang thai... thời gian sau người vợ mang thai. Sau chín tháng 

mang thai bà hạ sinh được một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu. Lớn lên anh cũng 

theo nghề thợ săn, một hôm chàng xin phép được đi phiêu lưu, trên đường đi 

chàng cứu giúp một con quỷ mình người đầu la và cho đàn kiến ăn hết bột mì 

của mình, chúng hứa sẽ giúp chàng khi chàng gặp khó khăn... Nhờ sự giúp sức 

của con quỷ và đàn kiến chàng đã vượt qua được những thử thách của nhà vua 

và lấy công chúa làm vợ. 

 

       6.  Những câu chuyện phép thuật 

       Trịnh Minh Thanh sưu tầm, kể lại 

        Nơi XB: Hà Nội  

        Nhà XB: Hồng đức 

        Năm XB: 2017 

        Số trang: 24  
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        Khổ: 21 cm       

        Tóm tắt: Nếu có bảy điều ước, hoặc có những bảo bối thần kỳ, bé sẽ ước 

cho mình được giàu sang, sung sướng, hay giúp cho mọi người trên thế giới 

được no ấm, hạnh phúc? Thế giới cổ tích luôn ly kỳ, hấp dẫn nhờ những phép 

mầu nhiệm và những món bảo bối thần kỳ. Cuốn sách này sẽ đưa các em đến 

những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Các em hãy tìm hiểu xem phép màu giúp 

người tốt ra sao và những kẻ xấu xa, độc ác sẽ phải chịu hậu quả như thế nào 

nhé! 

 

        7. Alice ở xứ sở thần tiên 

        Xuân Uyên dịch 

        Nơi XB: TP.Hồ Chí Minh 

        Nhà XB: Trẻ 

        Năm XB: 2017 

        Số trang: 16 

        Khổ: 26 cm       

        Tóm tắt: Truyện cổ tích với các nhân vật 

kỳ lạ, những cuộc phiêu lưu phi thường là món quà dành riêng cho trẻ em. Các 

câu chuyện khơi gợi những giấc mơ bay bổng, khuyến khích các em phát triển 

trí tưởng tượng, tìm tòi và khám phá thế giới. Được viết lại với cốt truyện dễ 

hiểu, tranh minh họa sống động rực rỡ, đây là bộ sưu tập lý tưởng những câu 

chuyện nổi tiếng nhất trong kho tàng cổ tích thế 

giới dành cho các bạn nhỏ 

 

       8. Con ngỗng đẻ trứng vàng  

       Xuân Uyên dịch 

        Nơi XB: TP.Hồ Chí Minh 
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        Nhà XB: Trẻ 

        Năm XB: 2017 

        Số trang: 16 

        Khổ: 26 cm       

        Tóm tắt: Truyện cổ tích với các nhân vật kỳ lạ, những cuộc phiêu lưu phi 

thường là món quà dành riêng cho trẻ em. Các câu chuyện khơi gợi những giấc 

mơ bay bổng, khuyến khích các em phát triển trí tưởng tượng, tìm tòi và khám 

phá thế giới. Được viết lại với cốt truyện dễ hiểu, tranh minh họa sống động rực 

rỡ, bộ sách là bộ sưu tập lý tưởng những câu chuyện nổi tiếng nhất trong kho 

tàng cổ tích thế giới. 

 

        9. Truyện cổ tích hay nhất  

        Ngọc Phượng tuyển chọn 

        Nơi XB: Hà Nội 

        Nhà XB: Mỹ thuật 

        Năm XB: 2016 

        Số trang: 122 

        Khổ: 24 cm       

        Tóm tắt: Giới thiệu 5 truyện cổ tích kinh điển hay của thế giới: Công chúa 

tóc vàng, Bà chúa tuyết, Hai nàng công chúa, Nàng thiên nga xinh đẹp và Nàng 

tiên cá 

 

         10.  Tuyển tập truyện cổ tích nổi 

tiếng thế giới được yêu thích nhất  

        Diệu Anh tuyển chọn 

        Nơi XB: Hà Nội 

        Nhà XB: Dân trí 
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        Năm XB: 2016 

        Số trang: 251 

        Khổ: 21 cm       

        Tóm tắt: Tuyển tập giới thiệu 25 câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới 

được yêu thích nhất: Sự tích hoa phong lan; Ong chúa; Vua quạ; Cây củ cải; 

Ngôi nhà nhỏ bên đường... 

         11. Những câu chuyện khơi gợi trí 

tuệ cho trẻ  

         Đổng Nhi biên soạn 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Hồng Đức 

         Năm XB: 2016 

         Số trang: 220 

         Khổ: 27 cm       

                                                           Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện về 

bài học đạo đức, lối sống lành mạnh, phân biệt cái tốt, cái xấu cũng như cách xử 

lý một số tình huống trong cuộc sống và các hiện tượng khoa học, thiên nhiên... 

       12. Bạch Tuyết và 7 chú lùn  

         Ngọc Phượng biên soạn 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Mỹ thuật 

         Năm XB: 2015 

         Số trang: 24 

         Khổ: 24 cm       

         Tóm tắt: Ngày xưa, có một hoàng hậu 
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nhân từ, sau khi hạ sinh được công chúa thì qua đời. Công chúa xinh đẹp tên là 

Bạch Tuyết. Ít lâu sau vua cưới vợ khác, Bà hoàng hậu độc các luôn tìm cách 

hãm hại Bạch Tuyết. 

 

        13. Nàng thiên nga xinh đẹp 

         Ngọc Phượng biên soạn  

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Mỹ thuật 

         Năm XB: 2015 

         Số trang: 24 

         Khổ: 24 cm       

         Tóm tắt: Ngày xưa, ở vương quốc nọ có 

một chàng hoàng tử tướng mạo oai phong, tính tình dũng cảm nhân hậu. Một 

hôm chàng bị lạc vào rừng, chuyện gì xảy ra khi hoàng tử bị lạc vào rừng ? 

 

        14. Người đẹp ngủ trong rừng  

        Võ Hứa Vạn Mỹ dịch 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Mỹ thuật 

         Năm XB: 2015 

         Số trang: 48 

         Khổ: 20 cm       

         Tóm tắt: Người đẹp ngủ trong rừng là câu 

chuyện rất quen thuộc với độc giả, Kate Knighton và Jana Costa đã cùng nhau 

tái hiện lại cung điện lộng lẫy, xiêm áo đẹp đẽ của hoàng gia và lâu đài bị 

nguyền rủa phủ đầy gai qua lời kể và hình minh họa sinh động, nêu cao lòng 

dũng cảm và tình yêu có thể hóa giải mọi bùa chú của hoàng tử quả cảm. 
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         15. Ông lão đánh cá và con cá vàng  

         Tôn Minh Viễn tuyển chọn 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Văn học 

         Năm XB: 2015 

         Số trang: 20 

         Khổ: 23 cm       

         Tóm tắt: Ngày xưa, có một đôi vợ chồng 

ông lão sống một căn nhà lá cũ kỹ, họ sống bằng nghề đánh bắt cá. Một ngày, 

ông lão đánh lưới kéo lên là táo biển, lần thứ ba là một chú cá vàng vô cùng đẹp. 

Cá vàng rưng rưng nước mắt, cầu xin ông lão thả xuống biển, cá vàng sẽ báo 

đáp, ông liền thả cá xuống và đem câu chuyện về kể cho vợ nghe. Bà vợ tức 

giận và bắt ông lão đi tìm cá vàng... 

        16. Cô bé quàng khăn đỏ  

        Nguyễn Chí Tuấn biên dịch 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Kim Đồng 

         Năm XB: 2015 

         Số trang: 52 

         Khổ: 28 cm       

         Tóm tắt: truyện kể về cô bé quàng khăn đỏ 

đáng yêu gặp phải con sói xảo quyệt nhưng cô bé không  nhận ra bộ mặt thật của 

con sói và đã bị nó lừa. Cuối cùng cô và bà ngoại bị con sói nuốt vào bụng. May 

mà có một bác thợ săn tốt bụng đã cứu hai bà cháu và trừng trị con sói gian ác 
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         17. Cô bé Lọ Lem  

         Vân Nhi tuyển chọn 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Hồng Đức 

         Năm XB: 2015 

         Số trang: 24 

         Khổ: 20 cm       

         Tóm tắt: Câu chuyện về cô bé Lọ Lem hiền 

lành, chăm chỉ. Cô được bà tiên ban cho quần áo đẹp, xe đẹp, giày đẹp để đi dự 

vũ hội kén vợ của hoàng tử. Trong buổi dạ hội ấy cô là người đẹp nhất và chiếm 

được tình cảm của hoàng tử. Sau đó, nhờ có chiếc giày pha lê Lọ Lem vô tình bỏ 

lại, hoàng tử đã tìm thấy cô và rước cô về hoàng cung 

         18. Cô bé bán diêm  

         Hương Giang sưu tầm 

         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Hồng Đức 

         Năm XB: 2014 

         Số trang: 11 

         Khổ: 19 cm       

         Tóm tắt: Kể về cô bé nghèo khổ phải đi bán diêm giữa mùa đông giá rét. 

Cô đốt từng que diêm để xua tan cái lạnh và thấy 

mình được gặp lại người bà kính yêu của mình 

        19. Tuyển tập cổ tích Disney: Mười    

truyện kinh điển nhất  

         Phạm Mai Chi dịch 
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         Nơi XB: Hà Nội 

         Nhà XB: Kim Đồng 

         Năm XB: 2013 

         Số trang: 181 

         Khổ: 21 cm   

        Tóm tắt:  Tuyển tập cổ tích Disney, gồm mười câu chuyện kinh điển nhất, 

hấp dẫn nhất, dạy bé chan hòa, yêu thương bạn, sống ấm áp với mọi người như: 

Công chúa ngủ trong rừng, Chú voi Dumbo, Bạch Tuyết và bảy chú lùn... 

 

        20. Những cuộc phiêu lưu của  

        Peter Pan  

        Xuân Uyên dịch 

         Nơi XB: TP.Hồ Chí Minh 

         Nhà XB: Trẻ 

         Năm XB: 2017 

         Số trang: 16 

         Khổ: 26 cm   

   Tóm tắt: Truyện cổ tích với các nhân vật kỳ lạ, những cuộc phiêu lưu phi 

thường là món quà dành riêng cho trẻ em. Các câu chuyện khơi gợi những giấc 

mơ bay bổng, khuyến khích các em phát triển trí tưởng tượng, tìm tòi và khám 

phá thế giới. Được viết lại với cốt truyện dễ hiểu, tranh minh họa sống động rực 

rỡ, đây là bộ sưu tập lý tưởng những câu chuyện nổi tiếng nhất trong kho tàng cổ 

tích thế giới dành cho các bạn nhỏ 
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BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

Số TT TÊN TRUYỆN SỐ 

TRANG 

1 109 truyện cổ tích về phiêu lưu kỳ thú 3 

2 Alice ở xứ sở thần tiên 6 

3 Bạch Tuyết và 7 chú lùn 9 

4 Chàng thợ săn và nàng công chúa  5 

5 Cô bé bán diêm 12 

6 Cô bé Lọ Lem 11 

7 Cô bé quàng khăn đỏ 11 

8 Con ngỗng đẻ trứng vàng 7 

9 Hoàng tử hạnh phúc 4 

10 Nàng thiên nga xinh đẹp 9 

11 Người đẹp ngủ trong rừng 10 

12 Những câu chuyện khơi gợi trí tuệ cho trẻ 8 

13 Những câu chuyện phép thuật 6 

14 Những câu chuyện về tình cảm gia đình 4 

15 Những cuộc phiêu của  Peter Pan 13 

16 Ông lão đánh cá và con cá vàng 10 

17 Truyện cổ tích hay nhất 7 

18 Truyện cổ tích thế giới hay nhất 3 

19 Tuyển tập cổ tích Disney: Mười truyện kinh điển 

nhất 

12 

20 Tuyển tập truyện cổ tích nổi tiếng thế giới được 

yêu thích nhất 

8 

 


