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Lời Mở : 
Chuyện bằng tranh 
Cho trẻ em học tiếng Việt
Cùng với cố gắng của các trường Việt Ngữ, các nhóm nhỏ và ông bà cha mẹ đang quan tâm tới 

việc dạy tiếng Việt cho con cháu tại hải ngoại, chúng tôi cũng xin mạo muội góp phần qua cuốn 
sách bé nhỏ này.

Bằng các lời kể đơn giản, mỗi trang là một chuyện khác nhau, hy vọng quý thầy cô, phụ huynh 
sẽ cùng đọc với các em, khuyến khích con em nói & đọc tiếng Việt, hiểu biết thêm về phong tục tập 
quán và yêu quê hương đất nước hơn. Chúng tôi cũng dành một số câu chuyện để hướng dẫn các 
em biết về Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, ngày Quốc Hận 30 tháng Tư...

Hy vọng với những hình ảnh tươi vui, các câu chuyện rất ngắn gần gũi với đời sống, các em sẽ 
hiểu và yêu thương tiếng Mẹ Đẻ hơn. Ngoài ra, dù rất đơn sơ nhưng mỗi kết chuyện là một lời nhắn 
nhủ để các em học cách thăng tiến tâm hồn, biết quan tâm tới gia đình, người chung quanh.

Do thiếu thì giờ và không phải chuyên nghiệp, chắc chắn các bài trong sách sẽ còn nhiều thiếu 
sót, mong sự thông cảm ý kiến xây dựng của mọi người. Cũng xin cảm ơn những tác giả, trang 
mạng với nhiều tranh vẽ và câu chuyện cổ tích dễ thương, có bài chúng tôi đã mượn ý chính để viết 
lại, dùng “photoshop” chỉnh sửa hình ảnh minh họa để thành câu chuyện mới phù hợp với hoàn 
cảnh hiện tại. 

Những bài này đã đăng trên tuần báo Thời Mới Canada trong mục “Viết Cho Yêu Thương” hằng 
tuần, nay thâu lượm lại làm thành cuốn sách số # 1.  Hy vọng sẽ có cuốn số 2, số 3... trong tương 
lai gần.

Chân thành tri ân tất cả,
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Toronto, Canada 
Email: hantrinh239@gmail.com

Em học 
tiếng Việt 

Mời các em 
cùng đọc..
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Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng 
để có một câu chuyện nho nhỏ cho thiếu nhi học tiếng Việt.

Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.
Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân
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Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng 
để có một câu chuyện nho nhỏ cho thiếu nhi học tiếng Việt.

Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.
Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân

Anh Em 
phải 
thương 
nhau

Gia đình Thúy và Thuận 
rất hạnh phúc. 
Ba má yêu thương 
dạy dỗ hai chị em rất kỹ, 
cho đi học thêm trường 
tiếng Việt.

Thúy và Thuận thường rất ngoan, 
chơi với nhau rất vui.

Nhưng có một hôm 
Thúy lỡ tham ăn 
giành phần sữa 
chocolate của 
Thuận.

Thuận giận lắm đưa tay đánh chị, 
hai chị em không chơi với nhau nữa.

Thuận bỏ ra sân sau nằm 
suy nghĩ: 
Chị Thúy ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. 
Con gái mà dữ và tham ăn 
thấy ghét!

Thúy suy nghĩ lại cũng 
thấy xấu hổ, nhưng giận 
Thuận ỷ con trai được mẹ 
cưng nên thường không 
nghe lời Thúy. 
Thúy không muốn làm 
hòa xin lỗi em.

Thuận nhớ lời ba mẹ dạy 
người trong gia đình 
phải hy sinh nhường 

nhịn, tha thứ cho nhau. 
Thuận nắm tay chị nói: 
Em không giận chị nữa, 
mình gây lộn với nhau 

ba mẹ sẽ buồn, 
thôi mình chơi 
với nhau nhé!
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Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng 
để có một câu chuyện nho nhỏ cho thiếu nhi học tiếng Việt.

Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.
Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân

Tâm và Thảo rất thích ngày lễ Halloween, các em được đi 
xin kẹo, ca hát, ra ngoài chơi với các bạn rất vui. Ba má mua 
trái bí về cả nhà cùng khắc gọt để làm đèn, chờ các bạn tới 
để cho kẹo.

Thảo rất thích mặc quần áo 
hóa trang. Năm ngoái Thảo 
làm cô thiên thần. 

Năm nay Thảo muốn làm 
người bác sĩ để chữa bệnh 
giúp người đau yếu.

Tâm muốn làm ông cảnh sát 
để bảo vệ người dân. 

Bạn của Tâm muốn mặc 
quần áo người lính cứu 
hỏa để chữa các đám 
cháy.
Cô giáo nói muốn trở 
thành lính chữa lửa phải 
tập thể dục nhiều cho 
khỏe mạnh, nhanh lẹ.

Thủy muốn làm 
cô công chúa.

Bạn Việt muốn làm 
ông đầu bếp, nấu ăn 
thật nổi tiếng với 
các món đặc biệt 
của người Việt Nam.

Cô giáo bảo dù xin được nhiều kẹo, các em không nên 
ăn nhiều, ăn xong phải đánh răng ngay kẻo bị hư răng. 

Nếu còn dư đưa kẹo bánh cho 
ba má để gởi cho các bạn nghèo
                                 ở xa      

không có kẹo 
bánh, luôn bị 
đói khổ. 
Chúng ta 
nên nghĩ tới 
người khác 
và phải biết 
chia sẻ.
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Về nhà, 
Tí bắt đầu vẽ thiệp

để tặng cô giáo
và cả nhà.

Ở trường, Gấu Tí và các
bạn cùng tập văn nghệ

Giáng Sinh.

Gấu Tí rất thích Giáng Sinh. 
Ai cũng được quà, 

gia đình sum họp vui vẻ
với nhau.

Chuyện Trẻ Em
Học Tiếng Việt

Kể chuyện: Duy Hân

Gia Đình Gấu Tí
Mừng Noel

Gấu Tí, Gấu Chị và Gấu Em
được ra sân đắp người tuyết.

Gấu Tí không
thấy lạnh, 
nhưng Tí
nghe lời ba
vào nhà sớm
kẻo bị bệnh.

Rồi cả nhà cùng trang
trí cây Noel thật đẹp, 
có nhiều đèn lấp lánh.

Cuối tuần, Gấu Tí và
Gấu Em được theo ba
mẹ đi mua quà tặng

mọi người.

Tí dạy cho Gấu Em hát
bài “Jingle Bells”

Tí nói: “Nếu mình giỏi, 
ông già Noel sẽ cho nhiều quà. 
Ông già Noel chỉ thương những
đứa trẻ ngoan”.

Đi làm về, Gấu Mẹ
chuẩn bị nấu ăn cho đêm Noel

Gấu Tí và
Gấu Em

được giúp mẹ, 
học làm bánh

Đêm Noel, cả nhà quay quần bên nhau 
cùng ăn tối.

Rồi có bánh Noel 
ăn tráng miệng nữa.

Ăn tối xong, mọi người trao quà
cho nhau, cảm ơn nhau.

Sau đó, cả nhà cùng hát nhạc
Giáng Sinh thật vui.

Gấu Ông nói: “Chúng ta tạ ơn
vì được hạnh phúc. 
Hãy luôn nhớ tới

những người kém may mắn hơn”

Có chả giò
Gấu Bà

làm thật ngon
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Mừng Tết Việt Nam
Sưu tầm và Thực hiện: Duy Hân

Tâm và Thảo rất thích Tết để được mặc áo dài, 
ăn những món ăn ngon đặc biệt và nhận phong 
bao mừng tuổi có "lucky money".

Mẹ nói ngày Tết Việt Nam cũng giống như "New 
Year Resolution" mình phải có nhiều quyết tâm, 
lên chương trình để có thay đổi tốt đẹp.
Tâm & Thảo cùng giúp bố mẹ dọn dẹp phòng 
và nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Mẹ dạy hai đứa biết về các món ăn ngày Tết như 
bánh chưng, bánh tét, thịt kho trứng, làm bánh 
mứt....

Phút cuối cùng của năm cũ qua đi và chuẩn bị 
đón năm mới đến được gọi là Giao Thừa. Giao 
Thừa và ngày đầu năm cũng là để cảm ơn Trời 
Đất, ông bà tổ tiên.
Mẹ cũng dạy Tâm & Thảo biết nói lời chúc Tết. 
Chúc Tết là phong tục thể hiện sự kính yêu của 
con cháu với người lớn trong gia đình.

Chúc tuổi người lớn xong, trẻ em được nhận 
tiền mừng tuổi. Cho “lì xì” là cách biểu hiện 
tình yêu thương mọi người dành cho con cháu, 
do đó trẻ em phải biết cảm ơn.

Mấy ngày gần Tết bố mẹ đều dắt Tâm & Thảo về 
nhà ông bà để thăm viếng, cùng gặp hết các cô 
cậu, chú dì, anh chị em họ, cùng nhau họp mặt 
chia sẻ không khí đại gia đình.

Các bạn được đi lễ Chùa đầu năm để xin may 
mắn. Tâm & Thảo cùng gia đình đi nhà thờ cầu 
nguyện và cảm ơn Chúa đã cho một năm qua 
bình an. Hội chợ Tết Cộng Đồng đặc biệt có lễ 
Dâng Hương nhớ ơn tổ tiên.

Mọi người cũng cùng nhau đi Hội Chợ Tết 
Cộng Đồng do các hội đoàn cùng tổ chức. 
Tâm và Thảo cũng ở trong ban Văn Nghệ thiếu 
nhi

Các em thích được đi hội chợ, chơi nhiều trò 
chơi như “Nhận Diện Quê Hương”

Các em cũng thích thử đi "cầu khỉ" & được xem 
múa lân vui lắm. 

Bố mẹ thì thích xem ca sĩ Mỹ và các nhóm văn 
nghệ trình diễn. Mấy anh chị lớn được đi trong 
đoàn Diễn hành của Sinh Viên

Chúc mọi gia đình có một mùa Xuân ý nghĩa 
và đi Hội Chợ thật đông vui. Vui Xuân nhưng 
chúng ta cũng luôn nhớ tới những người kém 
may mắn hơn và luôn giúp đỡ họ.

Nấu ăn xong cả nhà cùng nhau chưng bày mâm 
ngũ quả 
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Tết là ngày đầu năm ai cũng vui mừng, hy vọng vào một mùa 
Xuân mới tốt lành, may mắn.

Gia đình Tâm và Thảo cũng nô nức chuẩn bị ăn Tết. 
Cô giáo trường tiếng Việt dạy Tâm, Thảo và các bạn ca hát, 
làm văn nghệ mừng Xuân.

Thảo và hai bạn khác được làm ban Tam Ca hát bài "Xuân về"

Tâm cùng các bạn tập đọc Sớ Táo Quân, cô giáo viết về sinh 
hoạt trong năm qua bằng thơ rất hay và vui.

Cả lớp được mặc quốc phục các nước như Nhật Bản, Đại 
Hàn, Lào, Trung Hoa... trong mục trình diễn thời trang.

Thảo thích nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, ba chở mẹ bằng xe 
vespa đi chúc Tết ông bà, đi xem chợ Hoa, mua bánh mứt 
Tết, đi xem ca nhạc mừng Xuân
Mẹ nói ngày xưa thanh bình, mọi người sống rất thoải mái, 
tự do. Ngày nay vì Cộng Sản cướp chính quyền, làm cho đời 
sống và con người xấu đi nhiều.

Thêm một năm thêm một tuổi, ba mẹ nhắc Thảo và Tâm 
càng lớn phải càng ngoan, ráng học để lớn lên có thể giúp 
người khác và chính mình cũng có tương lai tốt đẹp.

Chuyện cho trẻ em học tiếng Việt 
Sưu tầm và thực hiện: Duy Hân
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Sống tốt hơn

Tâm và Thảo luôn theo ba má đi nhà thờ để cầu nguyện, xin ơn lành. 
Bắt đầu mùa Chay, Tâm và Thảo ráng hy sinh bỏ bớt những vui chơi, 
lười biếng để làm Chúa vui và ba má vui. Tâm thích ngày Chúa Nhật lễ 
Lá được nhận lá dừa kết thành hình Thánh Giá, bông hoa.

Nhìn tượng Chúa Giêsu chịu đánh đòn rồi bị đóng 
đinh, Tâm thương lắm nói với má: Người ta hư 
lắm, lấy roi đánh Chúa, con không bao giờ đánh      
Chúa, làm Chúa buồn đau đâu!

Má nói: Mỗi khi Tâm thức 
khuya chơi games, sáng đi 
học ngủ gục trong lớp là Tâm 
đã làm Chúa buồn rồi.

Ba cũng nói: Khi hai anh em gây lộn, chửi nhau, không thương nhau 
thì Chúa cũng biết và buồn lắm. Ba má cũng không vui.

Thảo nói: Mùa Chay con 
nghe lời cô giáo dạy Giáo Lý, 
con hy sinh không nói phôn 
nhiều, không uống nước ngọt 
nhiều.

Còn Tâm nói với má: Tối qua con mệt không đánh răng trước khi đi 
ngủ, con đã không làm theo lời má dạy. Con hứa sẽ đánh ráng mỗi tối 
không làm biếng nữa.

Ngày Lễ Phục Sinh mừng 
Chúa sống lại, cả nhà 
mặc áo trắng đi nhà thờ. 
Má nói: Chúng ta phải 
cố gắng sống tốt hơn, hy 
sinh nghĩ tới người khác 
nhiều hơn, chôn bỏ cái 
hư, cái xấu để cái đẹp 
luôn sống với chúng ta.

Thảo kể tiếp: Hôm qua con giận 
bạn Kim, con tức quá nên đã đá 
con chó nhỏ của con. 
Con đã ôm chó nói xin lỗi và vuốt 
ve nó. 
Mỗi khi con lỡ làm ai buồn con sẽ 
phải xin lỗi và tránh không phạm 
lỗi đó nữa.
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Chuyện cho trẻ em học tiếng Việt 
Sưu tầm và thực hiện: Duy Hân

Thời tiết Canada rất đẹp với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Gấu Chị 
và Gấu Em rất thích mùa hè. 

Hai chị em được ba má cho ra sân chơi, được đi tắm hồ, chơi cát, uống 
nước trái cây.

Lâu lâu ba má dắt Gấu Chị và Gấu Em đi câu cá. Ba nói đi câu phải theo 
đúng luật, mùa nào được câu cá nào mình phải biết và giữ luật thì mới 
bảo vệ được môi trường, còn cá cho những năm sau.

Gấu Ba thích đọc sách, tìm hiểu về văn chương, giáo dục thởi Việt Nam 
Cộng Hòa, và ngủ trên võng.

Gấu Chị và Gấu Em cũng được ba má cho chạy xe đạp ở phía sau nhà, 
vừa vui vừa khoẻ người. Má nói không nên chơi trò chơi game điện tử 
nhiều. 

Gấu Ông và Gấu Bà thì ra sau vườn đan áo len, đọc báo để biết những 
chuyện gì đang xảy ra trên thế giới.

Cuối tuần gia đình Gấu được đi ra hồ chèo thuyền. Gấu Em muốn 
được tham gia vào đội đua thuyền "Dragon Boat". Gấu Ba nói con phải 
tập thể dục, tập bơi nhiều thì mới vào đội để đua thuyền được. Gấu 
Em sẽ ráng vâng lời ba má.

Gia đình Gấu và 
Mùa Hè
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Chuyện cho trẻ em học tiếng Việt 
Sưu tầm và thực hiện: Duy Hân

Hồng là một con ngựa nhỏ rất dễ thương, 
thích ca hát, thích chạy chơi tung tăng 
ngoài đồng.

Ngựa Hồng cũng rất thích được ăn kem, 
kem ngọt và mát. Mùa hè nóng nực mà được 

ăn kem thì thật sung sướng.

Hồng rất thích có nhiều bạn. Mẹ của ngựa 
Hồng nhắc Hồng phải biết chia sẻ với bạn bè, 

nên Hồng mời bạn gần nhà cùng ăn kem.

Hồng cũng rất quan tâm tới người khác, hay 
vẽ hình, xếp giấy gói thành quà tặng ba má, 
bạn bè trong dịp sinh nhật của họ.

Ngựa Hồng cũng hay suy nghĩ về gia đình, 
thương mến cô giáo, muốn làm sao cho ba 
má và người chung quanh được vui vẻ.

Hồng hơi lười đi tắm, nhưng mẹ nói phải 
tắm rửa mỗi ngày cho sạch sẽ thơm tho, 
Hồng vâng lời mẹ đi tắm.

Hồng cũng thích cột tóc, soi gương làm đẹp 
nhưng ba của Hồng nói không nên dùng quá 
nhiều giờ lo cho sắc đẹp bên ngoài. Nên chăm 
học, đọc sách, giúp mẹ làm bếp để biết nấu ăn 
ngon sau này.

Ba cũng dạy Hồng đừng quá quan tâm tới màu 
da đen hay trắng, đừng đánh giá người khác 

qua hình dáng bên ngoài.

Hồng xem phim hoạt họa thấy công chúa và 
hoàng tử yêu nhau, Hồng hỏi mẹ về tình yêu, 
mẹ nói: Tình yêu rất đẹp, nhưng phải chờ khi 
khôn lớn biết suy nghĩ, biết chọn lựa thì mới 
tốt.

Hồng có nhiều ước mơ, muốn mình có cánh 
bay thật cao để giúp người khác, để thành 

công. Hồng sẽ ráng chăm học để ước mơ có 
thể thành sự thật.
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Hồng vàng (Yellow Rose): 
Tượng trưng cho sự kiêu sa và ghen tương

Hoa Chuông (May Lily): 
Mang ý nghĩa của sự bé nhỏ, khiêm nhường

Hoa Tường Vi (Peony) 
Sự giàu có - Bạn là người em gái ngoan

Phong Lan (Orchid): 
Hãy chinh phục tôi

Cúc Thược Dược (Dahlia): 
Sự duyên dáng - Bạn xứng đáng có được 

những điều tốt đẹp 

Cẩm Chướng (Carnation): 
Nhắn gởi vợ hay chồng hãy bớt “chướng”

Không nên tặng cho ca sĩ vì mang ý nghĩa từ 
chối không muốn mời ca sĩ hát

Hoa Panseé (Pansy): Nhớ nhung tha thiết.
Sẽ không bao giờ quên nhau.

Hoa Bách Hợp (Easter Lily):
 Thân ái và Tôn kính

 Mừng Phục Sinh, đổi mới

Hoa Lay-ơn (Gladious): 
Lời hẹn cho ngày mai

Bạn có cá tính rất mạnh, hãy kiên cường

Uất Kim Hương Vàng 
(Yellow Tulip) 

Tỏ tình, nhưng không dám hy vọng

Hoa Hướng Dương (Sunflower): 
Niềm tin và Hy vọng

Hãy hướng về mặt trời, sự thật, 
đừng sợ khi bị hàm oan

Hoa Cúc (Mum): 
Trung thành - Vui vẻ tuổi già
Hãy vui trong mọi hoàn cảnh 

Ý nghĩa các loài hoa
Sưu tầm và thực hiện: Duy Hân
Mỗi loại hoa thường tượng trưng cho một ý 

nghĩa khác nhau, gởi gấm tâm tình khác nhau.
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Hoa Thủy Nhạc (Impatients): 
Xin hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng

Sen Vàng (Yellow Lotus): 
Lòng độ lượng, từ bi, thiết tha cầu nguyện

Hoa Trinh Nữ (Mimosa): 
Trong trắng ngây thơ, tình yêu vừa chớm nở

Hoa Sứ (Plumeria):
Để bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn là người rất đặc biệt, thanh tao như 
mùi thơm của hoa sứ

Hoa Phượng (Flame Tree): 
Hoa học trò - Thương nhớ mùa chia tay 

Chúc thành công trên đường học vấn, thi cử

Hoa Ti-gôn (Antigonon): 
Buồn trách, lỗi hẹn, làm trái tim tan vỡ

Hoa Mai (Yellow Apricot): 
Ước mơ hy vọng, 

Lời chúc đầu năm đầy may mắn.

Hoa Sao Nhái (Cosmos)
Đơn Sơ, trong trắng mộc mạc không giả dối

Hoa Anh Đào (Sakura): Lời chúc tốt lành
Sự đẹp đẽ của tâm hồn

Cúc trắng (White Mum): 
Trái tim tôi không còn chỗ, Xin tạ lỗi 

Hoa Súng (Water Lily): 
Thể hiện sự thương yêu của vợ chồng

Và loài hoa quý nhất trên đời:
Tâm Hoa là đóa hoa nở trong tim. 

Tâm Hoa nở vì lòng yêu tha nhân, quê hương, 
yêu vạn vật muôn loài … Cầu chúc 
đóa hoa lòng bạn luôn mãi thắm tươi.
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Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng
để có một câu chuyện nho nhỏ cho thiếu nhi học tiếng Việt.

Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.
Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân
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Đón Tết Kỷ Hợi
Chuyện cho thiếu nhi học tiếng Việt:

Duy Hân

Một năm cũ sắp qua, mọi người đang chờ 
đón một mùa Xuân mới, một cái Tết mới.

Thảo rất thích Tết, mọi người trong các gia 
đình gặp nhau, cùng vui & mặc áo dài.

Sau khi ăn các món đặc biệt của ngày Tết, 
mọi người cùng nhau chụp hình kỷ niệm.

Ba nói Tết năm nay là năm con heo. Con 
heo không ngu đâu, mà thường thông minh 
biết làm trò xiệc, biết thương chủ như loài chó.

Mỗi Tết ba má đều mời gia đình bà con ở 
gần, bạn bè tới nhà chơi vui Xuân.

Má trả lời: muốn không bị mập thì phải 
siêng năng hoạt động, tập thể dục, không lười 
biếng.

Thảo nói: Con heo cũng dễ thương, nhưng 
con không thích người ta nói "mập như heo"!

Tâm thích chúc Tết ông bà và được tặng 
phong tiền mừng tuổi để có may mắn trong cả 
năm.

Được cho quà thì phải biết nói cảm ơn.

Thảo cũng thích cùng cả nhà đi Hội Chợ Tết 
Cộng Đồng, xem bông hoa, múa Lân, ca nhạc.

Thảo tập vẽ hình Gia đình Heo vui vẻ với 
nhau, thương yêu nhau, nhường nhịn nhau.

Chị em Thảo và Tâm cũng tập văn nghệ để 
hát mừng Xuân trong trường Việt Ngữ. Ai cũng 
tưng bừng chào đón năm mới.
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Các món ăn ngày Tết
Chuyện cho thiếu nhi học Tiếng Việt

Duy Hân

Thảo và Tâm thích Tết lắm, ba má năm nào 
cũng chuẩn bị nhiều thức ăn rất đặc biệt, theo 
truyền thống quê hương.

Ông bà và ba má cùng nhau nấu bánh chưng, 
bánh tét. Thảo thích bánh tét nhân chuối ngọt 
và thơm.

Má cũng kho thêm thịt heo với trứng. 

Má cũng nấu canh khổ qua. Ba nói canh này 
ăn hơi đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe. Khổ 
qua nghĩa là để cái khổ qua đi, năm mới không 
khổ nữa!

Ba khoẻ tay nên giúp má làm chả thủ, tức là 
chả làm bằng thịt đầu heo, tai heo.

Xong các món mặn, má dạy Thảo làm các 
loại mứt như mứt gừng.

Còn mứt trái quất, mứt hạt sen khó làm, mất thì 
giờ nên má mua ở ngoài chợ.

Mứt me làm từ trái me. Trái me chua nhưng 
làm thành mứt rất ngọt và ngon.

Mứt dừa được làm từ trái dừa, béo và có pha 
nhiều màu đẹp mắt.

Ba mua thêm hột dưa, ba nói Tết mà không 
có hột dưa đỏ thì thiếu đi màu sắc của Tết.

Ông bà thì giúp trang trí mâm trái cây ngũ quả.

Ba má nói chúng ta rất may mắn được tự do, 
có nhiều thức ăn ngon. Chúng ta phải biết tạ ơn 
Trời Đất và chia sẻ với người kém may mắn hơn.
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Các loại bánh
Chuyện cho trẻ em 

học Tiếng Việt
Duy Hân

Có rất nhiều loại bánh để ăn tráng miệng 
hoặc thay cho bữa cơm tại Việt Nam. Người 
phụ nữ Việt Nam thường rất khéo tay, siêng 
năng để có các món ăn ngon, đẹp, bổ dưỡng 
cho gia đình.

Bánh cam hình tròn như trái cam, bên trong 
có nhân làm bằng đậu xanh, bên ngoài có mè 
dòn và thơm.

Bánh bò làm bằng bột gạo, có nước dừa, ăn 
mềm và béo.

Bánh dầy có miếng chả chiên ở giữa, hai 
miếng bột nếp tròn hai bên.

Bánh khọt ăn với rau sống, nước mắm

Bánh Tét thường được làm trong dịp mừng 
Tết. Có khi nhân bánh làm bằng trái chuối.

Bánh Chưng hình vuông, làm bằng nếp, 
nhân thịt và đậu xanh, cũng là món ăn đặc biệt 
trong ngày Tết. Người ta nấu bánh tét, bánh 
chưng rất lâu tới 7, 8 tiếng đồng hồ để bánh 
mềm và giữ được lâu.

Bánh tai heo ăn rất dòn, ngọt, được chiên 
với dầu.

Bánh Da Lợn được cho là bánh phát xuất từ 
miền Nam, gồm các lớp bột năng màu xanh lá 
cây, và lớp đậu xanh xay nhuyễn.

Bánh Xèo làm bằng bột gạo, có giá, thịt, tôm 
ở giữa. Ăn chung với rau sống, rau thơm và 
nước mắm pha ngọt.

Bánh cuốn làm bằng bột gạo, hấp lên với 
nhân thịt bên trong. Có khi không có nhân được 
gọi là bánh Ướt.

Mùa Trung Thu vào ngày trăng tròn tháng 
Tám âm lịch, người ta làm bánh nướng, bánh 
dẻo. 

Nấu ăn, làm bánh là một nghệ thuật. Gia đình 
cùng quây quần ăn chung, chia sẻ vui buồn với 
nhau, yêu thương nhau là điều rất quan trọng.
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Giải 
trí

Tâm và Thảo rất thích 
chơi games. Hai em 
dùng computer, nói 
phôn, sử dụng Ipad, 
trò chơi điện tử nhiều 
giờ trong ngày, có khi 
quên làm bài tập, học 
bài. Cô giáo nhắc nhở 
các em chơi games ít 
thôi, để giải trí có thể 
dùng âm nhạc, thổi 
kèn, chơi đàn, ca hát.

Các em có thể 
đọc sách để vừa vui, 
vừa mở mang trí óc. 
Các em nên ráng đọc 
sách về lịch sử 
thế giới, lịch sử 
Việt Nam, nét 
văn hóa của 
quê hương.

Hoặc các em 
cũng nên học võ, 
tập thể dục 
cho khỏe người.
Trong bài 
“Học Sinh 
Hành Khúc” 
ngày xưa có câu: 
“Khoẻ vì nước, 
kiến thiết 
quốc gia...”

Cô giáo cũng 
khuyến khích Tâm 
và Thảo học cách 
chụp hình, 
nghiên cứu 
nghệ thuật nhiếp 
ảnh nếu có điều 
kiện.

Nấu ăn cũng vui, 
đi ra ngoài 
chơi các 
trò chơi 
thể thao 
cũng rất 
ích lợi.

Hay có thể chạy xe đạp khu vực gần nhà, trong các con 
đường nhỏ.

Tâm và Thảo cũng 
được ba má cho đi 
bơi lội. 
Cần có nhiều sinh 
hoạt khác nhau, nếu 
chỉ cắm đầu chơi 
games computer cả 
ngày thì không tốt. 

Duy Hân
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Hôm nay nhân dịp cuối tháng Tư, gần ngày Quốc Hận, thầy cô 
giáo lớp Tiếng Việt dạy cho các em học sinh biết về ý nghĩa lá 
Cờ Vàng.

Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng để có một câu chuyện nho nhỏ 
cho thiếu nhi học tiếng Việt.  Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.

Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân

Các em biết không, Lá Cờ Vàng là biểu tượng cho di sản tốt 
đẹp trong quá khứ, xác nhận bản sắc trong hiện tại cũng 
như tinh thần Tự do Dân chủ. Lá Cờ Vàng có ý nghĩa rất 
thiêng liêng, tượng trưng cho ý chí quật cường, tinh thần 
đoàn kết và tình yêu thương thiết tha của người dân Việt

Lá Cờ Vàng với ba sọc đỏ có vào khoảng năm 1890 từ thời vua 
Thành Thái.  Các em còn nhỏ nên thầy cô chỉ có thể giải thích 
đơn giản. Khi lớn hơn các em hãy tìm hiểu thêm nhé!

Lá Cờ đã được chính quyền của nhiều thành phố ở Mỹ, Pháp,
Úc ...công nhận là "Lá Cờ Tự do và Di sản". Tại Canada năm 2008 
ông Jason Kenny đã viết văn thư và năm 2015 đạo luật S219 
cũng đã chính thức xác nhận “Journey to Freedom &"Heritage 
and Freedom Flag"

Lá cờ của chúng ta có nền vàng và ba sọc đỏ. Màu đỏ tượng 
trưng cho dòng máu anh hùng, sự đấu tranh bi hùng gian khổ 
trong suốt lịch sử chống ngoại xâm. Ba sọc đỏ tượng trưng cho 
ba miền Bắc, Trung và Nam. Tuy có ba miền, nhưng người dân 
luôn đoàn kết gắn bó với nhau với chung một nền vàng. Màu 
vàng là màu đất tổ và cũng là màu da của người Việt. 

Thầy cô, cha mẹ sẽ 
cố gắng hướng dẫn các em biết về lịch 
sử và trân trọng gìn giữ giá trị cao quý 
của dân tộc. Chúng ta phải hướng về cội 
nguồn, hãnh diện và cố gắng đóng góp 
cho cộng đồng, cho quê hương nhé!

Ba má em rất trân trọng lá Cờ Vàng, em thương ba má lắm 
và cũng rất yêu quý các giá trị của người Việt Nam

Ý nghĩa Cờ Vàng
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Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng 
để có một câu chuyện nho nhỏ cho thiếu nhi học tiếng Việt.

Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.
Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân

Hai anh em Thu và Toàn đi học về, Thu nói với mẹ:

Mẹ ơi, hôm nay 
bạn Tâm gọi anh 
Toàn là "Thằng 

mập"

Tâm gọi tên 
như thế là không 
tốt. Chúng con 

đừng làm như vậy.

Nhưng mẹ cũng muốn chúng con hiểu chúng ta cần 
ăn uống cẩn thận, nấu ăn là một nghệ thuật
 

Mình phải lựa những món 
ăn bổ, tốt cho cơ thể, nhưng 
đừng ăn nhiều quá, vừa dễ bị 

mập, vừa hại cho sức khỏe

Nhất là các loại đồ ngọt, 

kẹo chocolate nên ăn 

ít thôi, ăn xong phải 

đánh răng ngay

Mỗi khi có tiệc, mình nấu nhiều món ngon để chia sẻ với 
nhau. Trong gia đình phải có bữa cơm chung.

Mẹ nói tiếp: "Buổi cơm tối chung rất quan trọng. 
Khi ăn, chúng ta nói chuyện với nhau, Toàn không được 
đem thức ăn lên phòng ăn riêng”. 

Chúng ta sung sướng có nhiều thức ăn, không lo đói. Có 
rất nhiều người đói khổ, chúng ta phải chia sẻ sự may mắn 
của mình, cố gắng giúp đỡ người nghèo không có cơm ăn.

Ăn nhiều chè, bánh dễ bị bệnh tiểu đường.
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Viết Cho Yêu Thương
Chuyện cho thiếu nhi học Tiếng Việt

Duy Hân

Trong cuộc sống có rất nhiều loại nghề 
nghiệp. Mọi người phải làm việc để xây dựng 
xã hội, thể hiện giá trị của bản thân, kiếm tiền 
sinh sống...

Một trong những nghề có ý nghĩa là làm 
thầy, cô giáo dạy học.

Các loại 
Nghề Nghiệp

Cũng có nhiều người làm nghề tài xế lái xe.

Giúp các bệnh nhân chữa bệnh, bảo vệ sức 
khoẻ là các bác sĩ hay y tá.

Các bác sĩ thú y giúp chữa bệnh cho các loại 
thú nuôi trong nhà như chó, mèo.

Cũng có các nhà vận động thể thao chuyên 
nghiệp như cầu thủ đá banh, chơi bóng chuyền, 
đánh quần vợt...

Các võ sư dạy các em học võ để thân thể 
khoẻ mạnh và có tinh thần tốt.

Các thợ làm bánh làm ra các loại bánh, thức 
ăn để phục vụ khách hàng.

Một số người có năng khiếu văn nghệ nên 
trở thành ca sĩ, kịch sĩ, tài tử đóng phim điện 
ảnh.

Những người giỏi may, có óc sáng tạo thì 
làm người thiết kế quần áo, thời trang.

Nhiều người cũng làm bồi bàn, phục vụ 
trong các quán ăn, nhà hàng.

Người học để lái máy bay gọi là phi công.

Cũng có nghiều người học và làm việc về 
máy vi tính. Nghề nào cũng quý, cũng cần bỏ 
nhiều năng lực để có kết quả tốt, phục vụ đời 
sống. Muốn sau này lớn lên làm nghề mà mình 
thích, bây giờ các em cần phải học nhiều, chơi 
ít thôi.
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Các loại Rau Trái
Chuyện cho trẻ em 

học Tiếng Việt
Duy Hân

Có rất nhiều loại rau, trái dùng làm thức ăn 
hằng ngày. Thí dụ trái cà chua rất bổ dưỡng, 
nhiều sinh tố tốt cho sức khỏe.

Trái dừa rất đặc biệt, vỏ ở ngoài thì cứng, 
bên trong có ruột màu trắng béo và thơm, dùng 
để làm bánh, làm mứt và thêm mùi vị cho nhiều 
món ăn.

Trái bắp có vỏ xanh bên ngoài, râu bắp và 
hạt bên trong. Có thể luộc, nướng hoặc bào ra 
nấu chè, làm bánh.

Trái đậu bắp có hạt tròn giống hạt bắp bên 
trong, có thể luộc hoặc nấu canh, có nhiều lợi 
ích trong việc giúp sức khỏe, chữa bệnh.

Trái khổ qua ăn có vị đắng nhưng nhiều 
người lại thích vị đắng đặc biệt này, khổ qua 
cũng rất tốt cho sức khỏe

Trái bí đao màu xanh, ruột trắng, nấu canh 
với tôm ăn ngon và mát.

Trái mướp cũng là một loại rau trái được 
trồng nhiều, xào với thịt gà hoặc nấu canh tôm 
rất ngọt, ngon miệng.

Những mụt măng là mầm non từ cây tre, 
thường để nấu canh với giò heo, làm măng 
chua, làm gỏi. Măng cũng có thể phơi làm 
thành măng khô để dành, sau đó chế biến thành 
nhiều món ăn khác.

   Trái dưa chuột ăn sống rất dòn, mát. Cũng thể 
làm mặt nạ để da mặt được bồi dưỡng tươi đẹp.

Các trái bí rợ hay còn gọi là bí đỏ, bên trong 
màu đỏ cam, ngon và nhiều chất bổ.

Trái cà tím chứa nhiều chất sắt và calcium, 
được xếp vào loại thức ăn giúp người bị bệnh 
tiểu đường, ngăn ngừa ung thư ruột già.

Củ mì có lớp vỏ màu nâu bên ngoài, ruột bên 
trong màu trắng.

Củ khoai lang có nhiều loại, màu vàng, màu 
tím, màu trắng. Các loại rau, quả, củ là nguồn 
thức ăn rất bổ ích. Chúng ta cần tìm hiểu để ăn 
đúng cách có lợi cho sức khoẻ.
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Thảo rất thích được mẹ dắt đi phố mua sắm 
quần áo, giày dép, dụng cụ dùng trong nhà.

Mua sắm
Chuyện cho trẻ em 

học Tiếng Việt

Duy Hân

Mọi người qua lại rất đông đúc, hàng hóa 
chưng bày đẹp mắt, người bán hàng vui vẻ chào 
đón khách hàng.

Có rất nhiều tiệm bán nhiều món hàng khác 
nhau. Tiệm thì bán giày dép, tiệm thì bán quần 
áo, nữ trang, bóp cầm tay, các đồ mỹ thuật trang 
trí cho nhà bếp, phòng khách, phòng tắm...

Tâm cũng thích giúp mẹ đẩy xe đi chợ mua 
thực phẩm, chuẩn bị cho các món ăn trong bữa 
cơm hằng ngày trong gia đình.

Tâm cũng thích ngắm nhìn những người 
mẫu mặc các bộ quần áo thời trang rất đẹp mắt.

Mùa hè sắp tới, Thảo thích mua những cái 
nón thật xinh để đội che nắng.

Cách ăn mặc cũng rất quan trọng. Nếu màu 
sắc hợp với nhau nhìn sẽ rất trang nhã, làm 
mình nhìn đẹp hơn, tự tin hơn.

Mẹ nói với Thảo mình là người Việt Nam, 
nên ăn mặc kín đáo, lịch sự để chứng tỏ mình 
biết cách chọn lựa. Ăn mặc cũng tùy hoàn cảnh. 
Khi đi đám cưới thì mặc áo đầm đẹp, màu sắc 
tươi vui. Khi đi đám tang thì mặc màu đen để 
chia buồn cùng gia đình tang quyến. 

Ba cũng dặn không nên phí nhiều tiền, nhiều 
thời gian quá cho việc mua sắm, chưng diện 
hằng ngày. Phải lo học và giúp đỡ gia đình, 
người chung quanh. Giá trị thật sự của một 
người không phải do người đó mặc quần áo, 
xách bóp hiệu mắc tiền. Tâm và Thảo hiểu lời 
ba dạy và hứa sẽ ngoan, chăm học để trở nên 
người tốt và thành công sau này.
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Thảo rất thích được mẹ dắt đi phố mua sắm 
quần áo, giày dép, dụng cụ dùng trong nhà.

Mua sắm
Chuyện cho trẻ em 

học Tiếng Việt

Duy Hân

Mọi người qua lại rất đông đúc, hàng hóa 
chưng bày đẹp mắt, người bán hàng vui vẻ chào 
đón khách hàng.

Có rất nhiều tiệm bán nhiều món hàng khác 
nhau. Tiệm thì bán giày dép, tiệm thì bán quần 
áo, nữ trang, bóp cầm tay, các đồ mỹ thuật trang 
trí cho nhà bếp, phòng khách, phòng tắm...

Tâm cũng thích giúp mẹ đẩy xe đi chợ mua 
thực phẩm, chuẩn bị cho các món ăn trong bữa 
cơm hằng ngày trong gia đình.

Tâm cũng thích ngắm nhìn những người 
mẫu mặc các bộ quần áo thời trang rất đẹp mắt.

Mùa hè sắp tới, Thảo thích mua những cái 
nón thật xinh để đội che nắng.

Cách ăn mặc cũng rất quan trọng. Nếu màu 
sắc hợp với nhau nhìn sẽ rất trang nhã, làm 
mình nhìn đẹp hơn, tự tin hơn.

Mẹ nói với Thảo mình là người Việt Nam, 
nên ăn mặc kín đáo, lịch sự để chứng tỏ mình 
biết cách chọn lựa. Ăn mặc cũng tùy hoàn cảnh. 
Khi đi đám cưới thì mặc áo đầm đẹp, màu sắc 
tươi vui. Khi đi đám tang thì mặc màu đen để 
chia buồn cùng gia đình tang quyến. 

Ba cũng dặn không nên phí nhiều tiền, nhiều 
thời gian quá cho việc mua sắm, chưng diện 
hằng ngày. Phải lo học và giúp đỡ gia đình, 
người chung quanh. Giá trị thật sự của một 
người không phải do người đó mặc quần áo, 
xách bóp hiệu mắc tiền. Tâm và Thảo hiểu lời 
ba dạy và hứa sẽ ngoan, chăm học để trở nên 
người tốt và thành công sau này.

Thỉnh thoảng, trang Viết Cho Yêu Thương xin dành riêng 
để có một câu chuyện nho nhỏ cho thiếu nhi học tiếng Việt.

Mong quý phụ huynh cùng đọc với các con, cháu.
Hình ảnh: Internet - Chuyện kể: Duy Hân

Linh và Tuyết đã học xong, có việc làm nên tính chuyện làm 
đám cưới với nhau, trở thành vợ chồng.

Anh Linh nghĩ 
sao về việc 
cưới hỏi?

Linh đang phân vân chưa biết tính sao. 
Tốn kém và phiền phức quá!

Anh thấy mình yêu thương 
nhau, sống chung với nhau 
thì tốt rồi.

Tuyết trả lời: Em có nói chuyện với ba mẹ em, họ muốn mình 
có đám cưới đàng hoàng.

Linh nói: Anh cũng có hỏi bố mẹ, bố mẹ bảo theo phong tục 
xưa là có đám cưới, dù nhỏ nhưng cũng phải có.

Ba má nói: Các con biết không, những phong tục tốt của Việt 
Nam mình chúng ta nên giữ. Mà chính người Tây Phương cũng 
có đám cưới.

Ông nội cũng nói: Ngày xưa đám cưới 
của ông bà lớn lắm. Tổ chức trong nhà                                       

Nên có lễ trong 
gia đình nữa, 
để họ hàng cùng 
chia vui với mình. 

Đám Cưới

Khó nghĩ 
quá!

Các cháu xem hình 
của ông bà 
ngày xưa nè!

thờ có Linh Mục 
chứng giám, thề 
hứa  yêu thương 
chung thủy trước 
mặt Chúa. 
Ai đạo Phật thì 
tới Chùa làm lễ.

Linh quyết định: 
Chúng ta sẽ làm đám cưới, 
đơn giản thôi nhưng cũng sẽ có 
để mọi người cùng vui.
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Tìm hiểu về
Các Thánh 

Tử Đạo 
Việt Nam

Sưu tầm và 
thực hiện: 
Duy Hân

Khi đạo Thiên Chúa được rao giảng tại 
Việt Nam, các vua chúa đã hiểu lầm đạo từ 
phương Tây là đạo xấu, nên đã nghiêm cấm 
Dù bị cấm, hàng trăm ngàn người dân vẫn 
tin vào Chúa và can đảm chịu đánh đập, bỏ 
tù, giết chết… chứ không bỏ đạo.

Trong số rất nhiều người chết vì Đạo, có 
117 vị  đã được Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II phong thành Thánh Tử Đạo và 
1 thầy được phong Chân Phước. Chúng 
ta hãnh diện và học hỏi theo gương các 
Thánh để sống tốt hơn.

Thánh Anê Lê Thị Thành sinh năm 1781 
tại Thanh Hóa Ông bà có 6 người con, đã 
dành một khu nhà đặc biệt để giúp các linh 
mục trốn. Chịu quá nhiều cực hình, bà 
Thành đã chết trong tù tại Nam Ðịnh,  thọ 
60 tuổi. 

Thánh Ða Minh Tước sinh năm 1775 tại 
Bùi Chu, Linh Mục Dòng Ða Minh. Ông 
đã bị đánh đập và sau cùng bị một nhát búa 
vào đầu ngày 2-4-1839  tại Nam Ðịnh, dưới 
đời vua Minh Mạng 

Thánh Giuse Uyển Sinh tại Nam Ðịnh, 
Thầy Giảng Dòng Ba Ða Minh. Khi đang 
bị đánh đập, ngài vẫn luôn cố gắng rao 
giảng lời Chúa.
Dù bị siết gông vào cổ rất đau đớn, 
Ngài vẫn cầu nguyện cho mọi người và 
vui vẻ tử đạo. 

Thánh Matthêu Gẫm sinh năm 1813 tại 
Biên Hòa. Ngài là thương gia buôn bán bị 
xử trảm ngày 11-5-1847 tại Chợ Ðũi dưới 
đời vua Thiệu Trị. Hai người con của ngài 
cũng chết vì Đạo 

Thánh Vinh Sơn Liêm sanh năm 1732 tại 
Sơn Nam Hạ Cha được đi du học ở Manila, 
Phi Luật Tân. Chịu tử đạo thời Chúa Trịnh 
Sâm  

Thánh Giuse Lựu sinh năm 1790 tại Vĩnh 
Long, bị đánh đập rồi chết trong tù ngày 
2-5-1854 tại Vĩnh Long. Dù đang thời cấm 
Đạo, đã có tới 4 linh mục và 2000 giáo dân 
dự đám tang ngài. Các Thánh Tử Đạo đã 
làm chứng cho Đức Tin và Sự Thật.
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Chuyện bằng Tranh 
cho Trẻ Em 

học Tiếng Việt # 1
Sưu tầm và thực hiện: 

Duy Hân 
Tháng 4, 2020


