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NỘI DUNG ÔN THI NĂNG KHIẾU CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON 

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

I. PHẦN THI KỂ CHUYỆN 

1. Hình thức 

- Thí sinh tự chọn 1 trong 10 câu chuyện quy định theo chương trình Giáo dục Mầm non 

(có văn bản  đính kèm). 

- Khi dự thi, thí sinh sẽ báo tên truyện mình chọn với giám khảo. 

- Thí sinh kể chuyện diễn cảm. 

2. Yêu cầu 

      -  Thuộc truyện, kể lưu loát và phát âm chuẩn. 

      -  Kể diễn cảm: Đúng giọng điệu cơ bản và thể hiện tốt ngữ điệu, ngắt giọng. 

      -  Nét mặt, cử chỉ điệu bộ phong thái phù hợp nội dung truyện. 

 

DANH SÁCH 10 CÂU CHUYỆN 

Truyện 1  

CẬU BÉ MŨI DÀI 

Một buổi sáng đẹp trời, tiếng gió vi vu thổi, tiếng chim Họa Mi hót véo von. Bé Mũi dài 

nhìn thấy vườn hoa với muôn vàn bông hoa đua sắc khác nhau: Hoa Hướng Dương vàng rực, 

Hoa Hồng, Hoa Cẩm Chướng đỏ tươi. 

Chú bé nhìn thấy một cây táo sai trĩu quả, những quả táo chín đỏ, thơm nức. Chú vội 

vàng leo lên cây để hái nhưng… chú không trèo lên được vì vướng phải cái mũi dài của 

mình.Bực quá chú nói: “ước gì cái mũi của tôi biến mất,tôi chẳng cần cái mũi, tôi chỉ cần cái 

miệng để ăn đủ thứ thơm ngon trên đời.cũng chẳng càn có tai làm gì cả”. 

Lúc đó chú Ong, cô Họa Mi đứng gần đó thấy vậy đều ngạc nhiên nói: 

- Tại sao bạn không cần mũi. Đối với tôi mũi rất cần, có mũi tôi mới có thể thở được, 

ngửi và phân biệt được các mùi thơm khác nhau của các loài hoa. 

Lúc đó chim Họa Mi bay đến chỗ Mũi dài nói: 

- Nếu bạn không có tai thì làm sao nghe được tiếng hót của tôi và những âm thanh kỳ 

diệu xung quanh. 

Các cô hoa cũng rung rinh nói: 

- Nếu bạn không có mắt bạn có nhìn thấy những màu hoa rực rỡ của chúng tôi không? 

Bé mũi dài nghe xong hốt hoảng thấy mình không thể thiếu chúng được. Từ đó cậu luôn 

giữ gìn vệ sinh cơ thể, giữ gìn đôi mắt, cái mũi.. không bao giờ có ý định vứt chúng đi nữa. 

------------------------------------------------- 
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Truyện 2 

MỘT PHEN SỢ HÃI 

Mẹ bảo:  

- Hôm nay là chủ nhật, mẹ cho hai con đi chơi phố. Đường phố đông người, xe đi lại tấp 

nập. Các con nhớ đi trên vỉa hè phía tay phải. Khi qua ngã tư đường, thấy đèn đỏ, các con nhớ 

dừng lại, đèn xanh bật lên, các con mới được qua đường. 

Cún Anh và Cún Em cùng nhìn mẹ đáp:  

- Vâng ạ. 

Ra đến đường phố, Cún Em cứ tung tăng chạy trước, lúc nghiêng vào chỗ nọ, lúc ngó chỗ 

kia. Trong chốc lát, Cún Em đã quên ngay lời mẹ dặn và nó ngang nhiên đi giữa lòng 

đường.Cún Anh ngoan ngoãn đi sát lề đường phía bên phải. Thấy Cún Em đi giữa lòng đường. 

Cún Anh lo lắng gọi:  

- Cún Em ơi! Mẹ dặn chúng mình đi sát lề đường bên phải kia mà, sao em lại đi giữa lòng 

đường thế kia? 

Nghe tiếng Cún Anh gọi, Cún Em ngẫng lên nhìn theo anh và định chạy vào lề đường. 

Bỗng một chiếc tắc xi lướt tới. Thấy Cún Em bất ngờ lao ra, chiếc xe phanh kít lại. Cún Em 

thốt lên:- Chao ôi, nhiều xe quá! Làm sao vào được bây giờ? 

Nó ân hận vì đã không nghe lời mẹ. Nó kêu to:  

- Anh ơi, cứu em với! 

Một chú cảnh sát giao thông từ đâu đi tới dắt Cún em lên vỉa hè rồi căn dặn:  

- Cháu nhớ phải đi trên vỉa hè, lúc đi qua ngã tư đường phố, thấy đèn đỏ cháu nhớ dừng 

lại để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

Cún Em đứng khoanh tay trước ngực, giọng rung rung nói:  

- Thưa chú vâng ạ. 

Cún Anh và Cún Em lại dắt tay nhau đi trên vỉa hè. Cún Anh nói với Cún Em:  

-Thật là một phen hú vía! 

------------------------------------------------- 
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Truyện 3 

CHÚ ĐỖ CON 

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh 

dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.  

- Ai đó ? 

- Cô đây. 

Thì ra cô Mưa Xuân, đem nước đến cho Đỗ con được tắm mát, chú lại ngủ khì. Có tiếng 

sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ cựa mình hỏi:  

- Ai đó ? 

Tiếng thì thầm trả lời chú : “Chị đây mà, chị là Gió Xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp 

lắm”. Đỗ con lại cựa mình. Chú thấy mình lớn phổng lên làm nức cả chiếc áo ngoài.  

Chị Gió Xuân bay đi. Có những tia nắng ấm ấp khẽ lay chú Đỗ con. Đỗ con hỏi: 

- Ai đó ? 

Một giọng nói ồm ồm, âm ấm vang lên:  

- Bác đây ! Bác là Mặt trời đây, cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách 

tới trường rồi đấy.  

Đỗ con rụt rè nói 

- Nhưng mà trên đấy lạnh lắm.  

Bác Mặt trời khuyên:  

- Cháu cứ vùng dậy đi nào. Bác sẽ sưởi ấm cho cháu, cựa mạnh vào. 

Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh. Chú trồi lên khỏi mặt đất. Mặt đất sáng bừng ánh 

nắng xuân. Đỗ con xoè hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp.  

------------------------------------------------- 
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Truyện 4 

CHÚ DÊ ĐEN 

Có một chú dê trắng đang đi tới khu rừng để tìm ăn những chiếc lá non và uống nước 

suối. Bất chợt, một con sói ở đâu đi tới trước mặt, nó quát hỏi:  

- Dê kia, mày đi đâu? 

- Tôi đi tìm lá non để ăn và nước mát để uống. 

- Mày có gì ở chân?  

- Chân tôi có móng  

- Trên đầu mày có gì?  

- Trên đầu tôi có sừng. 

Sói hỏi tiếp:  

- Bây giờ mày hãy trả lời tao: Tim mày thế nào?  

- Tim tôi đang run sợ 

A! Ha!  

Sói cười vang rồi ăn thịt luôn chú dê trắng. 

Một chú dê đen cũng tới khu rừng để ăn lá non và uống nước suối. Sói đã ngồi sẵn ở đó. 

Thấy dê đen đi qua, nó quát hỏi:  

- Dê kia, mày đi đâu?  

- Tao đi tìm kẻ nào hay gây sự đây. 

- Mày có gì ở chân? 

- Chân của tao có móng bằng đồng  

- Trên đầu mày có gì? 

- Trên đầu tao có đôi sừng kim cương 

Sói hỏi tiếp:  

- Thế bay giờ mày hãy trả lời tao: Tim mày thế nào?  

Trái tim thép của tao bảo tao: Hãy cắm đôi sừng bằng kim cương của tao vào bụng mày. 

Nào sói hãy lại đây thử xem! 

Sói sợ quá vội vàng chuồn thẳng.  

--------------------------------------- 
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Truyện 5 

NHỔ CỦ CẢI 

Ngày xửa, ngày xưa có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ 

bên cạnh mảnh vườn xinh xắn. Trong nhà còn có một con Chó, một con Mèo và một chú 

Chuột nhắt. 

Một hôm,  ông già mang về một cây củ cải nhỏ  trồng trong vườn. Ngày ngày, ông ra sức 

chăm chút cho cây. Chẳng bao lâu nó đã trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng thấy. 

Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà cháu và cháu gái. Ông nhổ mãi, 

nhổ mãi mà cây cải vẫn không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già: 

Bà già chạy ra túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi vẫn không được. Bà già 

gọi cháu gái: 

Cháu gái liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi chẳng 

ăn thua gì. Cháu gái gọi Chó con. Chó con chạy lại ngậm lấy bím tóc của cháu gái. Cháu gái 

kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn trơ trơ. Chó con 

gọi mèo con. Mèo con chạy lại cắn đuôi Chó con, Chó con ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái 

kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn ì ra. Mèo con gọi 

Chuột nhắt: 

Chuột nhắt chạy lại bắm đuôi Mèo, Mèo cắn đuôi Chó, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu 

gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Một, hai, ba… Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi 

mặt đất. 

Tất cả sung sướng, nhảy múa quanh cây cải: 

“Nhổ cải lên! Nhổ cải lên! 

Ái chà chà! Ái chà chà! Lên được rồi!” 

-------------------------------------------------- 
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Truyện 6 

 

CÁ RÔ LÊN BỜ 

 Trăng thu sáng vằng vặc, Cá Rô bố, Cá Rô mẹ, mê mải ngắm ánh trăng tròn vành vạch in 

dưới đáy hồ nước trong veo. Cá Rô con thấy trên bờ các bạn ếch đánh trống rước đèn vui quá, 

muốn lên chơi mà nhảy mãi không lên được. Cá Rô con liền nhờ bác Cua Kềnh:   

- Bác Cua Kềnh ơi! Bác cho Cá Rô con lên bờ chơi với..Bác Cua Kềnh trả lời: 

 - Cá Rô con ơi, họ hàng cua chỉ biết bò ngang,  không bò dọc lên bờ được đâu. 

 Cá Rô con lại nhờ bạn Ếch Xanh : 

 - Ếch Xanh ơi, cõng Cá Rô con lên bờ chơi với. 

Ếch Xanh rất nhiệt tình nhưng vì Ếch Xanh nhỏ quá, không cõng nổi Cá Rô con. Cá Rô 

con thơ thẩn đến sát bờ. May quá có một chú rùa đang thò đầu ra ngắm trăng Cá Rô con liền 

đền nhờ bạn Rùa: 

- Bạn Rùa ơi, bạn Rùa ơi! Cõng Cá Rô con lên bờ chơi với. 

Rùa con liền đồng ý. 

Cõng bạn trên lưng, Rùa con i` ạch i` ạch từng bước mãi mới đến được tới bờ. Cá Rô con 

được lên bờ rất vui sướng. 

Đi được một lát, cá rô con thấy hoa mắt, chóng mặt, ngã lăn xuống đất. Rùa con sợ quá 

kêu toáng lên: 

- Mẹ ơi, mẹ ơi! 

Mẹ Rùa đang ở gần đó chạy vội lại. 

- Ôi, con của mẹ không hiểu gì cả. Họ nhà Rùa thở bằng phổi, họ nhà cá thở bằng mang, 

không lên bờ được đâu. Con hãy mau đưa Cá Rô con về kẻo nguy mất. 

Nghe lời mẹ, Rùa con gắng hết sức đưa Cá Rô con trở về, chẳng mấy chốc đã về đến bờ 

hồ. Cả hai nhảy tõm xuống nước. Cá Rô con hớp hớp cái miệng tròn hoe rồi tung tăng bơi đến 

ngắm trăng cùng bố mẹ. 

---------------------------------------- 
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Truyện 7 

GIOÏNG HOÙT CHIM SÔN CA 

        Ngaøy xöûa ngaøy xöa, ôû moät khu röøng noï coù raát nhieàu loaøi chim. Moãi loaøi coù moät gioïng 

hoùt khaùc nhau. Duy chæ coù Sôn ca laø gioïng hoùt hay hôn caû. Moãi khi Sôn ca hoùt, coû caây hoa laù 

rì raøo hoaø theo. Doøng suoái ñang chaûy roùc raùch cuõng nhö muoán döøng laïi ñeå thöôûng thöùc gioïng 

hoùt meâ ly aáy. 

        Moät hoâm, Chim seû ñöôïc caùc baïn cöû ñeán gaëp Sôn ca Chim seû hoûi Sôn ca: 

- Baïn Sôn ca ôi! Coù phaûi baùc Maët trôøi cho baïn gioïng hoùt meâ ly aáy khoâng? 

- Khoâng phaûi ñaâu. Baùc Maët trôøi toát buïng chæ cho toâi nhöõng tia naéng vaøng röïc rôõ aám aùp 

thoâi. 

- Theá coù phaûi coâ Maây hoàng ñaõ cho baïn gioïng hoùt hay khoâng? 

- Cuõng khoâng phaûi ñaâu baïn seû aï. Coâ Maây hoàng xinh ñeïp chæ cho toâi nhöõng taûng boâng 

eâm dòu thoâi. 

- OÂâi Sôn ca ñaùng yeâu, theá ai ñaõ cho baïn gioïng hoùt hay? 

          Chim seû vaø caû baày chim khoâng hieåu taïi sao maø Sôn ca laïi coù gioïng hoùt tuyeät vôøi ñeán 

theá. Caùc baïn quyeát ñònh ñeán tröôøng hoûi coâ giaùo Hoïa mi. Nghe caùc hoïc troø cuûa mình hoûi, coâ 

giaùo Hoaï mi mi cöôøi raát vui. Coâ noùi: 

- Coâ vaø caùc chaùu cuøng tìm hieåu ñieøu ñoù. Saùng mai coâ seõ ñôïi caùc chaùu, ta cuøng ñeán nhaø 

baïn Sôn ca. nhöng caùc chaùu phaûi nhôù daäy sôùm ñaáy. 

Saùng hoâm sau, khi ñeán nhaø Sôn ca, caùc baïn thaáy Sôn ca vöøa chuyeàn caønh vöøa hoùt say 

söa. Thænh thoaûng Sôn ca döøng laïi nghieâng ñaàu laéng nghe tieáng caây coái xaøo xaïc, tieáng suoái 

chaûy roùc raùch. Nghe raát kyõ, raát laâu nhöõng aâm thanh aáy Sôn ca môùi baét chöôùc theo. Caùc baïn 

chim luùc aáy môùi chôït hieåu vì sao Sôn ca coù gioïng hoùt hay ñeán theá. Caû ñaøn chim caát tieáng ríu 

rít hoaø vôùi gioïng hoùt cuûa Sôn ca. röøng caây roän raøng tieáng hoùt cuûa baày chim non chaøo möøng 

ngaøy môùi. 
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Truyện 8 

                                                  RUØA CON TÌM NHAØ 

   Coù moät chuù Ruøa con, vöøa môùi nôû ñöôïc maáy ngaøy ñaõ voäi vaøng ñi tìm nhaø cuûa mình. 

Thaáy toå ong treân caây, töôûng ñoù laø nhaø cuûa mình, Ruøa con vöôn coå leân hoûi:” Coù phaûi nhaø cuûa 

toâi ñaây khoâng ?”. Nhöng ñaøn ong bay tuùa ra laøm Ruøa con sôï quaù, thuït coå vaøo naèm im nhö 

cheát. Sau ñoù Ruøa boø tôùi chaân moät böùc töôøng . Thaáy hang chuoät, Ruøa con ñònh chui vaøo thì 

moät chuù chuoät ngaên laïi:” Ñaây laø nhaø cuûa chuùng toâi. Khoâng phaûi nhaø cuûa baïn ñaâu, Ruøa aï”. 

Troâng thaáy doøng soâng nhoû, Ruøa nghó: “ Coù leõ nhaø mình ôû döôùi nöôùc”. Theá laø Ruøa nhaûy 

xuoáng soâng. Bôi ñöôïc moät quaõng ngaén, Ruøa con ñaõ meät ñöùt caû hôi, ñaønh boø leân bôø. Gaëp oác 

seân, Ruøa laïi hoûi: “Baïn coù bieát nhaø tôù ôû daâu khoâng?” oác seân traû lôøi: “ OÂâi! Baïn haõy nhìn tôù 

ña ây roài haõy nhìn laïi löng mình maø xem”. Baáy giôø Ruøa con môùi quay laïi nhìn caùi mai cuûa 

mình. Roài vöøa tuûm tæm cöôøi vöøa noùi vôùi oác seân: “  Caùm ôn baïn nheù! Nhôø coù baïn maø tôù ñaõ 

tìm ñöôïc nhaø cuûa mình roài”. 

Naøo, caùc chaùu haõy thöû nghó xem nhaø cuûa con ôû ñaâu? 

--------------------------------------- 

Truyện 9  

CHUÙ VÒT XAÙM 

   Vòt meï daãn vòt con ñi chôi.  Tröôùc khi ñi, vòt meï daën : 

          _  Caùc con phaûi ñi theo meï, theo ñaøn, khoâng ñöôïc taùch ra ñi moät mình, maø con caùo 

aên thòt ñaáy! 

    Ñaøn vòt con vaâng daï roái rít. 

   Vöøa ra khoûi coång chuù vòt xaùm ñaõ queân ngay lôøi meï daën. Chuù leûn ñi chôi moät mình, lang 

thang heát ao naøy ñeán ao khaùc. Cuoái cuøng chuù döøng laïi ôû moät caùi ao coù raát nhieàu toâm caù. 

Ñöùng treân bôø nhìn xuoáng, chuù thaáy töøng ñaøn caù, toâm bôi loâïi tung taêng döôùi nöôùc. Thænh 

thoaûng moät con caù, con toâm cong mình nhaûy tanh döôùi nöôùc. Thích quaù chuù nhaûy xuoáng moø 

laáy moø ñeå.  Luùc  aên gaàn no, chuù môùi nhìn leân,. Chaúng thaáy vòt meï ñaâu caû. Hoaûng sợ,ï chuù 

nhaûy leân bôø goïi meï aàm ó:  

“ Vít….vít…vít…”   

   Gaàn ñaâùy coù moät con caùo ñang ngủ, nghe tieáng vòt keâu, caùo lieàn nhoåm daäy ñi tìm, noù laåm 

baåm:  

      _  Chaø thòt vòt non aên ngon laém ñaây. Hoâm nay mình seõ ñöôïc moät böõa thòt vòt thaät laø 

ngon! 

     Noùi roài caùo ñi nhanh veà phía bôø ao. Khi caùo ra ñeán nôi thì cuõng laø luùc vòt meï tìm thaáy vòt 

xaùm. Troâng thaáy caùo, vòt meï voäi daãn vòt xaùm nhaûy “ tuøm” xuoáng ao.                     

     Theá laø vòt xaùm thoaùt cheát, khoâng bò caùo aên thòt. Töø ñaáy vòt xaùm khoâng bao giôø laøm sai 

lôøi meï daën nöõa. 
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----------------------------------------------------- 

Truyện 10  

BA NGÖÔØI BAÏN 

Chim Seû, EÁch vaø Caøo Caøo laø ba ngöôøi baïn thaân. Moät hoâm caû ba ñang nhaûy nhoùt vui chôi 

thì gaëp moät caùi ao to. Chim Seû noùi: 

_Toâi khoâng theå nhaûy qua caùi ao naøy ñöôïc. Toâi phaûi bay qua noù vaø ñôïi caùc baïn ôû beân 

kia ao nheù. 

EÁch phaøn naøn: 

- Toâi khoâng nhìn thaáy moät caùi laù suùng naøo treân maët ao. Do ñoù toâi khoâng theå nhaûy qua 

ao ñöôïc. Toâi chæ coøn caùnh bôi qua ao thoâi. 

Caøo Caøo bình tónh noùi vôùi hai baïn raèng: 

- Toâi khoâng theå nhaûy hoaëc bay qua ao ñöôïc vaø cuõng khoâng bieát bôi. Nhöng neáu chuùng 

ta cuøng nhau hôïp söùc thì  caû ba chuùng ta ñeàu sang ñöôïc beân kia bôø ao. 

Caû Chim Seû vaø EÁch ñeàu hoûi: 

- Baèng caùch naøo haû baïn Caøo Caøo? 

Caøo Caøo doõng daïc trình baøy keá hoaïch cuûa mình: 

- Tröôùc heát baïn Chim Seû bay leân caây mang veà ñaây moät chieâùc laù to. Toâi ngoài leân chieác 

laù coøn baïn EÁch bôi vaø ñaåy chieác laù ñoù qua ao. 

Khi caû ba sang ñöôïc beân kia bôø ao. Chim Seû hoûi: 

- Naøy baïn Caøo Caøo, toâi coù coâng mang chieác laù veà vaø baïn EÁch coù coâng ñaåy chieâùc laù ñoù 

qua ao. Coøn baïn thì laøm gì. 

Caøo Caøo vui vẻ traû lôøi: 

- Toâi ñaõ nghó ra keá hoaïch qua ao vaø keá hoaïch ñoù ñaõ giuùp ñöa caû ba chuùng ta sang bôø 

ao beân naøy. Baïn coù ñoàng yù nhö vaäy khoâng? Vaø baây giôø chuùng ta laïi cuøng nhau vui chôi ñöôïc 

roài. 

Chim Seû, EÁch ñeàu nhaûy leân möøng rôõ taùn thaønh. Theá laø caû ba ngöôøi baïn cuøng nhau 

nhaûy muùa tieáp tuïc cuoäc vui chôi cuûa mình. 
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II. PHẦN THI ÂM NHẠC 

1. Hình thức 

- Thí sinh tự chọn 1 trong 10 bài hát quy định theo chương trình âm nhạc Mầm 

non, (có văn bản bài hát và file nhạc đính kèm). 

- Khi dự thi, thí sinh sẽ báo tên bài hát mình chọn và tác giả với giám khảo. 

- Thí sinh sẽ hát trình diễn bài hát (Như biểu diễn trên sân khấu). 

2. Yêu cầu 

- Hát thuộc lời và đúng giai điệu bài hát (đúng giọng, đúng nhịp, đúng tiết tấu). 

- Thể hiện tốt bài hát theo cảm nhận của của mình. 

- Phong cách biểu diễn tự tin, linh hoạt, phù hợp với bài hát. Có thể vừa hát vừa 

múa minh họa. 

DANH SÁCH 10 BÀI HÁT QUY ĐỊNH 

1. Đèn xanh đèn đỏ - Nhạc: Lương Vĩnh – Thơ: Thế Hội 
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2. Nhớ giọng nói Bác Hồ - Nhạc: Thanh Phúc – Lời: Tạ Hữu Yên 

 

3. Em đi mẫu giáo – Nhạc và lời: Dương Minh viên 
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4. Có con chim chích – Nhạc và lời: Trần Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Ëu 
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 5. Tôm cua cá thi tài – Nhạc và lời: Hoàng Thị Dinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

6. Ngày đầu tiên đi học – Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện – Thơ: Viễn Phương 
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7. Cho con – Nhạc: Phạm Trọng Cầu – Thơ: Tuấn Dũng 

 

8. Bàn tay mẹ - Nhạc: Bùi Đình Thảo – Thơ: Tạ Hữu Yên 
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9. Chị Ong nâu và em bé – Nhạc và lời: Tân Huyền 
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10. Chỉ có một trên đời – Trương Quang Lục 

 


