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NỘI DUNG ÔN THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU  

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - NĂM 2022 

 

PHẦN 1: THI KỂ CHUYỆN 

1.1. Hình thức thi 

- Thí sinh tự chọn 1 trong các tác phẩm truyện quy định theo chương trình 

Giáo dục Mầm non, (có văn bản truyện đính kèm) 

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

- Thí sinh kể diễn cảm câu chuyện 

1.2. Yêu cầu: 

Thí sinh kể chuyện diễn cảm, thể hiện tác phẩm theo các yêu cầu: 

 Thuộc truyện 

 Giọng kể lưu loát, giọng điệu phù hợp 

 Phát âm chuẩn 

 Nét mặt, cử chỉ điệu bộ phù hợp 

 

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM TRUYỆN THEO QUY ĐỊNH 

Truyện 1 

GẤU CON BỊ ĐAU RĂNG 

Các bạn nhỏ ạ! Tôi là một con Sâu Răng. Trước đây tôi sống thoải mái trong miệng một chú 

Gấu con. Chú Gấu này rất lười đánh răng. Ngày ngày, tôi và các bạn của tôi đục khoét các kẽ răng 

của Gấu con để nhặt thức ăn. Món ăn mà tôi ưa thích nhất là Sô – cô - la và bánh kẹo. 

Một hôm, vào ngày sinh nhật của gấu con, các bạn đến đông. Mèo và Thỏ mang bánh ga tô, 

các bạn chim mang các viên kẹo đủ màu sắc, Chó mang đến một hộp kẹo Sô – cô - la, còn Rùa mang 

bánh bích quy đến tặng Gấu. Gấu ta thích lắm, chú ăn rất ngon lành và không ngớt lời khen: “Ối! 

Sao toàn thứ ngon thế này! Tôi cảm ơn các bạn. 

Khi buổi tiệc sinh nhật tan, các bạn đã về hết. Như thường lệ, Gấu con không đánh răng mà 

nhảy tót lên giường đi ngủ. Chỉ chờ có thế, chúng tôi những con Sâu Răng nhảy ra mở tiệc linh đình. 

Chúng tôi gặm, cậy đục, khoét những chiếc răng bám đầy bánh kẹo của Gấu con. Đêm đó, Gấu ta 

kêu gào thảm thiết vì đau nhức răng. 

Hôm sau, Gấu mẹ phải đưa Gấu con đến bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ bảo: 

- Này Gấu con, răng cháu sâu nhiều quá, phải chữa ngay thôi. Nếu để lâu sẽ bị sún hết đấy. 

Cháu nhớ là không nên ăn nhiều bánh kẹo, nhất là vào buổi tối. Hằng ngày, cháu phải đánh răng 

trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy! 

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

ĐUỔI CÁO ÁC 

Trên bãi cỏ xanh, gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi. Gà con vừa đi vừa kêu: Chiếp chiếp, 

chiếp!... Bổng trong bụi rậm có một con cáo, núp sẵn, nó nhảy ra định vồ gà con ăn thịt.  

Gà con trông thấy cáo vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy và kêu to:  

- Chiếp, chiếp, sợ khiếp! Sợ khiếp!.... 

Gà mẹ hốt hoảng kêu to:  

- Cục tác, cục tác! Cáo ác! Cáo ác!... 

Chó con đang chạy chơi gần đó, nghe tiếng gà kêu, quay lại sủa:  

- Gâu, gâu, Cáo đâu? Cáo đâu?... 

Mèo con vội vàng từ trên cây cau tuột xuống quát to:  

- Meo, meo, đuổi theo, đuổi theo... 

Cả bọn xúm lại đuổi theo cáo, cáo sợ quá cụp đuôi, chạy trốn vào rừng.  

 

Truyện 3 

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 4  

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. 

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

Truyện 5 

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 6 

CHÚ ĐỖ CON 

Một chú Đỗ con ngủ khò trong cái chum khô ran 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 ? 

- Cụ đây.  

Thì ra cụ 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 : “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 vỏ 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. 

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

 

Truyện 7 

CHÚ THỎ TINH KHÔN 

Có một lần Thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngốn ngấu. Cá Sấu ở gần đó nằm im giả 

như không nhìn thấy. Thỏ yên trí ăn rau. Cá Sấu liền giả bộ hiền lành từ từ bò đến bên Thỏ, rồi đột 

nhiên đớp gọn Thỏ vào mồm.  

Cá Sấu kêu lên “Hu! Hu!” ở họng cốt làm cho Thỏ sợ. Thỏ đã nằm gọn trong hàm Cá Sấu, Thỏ 

sợ quá nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân.  

Thỏ nói: “Bác Cá Sấu ơi, bác kêu “hu hu” tôi chẳng sợ đâu”. Bác mà kêu “ha ha” thì tôi sợ chết 

khiếp đi mất”.  

Nghe Thỏ nói thế, Cá Sấu liền há to mồm kêu lên “ha ha”. Thỏ nhảy phốc khỏi miệng Cá Sấu 

rồi quay lại cười nhạo và chạy biến vào rừng.  

----------------------------------------------- 
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Truyện 8                                      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 théo 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.  

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

Truyện 9                                       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 10  

ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG 

Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác muốn 

làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác rất vui 

vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn mang khúc gỗ ra ven 

đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người. 

Bác đẽo được một lúc thì một người đi qua chê:  

- Bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá. 

Bác nông dân nghe thấy có lý bèn làm theo. Bác làm được một lúc lại có một người đi qua bảo: 

- Bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá… 

Bác nông dân nghe có lý hơn, bác lại chỉnh sửa theo lời khuyên, bác đẽo được một lúc lại một 

người đi qua nói: 

- Bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay.  

Bác nông dân nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo. 

Và cuối cùng, hết ngày hôm đấy bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, bác không còn cơ hội 

để đẽo cái cày theo ý mình nữa, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn. Bác buồn lắm nhưng cuối 

cùng bác đã hiểu: “Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con 

đường đã chọn”. 

----------------------------------------------------- 
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Truyện 11  

THỎ TRẮNG BIẾT LỖI 

 

   Hôm nay là sinh nhật Thỏ Trắng. Cô bé vui lắm. Bé dậy thật sớm dọn nhà cửa vđể đón các 

bạn đến chúc mừng. Mẹ thỏ làm cho Thỏ Trắng một cái bánh Ga tô có những bông hồng bằng kem 

thơm phức. Trên bánh cắm bốn cây nến vì Thỏ Trắng năm nay đã bốn tuổi rồi, mẹ còn tặng Thỏ một 

gói quà nữa: 

    Mẹ nói: _ Mẹ chúc mừng con nhân ngày sinh nhật! 

   Thỏ TRắng vội vàng giằng lấy gói quà, hấp tấp mở ra. A, một cái áo trắng tinh. Thjor Trắng 

ướm thử, soi đi soi lại trước gương tỏ vẻ thích thú. 

   Có tiếng các bạn gọi xôn xao ngoài cửa. Thỏ vội chạy ra đón các bạn. Vì vội qáu. Thỏ vấp 

phải chân ghế, ngã sóng soài làm quần áo lấm lem. Thỏ Trắng nhăn nhó, các bạn xúm lại phủi quần 

áo cho Thỏ và hỏi: 

   _ Thỏ Trắng có đau lắm không? 

   _ Bị ngã thì phải đau chứ! Thế mà cũng hỏi. 

   Các bạn nhìn nhau ngạc nhiên nhưng không ai nói gì. Thỏ Trắng mời các bạn lại bàn. Gấu 

nâu đỡ hộp quà bằng hai tay đưa cho Thỏ Trắng nói: 

  _ Đây là chiếc bánh mật ong tớ tự làm đấy, xin tawjgn cậu. 

  _ Ôi, bánh à! Mẹ tớ cũng làm cho tớ một cái bánh kem rồi, tớ chẳng thích bánh mật ong đâu. 

    Thỏ Khoang lên tiếng: 

_ Còn đây là củ cà rốt to nhất vườn, tự tay mình trồng, tặng cậu! 

_ Giời ơi, cà rốt lúc nào tớ chảng có. 

Nghe Thỏ Trắng nói, Thỏ Khoang buồn lắm. 

_ Còn đây là quà của mình! _ Sóc Vàng đưa cho Thỏ lẳng hoa rực rỡ sắc màu. 

_ Cậu để hoa lên bàn đi kẻo nhựa hoa chảy ra làm bẩn áo tớ mất. Thỏ trắng không chú ý tới nét 

mặt không vui của các bạn, nó lấy dao cắt bánh. 

_ Ôi sao mẹ làm bánh cứng thế? _ Thỏ Trắng vừa nói, vừa nhăn nhó. 

  Đến lúc này, các bạn mới lên tiếng: 

_ Thôi chúng tớ chào Thỏ Trắng, muộn rồi, chúng tớ về đây, chúng cháu chào bác ạ 

Các bạn đi hết, còn lại một mình, Thỏ Trắng buồn quá. Thỏ mẹ thấy vậy nói: 

_ Con có biết vì sao các bạn về hết không? Con đã không biết cách cư xử với bạn, các bạn đến 

chúc mừng, con phải vui vẻ tiếp các bạn chứ! Mẹ và các bạn rất quan tâm đến con, tự tay làm những 

món quà sinh nhật cho con, vậy mà con không biết cám ơn các bạn, còn chê bai những món quà đó. 

Mẹ rất buồn. 

   Thỏ Trắng cúi gằm mặt, lí nhí nói: 

 _ Con xin lỗi mẹ, con nhận ra lỗi của mình rồi. 

 Thỏ Trắng vội đi tìm các bạn: 

_ Các bạn ơi, tớ xin lỗi các bạn, các bạn hãy quay trở lại đi, đừng giận tớ nữa nhé! 

Các bạn cùng cười. Thế là bên ánh nến bập bùng ấm cúng, những tiếng chúc mừng, tiếng cười, 

tiếng hát vui vẻ quyện vào nhau vang xa, vang xa.... 

------------------------------------------------------------ 
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Truyện 12 

CHUỘT, GÀ TRỐNG VÀ MÈO 

 

Chuột con ra khỏi ổ dạo chơi. Nó tha thẩn khắp nơi rồi lại về với mẹ: 

_ Mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú cơ. Một con thì dữ tợn, còn con kia hiền khô. Chuột mẹ bảo: 

 _ Con nói cho mẹ xem hai con thú ấy ra làm sao nào! 

Chuột con thưa: 

_ Một con dữ tợn, mào nó đỏ ối, cặp mắt nó lồi ra, cái mũi nó khoằm khoằm, chân nó đen thui 

cứ đi đi lại lại trên sân như thế này này. Khi con đi ngang qua, nó há hốc cái mồm ra, nhấc một chân 

và lên tiếng quát to đến nổi con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu. 

Chuột mẹ bảo: 

_ Đấy là con gà trống! Nó chẳng làm hại ai đâu, con đừng sợ nó. Thế còn con thú kia? 

_ Con thú kia hiền lắm, nó nằm ngoài nắng sưởi ấm. Cổ nó trắng, chân nó xám, lông nó mượt 

mà. Nó đưa lưỡi liếm cái ngực trắng của nó và cái đuôi hơi ngoe nguẩy, nhìn theo con. 

Chuột mẹ bảo: 

_ Con ngốc lắm. Nó chính là mèo đấy! Con phải tránh xa nó ra. 

 

Truyện 13  

CHÚ VỊT XÁM 

 

   Vịt mẹ đẫn vịt con đi chơi.  Trước khi đi, vịt mẹ dặn: 

          _  Các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tác ra đi một mình, mà con cáo ăn thịt 

đấy! 

    Đàn vịt con vâng dạ rối rít: Vâng ạ! Vâng ạ! 

   Vừa ra khỏi cổng làng, chú vịt Xám đã quên ngay lời mẹ dặn. Chú lẻn đi chơi một mình, lang 

thang hết ao này đến ao khác. Cuối cùng chú dừng lại ở một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên 

bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá, tôm bơi lội tung tăng dưới nước. Thỉnh thoảng một con cá, con 

tôm cong mình nhảy tanh dưới nước. Thích quá, chú nhảy xuống mò lấy, mò để. Lúc ăn gần no, chú 

mới nhìn lên bờ. Chẳng thấy vịt mẹ đâu cả. Hoảng sợ, chú nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ:  

“ Vít….vít…vít…mẹ ơi! Mẹ ơi!....”   

   Gần đấy có một con Cáo đang ngủ, nghe tiếng vịt kêu, Cáo liền nhổm dậy đi tìm, nó lẩm 

bẩm:  

      _  Chà thịt vịt non ăn ngon lắm đây. Hôm nay mình sẽ được một bữa thịt vịt thật là ngon! 

     Nói rồi Cáo đi nhanh về phía bờ ao. Khi Cáo ra đến nơi thì cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt 

Xám. Trông thấy cáo, vịt mẹ vội vàng dẫn vịt Xám nhảy tùm xuống ao.                    

     Thế là vịt Xám thoát chết, không bị Cáo ăn thịt. Từ đấy vịt Xám không bao giờ làm sai lời 

mẹ dặn nữa. 
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Truyện 14  

 

ĐÔI BẠN TỐT 

Thím vịt bận đi chợ xa, đem con đến gởi bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với vịt con. 

Gà con xin phép mẹ dẫn vịtcon ra vườn chơi và tìm giun để ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt 

con lạch bạch theo sau. Thấy vịt con chậm chạp, gà con tỏ ra không thích lắm Ra tới vườn, gà con 

lấy hai chân bới đất tìm giun. Ngón chân của vịt con có màng, không bới đát được. Vịt con cứ lạch 

bạch khiến đất bị nén xuống, gà con không tài nào tìm giun được. Gà con tức qua nói với vịt con: 

_ Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi đi tôi bới một mình vậy. 

Vịt con thấy gà con cáu tiết với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn. Vịt con vừ ra đến ao 

thì bỗng nghe tiếng kêu cứu của gà con. Thì ra một con cáo mắt xanh, đuôi dài, nấp trong bụi rậm, 

thấy gà con đi tìm mồi một mình, định nhảy ra vồ. Gà con thấy vậy, vội ba chân bốn cẳng chạy ra 

bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu ”chiếp, chiếp, chiếp…Cứu tôi với !...” 

 Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng à con vội lao nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa. Cáo 

chạy tới bờ ao thấy gà con và vịt đang ở giữa ao sâu. Chờ mãi không được, cáo liếm mép và bỏ đi. 

Nhờ vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà gà con thoát chết. Gà và Vịt cùng hát “ lá là la. 

Ta đã bơi xa, ê con cáo già, ê con cáo ác!...” 

Lúc này, gà con mới thấy việc mình đuổi vịt là không tốt vafxin lỗi bạn. Vịt con không giận mà 

còn mò tép cho gà con ăn. 

Từ đấy, mỗi khi vịt đến chơi, gà con mừng tíu tít đi tìm giun cho vịt con ăn . Gà con nhanh nhẹn 

đi trước, vịt con lạch bạch theo sau . Hai bạn gà và vịt yêu nhau lắm. 

 

Truyện 15     

RÙA CON TÌM NHÀ 

   Có một chú Rùa con, vừa mới nở được mấy ngàyđã vội đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong trên 

cây, tưởng đó là nhà của mình Rùa con vươn cổ lên hỏi: ” Có phải nhà của tôi đây không?”. Nhưng 

đàn ong bay túa ra làm Rùa con sợ quá, thụt cổ vào nằm im như chết. Sau đó Rùa bò tới chân một 

bức tường. Thấy hang chuột, Rùa con định chui vào thì một chú chuột ngăn lại:” Đây là nhà của 

chúng tôi. Không phải nhà của bạn đâu, Rùa ạ.”. Trông thấy dòng sông nhỏ, Rùa nghĩ: “ Có lẽ nhà 

mình ở dưới nước”. Thế là Rùa nhảy xuống sông. Bơi được một quãng ngắn, Rùa con đã mệt đứt cả 

hơi, đành bờ lên bờ. Gặp ốc sên, Rùa lại hỏi: “Bạn có biết nhà tớ ở đâu không?” Ốc sên trả lời: “ Ôi! 

Bạn hãy nhìn tôi đây này rồi hãy nhìn lại lưng mình mà xem”. Bấy giờ Rà con mới quay lại nhìn cái 

mai của mình. Rồi vội tủm tỉm cười và nói với  ốc sên: “  Cám ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tôi đã 

tìm được nhà của mình rồii”. 

Nào, các cháu hãy nghĩ xem nhà của Rùa con ở đâu? 

------------------------------------------------------------ 
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PHẦN 2: THI HÁT 

2.1. Hình thức thi 

- Thí sinh tự chọn 1 trong các 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)  

2.2. Yêu cầu 

- Thuộc lời  (Hát đúng lời theo văn bản bài hát) 

- Giọng: Hát đúng cao độ; có chất giọng chuẩn, tốt, có khả năng dạy hát cho trẻ mẫu giáo 

- Tiết tấu phù hợp 

- Phong cách biểu diễn tự tin, linh hoạt, phù hợp với bài hát 

 

DANH SÁCH CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNH 
1. Bài hát 

Đèn xanh đèn đỏ - Nhạc: Lương Vĩnh – Thơ: Thế Hội 
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2. Bài hát 

 

3. Bài hát 

 

  



 
Trang 12 

4.Bài hát 

 Nhớ giọng nói Bác Hồ - Nhạc: Thanh Phúc – Lời: Tạ Hữu Yên 

 

 

5. Bài hát 
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6. Bài hát 

 

 

7. Bài hát 
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8. Bài hát 

 

9. Bài hát 
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10.  Bài hát 

 

11. Bài hát     

Em đi mẫu giáo – Nhạc và lời: Dương Minh viên

 



 
Trang 16 

12. Bài hát 

Ngày đầu tiên đi học – Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện – Thơ: Viễn Phương 
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13. Bài hát 

Cho con – Nhạc: Phạm Trọng Cầu – Thơ: Tuấn Dũng 
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14. Bài hát 

Chỉ có một trên đời – Trương Quang Lục 
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15. Bài hát 

Chị Ong nâu và em bé – Nhạc và lời: Tân Huyền 

 

 


