
Giới thiệu truyện
Introduction to Stories

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 9 câu truyện ngắn, nhằm mục đích giúp trẻ em lắng nghe và
tập nói các phụ âm. Mỗi câu truyện tập trung vào 1 phụ âm ở đầu chữ hoặc ở cuối chữ. Xin
quý vị chọn những truyện có phụ âm mà trẻ đang tập nói. Quý vị nên đọc cho trẻ nghe mỗi
câu truyện nhiều lần, (ví dụ mỗi ngày trong một tháng) để giúp trẻ luyện những phụ âm mà
trẻ khó nói. Hãy khen khi các em cố gắng bắt chước những phụ âm ấy. Quý vị có thể đọc
truyện trong thời gian ngồi chơi với trẻ. Nên tạo bầu khí vui chơi khi đọc truyện để trẻ thích
thú lắng nghe và tập nói những phụ âm. 

Rất cảm ơn cô Tăng Trần Xuân đã viết những câu truyện này để giúp trẻ em tập phát âm. 

Here are nine novel short stories in Vietnamese to be used for speech-sound listening and
practicing. Each story focuses on one consonant sound found either at the beginning or end
of words. Read them to your child many times to practice listening to the speech sound your
child has difficulty with. Praise your child when s/he tries to imitate the target speech sound.
The stories are written to be interesting and fun for the child. They may be read when
spending quality time with your child. Make sure it is fun and playful so your child will want
to keep listening and practicing the speech sounds.

Many thanks to Xuan Tran Tang for writing these stories.



VÀn 'C'
Con VÎt Cåp Cåp

Ngày xºa ngày xÜa, có m¶t con vÎt con rÃt dÍ thÜÖng. Cha mË vÎt g†i vÎt con là Cåp Cåp. Gia Çình
vÎt ai cÛng thÜÖng vÎt con vì vÎt con giÓng cha nhÜ Çúc.

M‡i lÀn g¥p vÎt cô, vÎt chú, ho¥c vÎt ông, vÎt bà là ai cÛng kêu tên vÎt: "Cåp Cåp, Cåp Cåp".

VÎt con không thích tên Cåp Cåp. VÎt con muÓn Ç°i tên khác nhÜng cha mË vÎt con vÅn cÙ g†i vÎt
con là Cåp Cåp. VÎt con tÙc l¡m. VÎt con Çi tìm con vÆt khác Ç¥t tên cho vÎt vÆy.

VÎt con hÕi bò coi bò có tên gì hay Ç‹ Ç¥t cho vÎt không. Bò trä l©i: 'Boooò'.

VÎt con không thích tên này. VÎt con Çi g¥p m¶t con dê và nh© dê Ç¥t tên dùm. Dê trä l©i:'Beeee'.
VÎt con cÛng không thích tên này. VÎt Çi g¥p chú mèo và hÕi mèo có tên gì hay Ç¥t cho vÎt
không. Mèo trä l©i: 'Meooo'. VÎt con cÛng không thích tên này n»a. VÎt Çi g¥p chú chu¶t. Chú
chu¶t Ç¥t tên cho vÎt con là: 'Chít Chít'. VÎt con cÛng không thích tên này.

Sau m¶t ngày mŒt mÕi, VÎt con trª vŠ nhà. TØ xa, thÃy bóng vÎt con, gia Çình vÎt mØng r« chåy ra
Çón. Ai cÛng kêu lên: 'Cåp Cåp, Cåp Cåp'. Không hi‹u vì sao lÀn này vÎt con không còn thÃy
ghét tên 'Cåp Cåp' n»a. Trái låi vÎt con còn cäm thÃy tên 'Cåp Cåp' dÍ thÜÖng quá. VÎt con vui
vÈ Çáp låi ti‰ng g†i cûa gia Çình: 'Cåp Cåp, Cåp Cåp'.



VÀn ‘CH’

Chú KhÌ tên Chôm Chôm

Ngày xºa ngày xÜa có m¶t chú khÌ tên Chôm Chôm. Chôm Chôm bi‰t nói ti‰ng ngÜ©i và rÃt tÓt
bøng nên ai cÛng thÜÖng. Bà chû nhà thÜÖng và tin chú khÌ Chôm Chôm l¡m.

LÀn kia, bà chû phäi v¡ng nhà vài ngày. Bà g†i chú khÌ Chôm Chôm låi và giao con chim nhÕ cûa
bà cho chú khÌ Chôm Chôm chæm sóc. Bi‰t bà chû tin mình, chú khÌ Chôm Chôm lo cho chim
nhÕ nhiŠu l¡m. SuÓt ngày chú khÌ Chôm Chôm ª cånh Ç‹ chÖi v§i chim nhÕ và Ç‹ nghe chim
nhÕ líu lo ca hát. M¶t bu°i chiŠu, chim nhÕ tÕ š muÓn chú khÌ Chôm Chôm dåy cho chim nhÕ
bi‰t nói ti‰ng ngÜ©i, chú khÌ Chôm Chôm nhÆn l©i. TØ Çó, m‡i ngày Chôm Chôm dåy cho
chim nhÕ h†c nói.

Hôm bà chû vŠ, bà rÃt Ç‡i ngåc nhiên khi nghe chim nhÕ cÃt ti‰ng líu lo:

Chào bà chû. Chào bà chû. Chim thÜÖng bà chû.

Quá xúc Ç¶ng và vui mØng, bà ôm chim nhÕ và chú khÌ Chôm Chôm vào lòng.

Bi‰t chú khÌ Chôm Chôm Çã chæm sóc chu Çáo cho chim nhÕ, bà hÕi Chôm Chôm:

Chôm Chôm muÓn gì bà chû së thÜªng cho.

Chôm Chôm vui vÈ trä l©i:

- Chôm Chôm chÌ thích chuÓi thôi.



VÀn 'G’
Chó Gâu Gâu

BÓ xin ÇÜ®c m¶t con chó nhÕ ª gÀn nhà ga. Chó ngoan và gi» nhà giÕi l¡m.
M‡i khi thÃy ngÜ©i lå là chó sûa 'gâu gâu' nhÜng cái Çuôi không ve vÄy.
Khi bÓ Çi làm vŠ, chó cÛng sûa 'gâu gâu' nhÜng cái Çuôi ve vÄy nhÜ Çón
chào bÓ. M‡i lÀn không thÃy chó, em g†i 'gâu gâu' là chó chåy ra.

Chó Gâu Gâu gi» nhà giÕi l¡m nên mË dåy chó coi gà cho mË. Có Gâu Gâu ª
gÀn, Çàn gà con an tâm không s® gì cä. N‰u chó hàng xóm Ç‰n gÀn gà, Gâu
Gâu gÀm gØ nhÜ muÓn xông t§i c¡n chó Ç‹ bäo vŒ cho gà.

TÓi vŠ, Gâu Gâu thích n¢m dÜ§i chân gh‰ cûa bÓ ho¥c nép ÇÀu bên chân cûa
mË. MË cám Ön Gâu Gâu Çã gi» nhà cho bÓ và canh gà cho mË. BÓ vuÓt
ÇÀu Gâu Gâu. Gâu Gâu ve vÄy cái Çuôi rÒi nh¡m m¡t thiu thiu ngû.



VÀn 'N-----'
Quä Na

Trong mùa na, ngày nào mË cÛng mua cho Nâu m¶t quä na. Quä na to tròn và có nhiŠu
h¶t. ChÌ æn m¶t quä thôi là Nâu thÃy no nê. ˆn m‡i ngày nên Nâu chán. Nâu næn nÌ
mË ÇØng mua na n»a.

Næm nay nóng n¿c, mÜa không Çû nên mùa na không tÓt. Quä na không l§n nhÜ nh»ng
næm trÜ§c. Trái na Çã nhÕ, h¶t na låi nhiŠu nên Nâu æn m¶t quä không no. Nâu næn
nÌ mË mua na nhiŠu hÖn n»a.

Tháng này mË m§i sinh em bé. BÓ Ç¥t tên em bé là Nam. Vì mË không Çi ch® ÇÜ®c nên
trên ÇÜ©ng Çi làm vŠ, bÓ ghé mua na cho Nâu.

Nâu không æn na, cÃt Çi Ç‹ dành cho em bé. MË cÜ©i bäo:

- Nâu cûa mË ngoan quá, nhÜng em bé chÜa æn ÇÜ®c na, Nâu æn Çi

nhé.

M‡i lÀn æn na, Nâu gi» låi h¶t Ç‹ Ç‰m xem bao nhiêu h¶t thì em bé m§i bi‰t æn na.



VÀn '-------n'

Ki‰n ñen

MË tiên Çoán ngày mai tr©i së mÜa vì hôm nay ki‰n Çen bò vào nhà tØng Çàn.
M‡i khi tr©i s¡p mÜa, ki‰n thÜ©ng d†n nhà nhÜ th‰.

Bé nghe mË k‹: ki‰n thích sÓng theo Çàn Ç‹ bäo vŒ lÅn nhau. Khi hai con ki‰n
g¥p nhau, chúng thÜ©ng Çøng râu nhau Ç‹ chào. N‰u con ki‰n nào ki‰m
ÇÜ®c mÒi, liŠn Çánh dÃu ÇÜ©ng Çi b¢ng m¶t mùi Ç¥c biŒt Ç‹ báo tin cho các
con ki‰n khác bi‰t ÇÜ©ng tìm Ç‰n Ç‹ cùng nhau khiêng mÒi vŠ t°.

MË dåy bé phäi h†c ª ki‰n tình Çoàn k‰t, thÜÖng yêu lÅn nhau và tính nhÅn nåi,
chæm chÌ làm æn.

M‡i lÀn nhìn thÃy ki‰n là bé låi nh§ l©i mË dåy.



VÀn 'Ng-----'

Con Ng¿a

Bác Ngân có nuôi m¶t con ng¿a. Ngày ngày, bác nh© ng¿a giúp bác kéo xe Ç‹ ki‰m
tiŠn. Ng¿a bi‰t bác nghèo nên ng¿a ngoan ngoãn giúp bác không bao gi© than
phiŠn.

NgÜ®c låi, bác Ngân cÛng thÜÖng con ng¿a cûa bác l¡m. Ngày nào bác cÛng mua b¡p
ngô vŠ nÃu cho ng¿a æn, t¡m rºa cho ng¿a, rÒi chúc ng¿a ngû ngon trÜ§c khi bác Çi
ngû.

ñêm Çêm, bác thÜ©ng hay ra thæm ng¿a và Ç¡p mŠn lên mình ng¿a.

Ng¿a bi‰t h‰t nhÜng giä b¶ ngû say nhÜ không bi‰t. Ng¿a cäm Ç¶ng vì tình thÜÖng ng†t
ngào cûa bác.

Sau m¶t Çêm nghÌ ngÖi, ngÜ©i và ng¿a thÃy khÕe hÖn. Cä hai låi ti‰p tøc làm viŒc, và
ng¿a låi ngoan ngoãn giúp bác kéo xe ki‰m tiŠn.



VÀn 'R'

Râu cûa Ông N¶i

Ông N¶i có m¶t b¶ râu quai nón rÆm råp. M‡i lÀn ông vui, ông r© râu. M‡i lÀn
ông buÒn, ông cÛng r© râu. Vì th‰, bé ch£ng bi‰t khi nào ông vui ho¥c khi
nào ông buÒn. Bé chÌ bi‰t m‡i lÀn ränh r‡i là ông c¡t râu cho g†n. Lúc thì
ông c¡t râu vänh lên. Lúc thì ông cho râu vänh xuÓng. M‡i lÀn ông cÜ©i là
hàm râu cûa ông rung rinh.

Bé thích r© râu cûa ông chÙ bé không thích ông hôn bé vì b¶ râu vØa rÆm råp
vØa cÙng ng¡c cûa ông Çâm vào má bé Çau l¡m. Có lÀn bé hÕi ông: 'Ông Ç‹
râu làm gì?' Ông mÌm cÜ©i và trä l©i r¢ng: ' Ræng ông røng h‰t rÒi, ông Ç‹
râu Ç‹ che Çi'.

TØ Çó, bé nhÆn ra râu cûa ông n¶i tuy cÙng nhÜng rÆm råp và ÇËp l¡m. M‡i lÀn
ränh r‡i, bé chåy låi vuÓt râu ông. Bé thích nhìn râu ông n¶i rinh rinh m‡i
khi ông cÜ©i.



VÀn ‘TH’
Chú thÕ con.

Thuª xÜa, nÖi m¶t thôn quê hÈo lánh v§i nhiŠu thác nÜ§c và hoa thÖm, có m¶t chú thÕ con rÃt dÍ
thÜÖng. ThÜ©ng ngày, thÕ thÙc dÆy rÃt s§m Ç‹ theo mË vào rØng tìm thÙc æn cho gia Çình.
Th¿c ra, thÕ thích Çi theo mË vì thÕ thÜÖng mË nhiŠu l¡m. Thông thÜ©ng, mË cho thÕ Çi theo
nhÜng hôm nay mË bäo thÕ ª nhà. Tuy buÒn, nhÜng thÕ phäi vâng l©i mË thôi. TrÜ§c khi Çi,
mË cæn d¥n thÕ kÏ càng là không ÇÜ®c thÖ thÄn ª ngoài, khi vŠ mË së thÜªng cho.

ThÕ ª nhà ch© mË. Th©i gian sao Çi lâu th‰. ThÕ lÀn bÜ§c ra ngoài Ç‹ xem coi có thÃy mË không.
Bóng mË Çâu vÅn chÜa thÃy. Nhìn nh»ng Çóa hoa thÖm m†c bên vŒ ÇÜ©ng, thÕ thích thú Çi
d†c theo ÇÜ©ng rØng Ç‹ ng¡m hoa. Mäi mê v§i nh»ng hoa thÖm cÕ lå, thÕ quên cä gi© vŠ.

Tr©i Çã tÓi dÀn, thÕ muÓn trª vŠ nhà nhÜng không nh§ ÇÜ©ng Çi. ThÕ hÕi chú th¢n l¢n trên cây,
chú bäo không bi‰t nhà thÕ. HÕi thú vÆt xung quanh, thú vÆt bäo phäi trª vŠ v§i gia Çình,
không th‹ giúp thÕ. ThÕ s® quá, g†i mË và khóc thÆt to nhÜng thÕ vÅn không thÃy bóng mË
Çâu. Quá mŒt mÕi và s® hãi, thÕ gøc dÜ§i gÓc cây thông run rÄy. B‡ng thÕ nghe ti‰ng ai g†i
tên mình. TÙc thì, thÕ v‹nh tai lên nghe ngóng. ñúng là ti‰ng mË rÒi. ThÕ mØng quá, chåy ra
ôm chÀm lÃy mË. ThÕ xin mË tha thÙ vì Çã không vâng l©i mË.

TØ Çó, thÕ không bao gi© cãi l©i mË n»a. ThÕ càng thÜÖng mË thêm vì không nh»ng mË Çã tha thÙ
cho thÕ, còn cho thÕ quà thÜªng nhÜ l©i mË Çã hÙa. ThÕ cäm Ç¶ng quá, ôm mË vào lòng và
nói: ‘Con thÜÖng mË nhiŠu l¡m’.



Vần ‘Tr’

T‰t Trung Thu

Hàng næm, cÙ vào ngày r¢m tháng tám là T‰t Trung Thu. ñêm Trung Thu træng tròn và sáng l¡m.
Bé Trang và các trÈ em thÜ©ng chÖi rÜ§c Çèn trung thu dÜ§i træng.

Næm nay, bÓ làm cho bé Trang m¶t Çèn trung thu thÆt ÇËp. Có màu ÇÕ cûa hoa và màu xanh cûa
lá, låi thêm m¥t træng tròn v§i miŒng cÜ©i thÆt tÜÖi. Bé Trang thích l¡m. Bé Çem Ç‰n trÜ©ng
khoe các bån. Ai cÛng Ç‰n Ç‹ xem Çèn cûa bé ngoåi trØ bé Trinh. Bé Trinh chÌ ÇÙng xa xa
nhìn chÙ không låi gÀn. Ngåc nhiên, bé Trang Ç‰n hÕi:

Trinh có thích Çèn trung thu cûa Trang không? BÓ Trang m§i làm cho Trang Çó. Bé Trinh trä l©i:

Trinh thích Çèn trung thu cûa Trang l¡m. Trinh buÒn vì næm nay bÓ Trinh Çi làm ª xa nên
không có ai làm Çèn trung thu cho Trinh cä.

Nghe vÆy, Trang liŠn trao Çèn trung thu cûa mình cho Trinh:

Trang t¥ng Trinh Çèn trung thu này. BÓ së làm cho Trang m¶t Çèn trung thu khác.

Hai ÇÙa mình së cùng Çi rÜ§c Çèn trung thu Trinh nhé.

Trinh mÌm cÜ©i, cÀm lÃy Çèn trung thu và cám Ön Trang. Trang thÃy lòng mình hånh phúc. ñêm
Trung Thu næm nay træng tròn và ÇËp hÖn nh»ng næm xÜa.



VÀn ‘V’
Gió Vi Vu

MÃy hôm nay tr©i nóng n¿c vì gió bÎ bÎnh trong ngÜ©i. Gió không th°i vi vu ÇÜ®c. Bé
Vân nh§ gió vô cùng. Bé cªi chi‰c áo vàng Çang m¥c ra gi¥t và v¡t lên cành cây
cho khô. Tr©i nóng quá, bé Vân mong gió mau khÕe Ç‹ gió vŠ th°i vi vu cho mát.

Ch© gió, bé ngÒi vÖ vÄn nhìn Çám ong vo ve hút nhøy và Çàn bÜÖm bÜ§m bay lÜ®n
trong vÜ©n. Bé vui vÈ Çu°i theo bÜÖm bÜ§m và tØ tØ ÇÜa tay ra b¡t. ChÌ m¶t chút
xíu n»a thôi là b¡t ÇÜ®c bÜ§m thì bÜ§m bay vù Çi mÃt. Bé v© nhÜ không muÓn chÖi
v§i bÜ§m n»a. Ch© khi bÜ§m ÇÆu, bé låi khe khë Ç‰n gÀn nhÜng lÀn nào cÛng vÆy,
bÜ§m ch£ng Ç‹ bé b¡t ÇÜ®c. Mäi chÖi v§i bÜ§m, bé quên cä nóng n¿c. Bây gi©
bÜ§m bay Çi rÒi, bé låi nh§ Gió Vi Vu. Bé mong gió nhÜ mong mË vŠ ch®.

ñang thiu thiu ngû, bé nghe cành cây va chåm nhË nhàng. M¥t bé nhÜ có ai vân vê hôn
nhË. Bé mª m¡t ra. Ô kìa, cành cây Çang rung nhË và hoa lá Çang mÌm cÜ©i trong
gió. Bé reo lên: ‘Gió Vi Vu Çã trª vŠ.’ Bé sung sÜ§ng ôm gió vào lòng. Gió Vi Vu
Çã khÕe rÒi. TØ nay bé không còn bÎ nóng n¿c n»a.


