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Lêi giíi thiÖu 

Sự hoành hành của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi-rút 

Corona gây ra (COVID-19) mang theo rất nhiều cung bậc cảm xúc như lo lắng, 

căng thẳng và bất an - và trẻ em ở mọi lứa tuổi đặc biệt cảm nhận rất rõ điều 

này. Dù trẻ em đối mặt với cảm xúc theo nhiều cách khác nhau, nếu trường học 

phải đóng cửa, các sự kiện bị tạm hoãn hoặc trẻ bị tách khỏi bạn bè, thì đây là 

lúc các con cần được yêu thương và hỗ trợ hơn bao giờ hết. Đọc sách là một 

hoạt động phù hợp với các em trong giai đoạn này. 

Nhằm hỗ trợ các em và thầy cô lựa chọn những cuốn sách phù hợp, Thư 

viện trường Tiểu học Ngọc Thuỵ trân trọng giới thiệu tới thầy cô và các em Thư 

mục sách mới năm học 2021-2022  gồm các tài liệu hiện có trong Thư viện nhà 

trường. 

Thông tin về tài liệu được trình bày theo mẫu sau: 

Nhan đề chính = Nhan đề song song (tên sách bằng ngôn ngữ khác) : 

Phụ đề / Tác giả .- Lần xuất bản .- Nơi xuất bản : Nhà xuất bản, năm xuất 

bản .- Số trang : minh hoạ ; khổ sách  

Tùng thư 

Phụ chú 

Tóm tắt/chú giải nội dung 

Số đăng ký cá biệt 

 

Thư mục giới thiệu 125 đầu sách mới nhất có trong thư viện nhà trường. 

Cuối thư mục có bảng tra giúp thầy cô và các em tìm sách theo tên sách và phân 

loại theo nội dung. 

Thầy cô và các em có nhu cầu tìm hiểu có thể trực tiếp tìm tài liệu trong 

kho sách Thư viện hoặc liên hệ cán bộ thư viện.  

Thư viện nhà trường trân trọng giới thiệu! 
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Mùa hạ - Vạn vật bừng sức sống : Câu chuyện của thiên nhiên Dành 

cho trẻ từ 5 - 12 tuổi /  .- H. : Thế Giới | Công ty Văn hóa Đinh Tị ; , 2019 .- 79 

tr. ; 24 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức. Câu chuyện của thiên nhiên 

Trái đất của chúng ta quay xung quanh mặt trời nên một năm có bốn mùa: 

xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng nực, mùa thu mát mẻ, mùa 

đông lạnh giá; vạn vật sinh sôi theo sự thay đổi của bốn mùa, theo quy luật của 

vũ trụ và thiên nhiên, dần dần hình thành thế giới tự nhiên diệu kỳ. 

Bộ sách Câu chuyện của thiên nhiên gồm bốn cuốn là Mùa xuân – Vạn vật 

sinh sôi, Mùa hạ - Vạn vật bừng sức sống, Mùa thu – Vạn vật trưởng thành và 

Mùa đông – Vạn vật say ngủ. Bộ sách được biên soạn dựa theo sở thích và khả 

năng nhận biết của các em nhỏ từ ba đến sáu tuổi. Bằng hình thức kể chuyện 

ngắn gọn súc tích, hình ảnh sinh động, tranh vẽ đẹp mắt, bộ sách sẽ đưa các em 

nhỏ bước vào thế giới tự nhiên, cảm nhận sự thay đổi của vạn vật, tìm hiểu, phát 

hiện và nhận biết cây cối, hoa cỏ, muông thú xung quanh. 

508.2 M501H 2019  

TK2021.001 ; TK2021.002 ; TK2021.003 

Mùa đông - Vạn vật say ngủ : Dành cho trẻ từ 5 - 12 tuổi /  .- H. : Thế 

giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019 .- 75 tr. ; 24 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức. Câu chuyện của thiên nhiên 

Trái đất của chúng ta quay xung quanh mặt trời nên một năm có bốn mùa: 

xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng nực, mùa thu mát mẻ, mùa 

đông lạnh giá; vạn vật sinh sôi theo sự thay đổi của bốn mùa, theo quy luật của 

vũ trụ và thiên nhiên, dần dần hình thành thế giới tự nhiên diệu kỳ. 

Bộ sách Câu chuyện của thiên nhiên gồm bốn cuốn là Mùa xuân – Vạn vật 

sinh sôi, Mùa hạ - Vạn vật bừng sức sống, Mùa thu – Vạn vật trưởng thành và 

Mùa đông – Vạn vật say ngủ. Bộ sách được biên soạn dựa theo sở thích và khả 

năng nhận biết của các em nhỏ từ ba đến sáu tuổi. Bằng hình thức kể chuyện 

ngắn gọn súc tích, hình ảnh sinh động, tranh vẽ đẹp mắt, bộ sách sẽ đưa các em 

nhỏ bước vào thế giới tự nhiên, cảm nhận sự thay đổi của vạn vật, tìm hiểu, phát 

hiện và nhận biết cây cối, hoa cỏ, muông thú xung quanh. 

Cung cấp cho trẻ những kiến thức, thông tin về các loài động thực vật và 

những hiện tượng tự nhiên trong mùa đông, gần gũi với cuộc sống hàng ngày 

qua nhiều câu chuyện như: Loài vật nào ngủ nhiều nhất, các loài cá giỏi trú 

đông, tuyết đóng thành băng... 

508.2 M501Đ 2019  
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TK2021.004 ; TK2021.005 ; TK2021.006 

Nàng tiên Keo : Tìm hiểu và nghe cây kể chuyện : Dành cho trẻ từ 5-12 

tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 tr. ; 19 cm 

Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 

Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 

phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

580 N106T 2017  

TK2021.007 ; TK2021.008 ; TK2021.009 

Nàng tiên Nấm : Tìm hiểu về động vật lưỡng cư : Dành cho trẻ từ 5-12 

tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 tr. ; 19 cm 

Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 

Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 

phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

597.8 N106T 2017  

TK2021.010 ; TK2021.011 ; TK2021.012 

Nàng tiên Xương Rồng : Tìm hiểu về động vật : Dành cho trẻ từ 5-12 

tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 tr. ; 19 cm 
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Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 

Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 

phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

590 N106T 2017  

TK2021.013 ; TK2021.014 ; TK2021.015 

Nàng tiên Hoa Nhài : Tìm hiểu về những loài bướm : Dành cho trẻ từ 

5-12 tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 tr. ; 19 cm 

Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 

Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 

phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

595.789 N106T 2017  

TK2021.016 ; TK2021.017 ; TK2021.018 

Chàng tiên Thông : Tìm hiểu về rừng và ô nhiễm môi trường : Dành 

cho trẻ từ 5-12 tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 

tr. ; 19 cm 

Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 
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Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 

phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

363.7 CH106T 2017  

TK2021.019 ; TK2021.020 ; TK2021.021 

Nàng tiên Hoa Đại : Tìm hiểu về các loài động vật sống về đêm : Dành 

cho trẻ từ 5-12 tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 

tr. ; 19 cm 

Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 

Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 

phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

590 N106T 2017  

TK2021.022 ; TK2021.023 ; TK2021.024 

Chàng tiên Dương Xỉ : Tìm hiểu về những loài bò sát : Dành cho trẻ từ 

5-12 tuổi /  .- H. : Thanh niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2017 .- 24 tr. ; 19 cm 

Science of Fairy - Khoa học và thiên nhiên Xứ sở thần tiên. Tủ sách 

Bách khoa 

Thiên nhiên quanh ta giống như một khu vườn kỳ diệu với vô vàn các loài 

động thực vật: những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với quần thể sinh vật phong 
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phú, là lá phổi xanh giúp duy trì sự sống trên trái đất; những chú ong nhỏ bé, 

chăm chỉ mang đến cho con người loại mật vàng sánh ngon lành và có công 

dụng chữa bệnh; những loài bướm với đôi cánh rực rỡ tô điểm cho thiên nhiên; 

những loài động vật sống về đêm có biết bao điều kỳ lạ mà chúng ta chưa thể 

hiểu hết; các loài cây không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, thoáng 

đãng mà còn là nguồn thảo dược quý hiếm giúp chữa trị nhiều căn bệnh... 

Bộ sách này gồm 10 cuốn sách nhỏ, sẽ đưa các em vào những cuộc phiêu 

lưu kỳ thú để khám phá thế giới thiên nhiên kỳ diệu. 

597.9 CH106T 2017  

TK2021.025 ; TK2021.026 ; TK2021.027 

Cá sấu - Loài bò sát đáng sợ : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- H. : 

Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

597.98 C100S 2020  

TK2021.028 ; TK2021.029 ; TK2021.030 

Voi - Voi vỏi vòi voi cái vòi đi trước : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- 

H. : Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 
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Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

599.67 V428V 2020  

TK2021.031 ; TK2021.032 ; TK2021.033 

Chuột túi - Biểu tượng của nước Úc : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- 

H. : Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

599.3598 CH519T 2020  

TK2021.034 ; TK2021.035 ; TK2021.036 

Cú - Thợ săn mồi lúc nửa đêm : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- H. : 

Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 
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Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

598.97 C500TH 2020  

TK2021.037 ; TK2021.038 ; TK2021.039 

Gấu trúc - Núc na núc ních : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- H. : 

Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

599.763 G125TR 2020  

TK2021.040 ; TK2021.041 ; TK2021.042 
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Chim cánh cụt - Những cư dân địa cực ngộ nghĩnh : Dành cho trẻ em 

từ 4-12 tuổi /  .- H. : Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 

cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

598.47 CH311C 2020  

TK2021.043 ; TK2021.044 ; TK2021.045 

Nhím - Lông nhọn như kim : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- H. : 

Thanh Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 
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599.332 NH311L 2020  

TK2021.046 ; TK2021.047 ; TK2021.048 

Hổ - Chúa tể muôn loài : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- H. : Thanh 

Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 

Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

599.756 H450CH 2020  

TK2021.049 ; TK2021.050 ; TK2021.051 

Rùa - Chậm mà chắc : Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi /  .- H. : Thanh 

Niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 24 tr. ; 21 cm 

Tủ sách Ươm mầm. Những loài vật đáng kinh ngạc! = Amazing animals 

Trên thế giới có rất nhiều loài động vật, chúng sống ở trên cạn, dưới nước, 

hoặc bay trên bầu trời. Các em có bao giờ tự hỏi các loài vật sống như thế nào 

nơi thiên nhiên hoang dã? 

Bộ sách 10 cuốn sách nhỏ này sẽ giúp các em giải đáp phần nào câu hỏi 

đó. 

Chim cú với đôi mắt tròn, to và thích đi săn về đêm, gia đình chim cánh cụt 

đến từ vùng địa cực, chú hổ dũng cảm dám một mình đi qua khu rừng mà chẳng 

sợ hãi điều gì, chú chuột túi đến từ đất nước Úc, chú voi lớn với chiếc vòi dài, 

chú nhím với những chiếc lông sắc nhọn hay chú cá heo dễ thương và thân 

thiện... 
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Với những hình vẽ minh họa đáng yêu, lời kể hấp dẫn và dễ hiểu, bộ sách 

sẽ mang đến cho các em những giây phút giải trí thú vị và nhiều kiến thức bổ 

ích. 

597.92 R501CH 2020  

TK2021.052 ; TK2021.053 ; TK2021.054 

Từ phát hiện áp suất khí quyển đến sự ra đời của tên lửa :  / Đỗ Bảo 

Quý .- H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019 .- 195 tr. ; 25 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức)(Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh 

khoa học 

Giới thiệu những phát minh khoa học của nhân loại về máy hơi nước, khí 

cầu nhiệt, fulton và tàu thuỷ, xe lửa; những thiết kế động cơ, phát minh bảo toàn 

năng lượng, định luật nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, động cơ đốt 

trong, kĩ thuật tên lửa 

600 T550P 2019  

TK2021.055 

 

Từ nghiên cứu tĩnh điện học đến truyền tải điện cao áp :  / Đỗ Bảo Quý 

.- H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019 .- 210 tr. ; 25 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức)(Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh 

khoa học 

Trình bày quá trình phát triển của điện: quá trình nghiên cứu điện giai 

đoạn đầu, phát minh pin, điện sinh từ, cảm ứng điện từ, mát phát điện và động 

cơ điện, hiệu ứng nhiệt của dòng điện, morse và điện báo, phát minh điện thoại, 

đèn điện, tải điện cự ly xa... 

621.3 T550N 2019  

TK2021.056  

Từ thông tin vô tuyến điện đến ứng dụng thiết bị điện :  / Đỗ Bảo Quý .- 

H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2019 .- 204 tr. ; 25 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức. Nguồn gốc của các phát hiện và phát minh 

khoa học 

Trình bày sự phát triển của khoa học kỹ thuật về vô tuyến điện và ứng dụng 

thiết bị điện: Hertz và sóng điện từ, linh kiện vô tuyến điện, phát thanh vô tuyến 

và máy thu thanh vô tuyến, sự phát triển của thông tin sóng ngắn, ứng dụng của 

sóng siêu ngắn và sóng vi ba, kỹ thuật hình ảnh và phát minh ti vi, ăng ten và 
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truyền sóng điện, phát minh sóng bán dẫn, sự phát triển của mạch tích hợp, quy 

trình phát triển của máy tính, thiết bị ghi âm thanh... 

600 T550P 2019  

TK2021.057  

Cuốn sách khổng lồ về năm giác quan  / Patrick George .- H. : Thanh 

Niên, Công ty văn hóa Đinh Tị ; , 2019 .- 96 tr. ; 28 cm 

Tủ sách ươm mầm | Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi 

Em có cảm giác thế nào khi chạm vào bộ lông của một chú chó, nghe một 

chú chim hót, ngửi một bông hoa, nếm một chiếc kẹo, nhìn những đám mây? Em 

có biết tại sao chúng ta có thể nhìn được, nghe được, ngửi được, nếm được và 

cảm nhận được khi chạm vào một vật gì đó không? 

Đó là vì mỗi người trong chúng ta đều có năm giác quan: thị giác, thính 

giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chính nhờ năm giác quan này mà chúng ta 

có thể cảm nhận được thế giới xung quanh đấy. 

Thông qua bộ sưu tập các bức tranh ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc, có tác 

dụng kích thích trí tưởng tượng của em trong cuốn sách này, em sẽ dễ dàng hiểu 

được rõ hơn về năm giác quan của mình. Em hãy mở sách ra và bắt đầu chuyến 

du ngoạn thú vị trong thế giới của năm giác quan nhé! 

612.8 C517S 2019  

TK2021.058  

Hành trình của sự sống : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 

Claybourne, Anna .- H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 79 tr. ; 

30 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Tại sao hươu cao cổ có cái cổ dài đến như vậy? Điều gì giúp các sinh vật 

thích nghi để tồn tại? Làm thế nào mà tất cả các sinh vật sống, từ cây cỏ, động 

vật, nấm đến chuồn chuồn, bạch tuộc và cả con người, đều có liên quan đến 

nhau? 

Amazing Evolution - HÀNH TRÌNH CỦA SỰ SỐNG sẽ giúp bạn trả lời 

những câu hỏi trên và muôn vàn câu hỏi khác bằng cách giới thiệu tiến hóa là 

gì, quá trình đó diễn ra như thế nào và ai đã khám phá ra bí mật của tiến hóa. 

Cuốn sách sẽ tái hiện lại hành trình của sự sống, từ những dạng sống đơn giản 

đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất cách đây 3,8 tỉ năm, cho đến loài linh trưởng 

biết nói đáng kinh ngạc tồn tại tới ngày nay, còn được gọi là Con Người! 
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Cuốn sách lý giải cho các em biết tiến hoá là gì, quá trình của tiến hoá và 

ai khám phá ra bí mật của sự tiến hoá. Chỉ rõ cách mà sự sống đã biến đổi và 

phân nhánh thành nhiều hình thức khác nhau trong hàng tỉ năm... 

576.8 H107T 2020  

TK2021.059   

Những chuyến phiêu lưu làm thay đổi thế giới : Dành cho trẻ em từ 6 

tuổi trở lên / Ganeri, Anita .- H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 

.- 47 tr. ; 30 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Cuộc sống của một nhà thám hiểm có thể đầy rẫy những hiểm nguy nhưng 

ắt hẳn chưa bao giờ nhàm chán, hãy cùng Amazing Expeditions - NHỮNG 

CHUYẾN PHIÊU LƯU LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI đi gặp những nhà thám 

hiểm nổi tiếng nhất lịch sử và sẵn sàng để dong buồm qua các đại dương, đi bộ 

xuyên sa mạc, leo lên những dãy núi hay thậm chí là bay vào vũ trụ. Những 

chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc đang chờ bạn đấy.. 

910.92 NH556C 2020  

TK2021.060  

Thợ làm vườn nhí : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi /  .- H. : Thanh niên ; 

Công ty văn hóa Đinh Tị, 2019 .- 64 tr. ; 24 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Thợ làm vườn nhí là cuốn cẩm nang dành cho các bạn nhỏ làm quen với 

công việc làm vườn. Bằng ngôn ngữ dễ hiểu kết hợp cùng hình ảnh minh họa 

đáng yêu, cuốn sách sẽ trang bị cho các bạn những hiểu biết cơ bản về làm 

vườn như chuẩn bị đất, chọn hạt giống, gieo hạt, tưới nước, bảo vệ cây. Sau khi 

đã nắm được những kiến thức ấy rồi, chúng ta sẽ cùng nhau học cách trồng 

nhiều loại cây quen thuộc như cà rốt, đậu, rau salad, dưa chuột, bí, dâu tây… 

Nào các bạn nhỏ, hãy xắn tay áo lên và trở thành những bác nông dân nhí 

để cùng tận hưởng niềm vui khi được ngắm nhìn mảnh vườn do tự tay mình 

trồng và chăm bón lớn lên từng ngày, để hiểu và trân trọng hơn thành quả lao 

động của chúng mình nhé! 

653 TH460L 2019  

TK2021.061 ; TK2021.062 ; TK2021.063 

Cây trồng đến từ đâu : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi /  .- H. : Thanh 

niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2019 .- 31 tr. ; 26 cm 
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Tủ sách Bách khoa tri thức 

Các bạn có bao giờ tự hỏi những cây trồng cung cấp lương thực, thực 

phẩm cho chúng ta mỗi ngày đến từ đâu không? Chà, đó là cả một câu chuyện 

vô cùng thú vị đấy. Và câu chuyện ấy bắt đầu từ một hạt giống nhỏ xíu. Được 

vùi trong đất, nhờ hơi ấm, nước và ánh nắng Mặt Trời, hạt giống dần dần phát 

triển thành cây… 

Nhưng quá trình này diễn ra như thế nào, cây trồng phải trải qua những 

biến đổi gì? Tại sao một số loài cây cần có gió để thụ phấn, và tại sao một số 

loài cây khác lại chỉ sinh trưởng dưới nước? 

Tất cả sẽ được giải đáp trong cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Chúng ta 

hãy cùng mở sách và bước vào thế giới của các loài cây để tìm ra câu trả lời 

cho những thắc mắc của mình và khám phá thêm nhiều bí mật hay ho về chúng 

nhé! 

580 C126TR 2019  

TK2021.064 ; TK2021.065 ; TK2021.066 

Mind map - Sơ đồ tư duy : Các mẫu câu Tiếng Anh thông dụng : Dành 

cho trẻ em từ 3-15 tuổi /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2020 

.- 80 tr. ; 23 cm 

Phương pháp tư duy Mind Map được phát minh bởi Tony Buzan vào cuối 

những năm 1960 và hiện nay đang được hàng triệu người trên thế giới sử dụng. 

Ông là chuyên gia về năng lực trí tuệ, chuyên viên tư vấn chính phủ, một nhà 

hùng biện nổi tiếng, và được xem là một trong những người dẫn đầu có ảnh 

hưởng nhất thế giới về lĩnh vực tư duy sáng tạo. Sơ đồ tư duy Mind Map của 

Tony Buzan là phương pháp ghi chép sử dụng các hình vẽ và màu sắc, giúp giải 

phóng năng lực tiềm tàng của bộ não.  

Cuốn sách này có hàng trăm mẫu câu tiếng Anh thông dụng, thường dùng 

trong nhiều bối cảnh, nhiều mối quan hệ khác nhau, được trình bày dưới dạng 

sơ đồ theo phương pháp của Tony Buzan, rất rõ ràng và dễ hiểu, sẽ giúp bạn 

học tiếng Anh nhanh hơn, hiệu quả hơn và nhớ lâu hơn rất nhiều. 

428.2 S460Đ 2020  

TK2021.067 ; TK2021.068 ; TK2021.069 

Mindmap - Sơ đồ tư duy: Từ vựng Tiếng Anh thông dụng : Dành cho 

trẻ em từ 3 - 15 tuổi /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2021 .- 

159tr. ; 24cm 

Cùng con trưởng thành 
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Từ vựng đóng vai trò rất quan trọng trong việc học Anh ngữ, bởi lẽ không 

có đủ vốn từ, bạn sẽ không thể hiểu được người khác nói gì cũng như không thể 

diễn đạt được điều bạn muốn nói. David A. Wilkins, Giáo sư Danh dự về Ngôn 

ngữ học của trường Đại học Reading (Anh Quốc) đã nói rằng “… nếu không 

biết ngữ pháp, bạn vẫn có thể truyền đạt được chút ít, nhưng không có từ vựng 

thì chẳng thể truyền đạt được gì cả.” 

Cuốn sách này không chỉ là kho từ vựng phong phú, mà còn giúp bạn học 

tập hiệu quả hơn, nhớ được nhanh hơn và lâu hơn, nhờ phương pháp tư duy 

Mind Map được phát minh bởi Tony Buzan, một chuyên gia về năng lực trí tuệ 

và được xem là một trong những người dẫn đầu có ảnh hưởng nhất thế giới về 

lĩnh vực tư duy sáng tạo. Các từ vựng trong cuốn sách này được trình bày theo 

dạng sơ đồ rất lô-gíc, rõ ràng và dễ hiểu, sẽ giúp bạn làm giàu thêm vốn từ 

tiếng Anh của mình theo cách thật đơn giản và hiệu quả. 

428.2 M311S 2021  

TK2021.070  

Tại sao tớ nên tái chế? = Why should I recycle? : Dành cho độ tuổi 6-9, 

9-12 / Susan Meredith .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2021 .- 

48 tr. ; 23 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Bạn có biết, phải mất ít nhất 100 năm thì một chiếc túi nilon nhỏ mới phân 

hủy được. Đối với một chai nhựa nhỏ thì con số đó sẽ tăng lên gấp đôi. Dẫu vậy, 

các chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy được tái chế với tỉ lệ rất thấp. 

Phần lớn chúng được chôn, lấp, đốt hoặc hiên ngang nằm chờ trên những bãi 

rác. Một phần khác sẽ được thả trôi ra biển, ra đại dương, giết chết hàng nghìn 

loài cá và sinh vật biển.  

Mỗi năm, con người sản xuất, tiêu thụ và thải ra môi trường hàng triệu tấn 

nhựa. Đó là hệ quả của lối sống hiện đại - bao gồm việc mua quá nhiều đồ và 

nhanh chóng vứt chúng đi. Nếu cứ tiếp tục lối sống không bền vững này, chúng 

ta sẽ gây hại cho hành tinh nghiêm trọng đến nỗi các thế hệ tương lai không thể 

cứu vãn được. 

Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Chúng ta nên làm như thế nào?  

Cuốn sách nhỏ “Tại sao tớ nên tái chế” đến từ NXB Usborne - NXB danh 

tiếng hàng đầu tại Vương quốc Anh sẽ trả lời cho bạn mọi câu hỏi liên quan đến 

vấn đề tái chế. Từ việc vì sao chúng ta không nên chôn hay đốt rác, một quy 

trình tái chế chuẩn sẽ ra sao, đến việc chúng ta nên thay đổi lối sống thế nào để 

không gây ảnh hưởng đến môi trường… Tất cả đều được gói gọn trong cuốn 

sách này. 



16 
 

Với ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, cuốn sách không chỉ thú vị với trẻ em, mà 

còn hấp dẫn cả người lớn. Trong gần 50 trang sách được in màu tuyệt đẹp, có 

nhiều hình minh họa dễ thương là rất nhiều những thông tin hữu ích góp phần 

bảo vệ cuộc sống xanh bền vững. 

Chia sẻ về cuốn sách này, một chuyên gia cho biết: “Tôi thực sự ngạc 

nhiên nếu cuốn sách này không có trên kệ của trường tiểu học trên khắp các 

quốc gia. Dựa trên nội dung chất lượng cao, dễ đọc, chính xác đến từng chi tiết, 

hình ảnh minh họa thú vị và tính hữu ích của cuốn sách này, tôi sẽ chấm cho 

“Tại sao tớ nên tái chế?” 9/10 điểm”. 

Không mất quá nhiều thời gian để chúng ta đọc hết cuốn sách này. Và 

không khó để chúng ta áp dụng nó.  

Ngay bây giờ, hãy mở sách, khám phá, và bắt tay vào hành động ngay. 

Vì một tương lai mãi xanh. 

372.21 T103S 2021  

TK2021.071 ; TK2021.072 ; TK2021.073 

Bữa sáng của tớ là ánh dương : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên /  .- 

H. : Thanh niên | Công ty Văn hóa Đinh Tị ; , 2021 .- 121tr. ; 26cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Khám phá mọi điều về thực vật, thế giới thực vật, những bữa ăn đến giờ đi 

ngủ, sức mạnh của thực vật. 

Bạn có biết rằng những thỏi sô cô la ngọt lịm được làm từ một loại cây? 

Bạn đã bao giờ tự hỏi ngũ cốc ăn sáng của mình đến từ đâu chưa? Hôm 

nay bạn sẽ nhớ cảm ơn những chú ong vì đã mang đến cho bạn món mật ong 

ngon tuyệt chứ? 

Bạn biết không, thực ra rất nhiều món mà chúng ta ăn hằng ngày được 

thực vật tạo ra từ một thứ: ánh nắng Mặt Trời. Các loài cỏ cây giống như một 

cỗ máy xanh, chỉ cần “ăn” ánh nắng để sinh trưởng nhưng lại có thể mang đến 

cho con người biết bao lợi ích, từ thực phẩm, trang phục, đồ dùng cho tới dược 

phẩm, công trình, phương tiện... Kỳ diệu quá phải không nào? Và còn vô vàn bí 

mật của thế giới thực vật sẽ được “bật mí” trong cuốn sách này. Bạn sẽ có cơ 

hội gặp gỡ những loại cây quen thuộc và cả những loài thực vật mà bạn thậm 

chí chưa từng nghe nói. Hơn nữa, bạn còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động 

và thí nghiệm tuyệt vời trong sách để hiểu hơn về thực vật và vai trò của chúng 

trong cuộc sống của chúng ta. 

580 B551S 2021  
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TK2021.074  

Tớ đã đủ lớn để cứu trái đất! Trái đất cần bạn, bạn đã sẵn sàng? : 12 

câu chuyện truyền cảm hứng bảo vệ môi trường từ các bạn nhỏ trên khắp thế 

giới : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Kirby, Loll .- H. : Thanh Niên, Công ty 

văn hóa Đinh Tị ; , 2021 .- 31 tr. ; 24 cm 

Cùng con trưởng thành 

“Tớ có đủ trí tuệ để đọc cuốn sách này 

Tớ có đủ lòng quan tâm để lắng nghe các tin tức 

Tớ có đủ kiến thức để tạo ra những thay đổi 

Tớ đã đủ lớn để cứu Trái Đất!” 

Các bạn nhỏ trong cuốn sách này chỉ là những người bình thường như 

chúng ta, nhưng họ đã đứng lên hành động để chống lại vấn nạn biến đổi khí 

hậu. Việc đó không có gì khó, chỉ cần chúng ta dám thử sức mà thôi. Em hãy 

học hỏi những việc làm của các bạn ấy và bắt đầu công cuộc bảo vệ môi trường 

ngay từ hôm nay nhé! Tương lai của Trái Đất ra sao phụ thuộc vào chính em 

đấy! 

 

363.7 T460Đ 2021  

TK2021.075 ; TK2021.076 ; TK2021.077 

Sợ gì virus và vi khuẩn : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên /  .- H. : 

Thanh niên, Công ty Văn hóa Đinh Tị ; , 2021 .- 95 tr. ; 24 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Bạn nghĩ rằng kẻ xấu chỉ có trong những truyện cổ tích thôi sao? Điều đó 

thực chẳng đúng chút nào đâu! Bởi lẽ, bọn chúng còn xuất hiện cả trong cuộc 

sống của chúng ta nữa. Và những kẻ xấu đó chính là vi khuẩn và virus gây hại 

cho sức khỏe con người. Vậy thì, ai có thể đánh bại những kẻ xấu này nào? 

Chính bạn cũng có thể trở thành anh hùng tiêu virus và vi khuẩn có hại, nếu bạn 

biết được tất cả bí mật của chúng! 

Cuốn sách bách khoa lý thú này được viết như một truyện cổ tích kỳ diệu. 

Những trang sách sẽ đưa chúng ta đến với hành trình khám phá thế giới đáng 

kinh ngạc của virus và vi khuẩn, để từ đó tìm ra câu  trả lời cho các câu hỏi: 

    Làm thế nào để đánh bại các virus độc hại? 

    Tại sao cần phải tiêm chủng và rửa tay? 
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    Lợi ích mà vi khuẩn mang lại là gì? 

616.9101 S460G 2021  

TK2021.078  

100 bí ẩn đáng kinh ngạc về Trái đất /  .- H. : Thanh niên, Công ty Văn 

hóa Đinh Tị ; , 2020 .- 128 tr. ; 24 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Các em có biết : 

Một cái hố màu hồng chứ chất độc là thiên đường dành cho chim Hồng 

Hạc 

Vi khuẩn có thể sống trong đá ở sâu dưới lòng đất 

Sa mạc ATACAMA giúp các nhà khoa học nghiên cứu về Sao Hỏa 

Có lần, một núi lửa đã phun trào, khiến năm đó không có mùa hè 

Cứ mỗi phút lại có một lượng rác tương đương tải trọng của một chiếc xe 

tải bị vứt xuống các đại dương 

Khám phá cuốn sách “100 bí ẩn đáng kinh ngạc về Trái Đất - 100 things to 

know about Planet Earth” để biết thêm về các bí ẩn trên trái đất này nhé! 

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức thú vị về Trái đất như: Châu Phi lớn 

hơn hay nhỏ hơn Greeland - phụ thuộc vào bản đồ của bạn; bóng đổ và lạc đà 

là tất cả những gì bạn cần để đo đạc trái đất; các điều kiện trân trái đất vừa 

chuẩn cho sự sống; hai tá thỏ đã thay đổi cảnh quang của Australia... 

550 M458T 2020  

TK2021.079  

Peter Pan: Đứa bé không bao giờ lớn : Dành cho lứa tuổi 8+ / Barrie, J. 

M. .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 297 tr. ; 19cm 

Văn học Anh. Tác phẩm chọn lọc 

Là tượng đài của văn học thiếu nhi thế giới, cũng như nguồn cảm hứng bất 

tận cho vô vàn tác phẩm nghệ thuật, PETER PAN không chỉ là câu chuyện về 

hành trình phiêu lưu kì diệu của cậu bé không bao giờ lớn cùng chị em nhà 

Darling đến xứ sở thần tiên Neverland, về sự vô tư, hồn nhiên của tuổi thơ vĩnh 

cửu mà còn là thông điệp tôn vinh đức hi sinh, lòng bao dung của những người 

mẹ và sức mạnh của tình mẫu tử bao la. 

“J. M. Barrie đã kiến tạo nên một tác phẩm thiên tài.” 
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ROSALIND RIDLEY (Nhà tâm lí học Anh) 

“Peter Pan là câu chuyện về sự trưởng thành, là mộng tưởng của cả trẻ em 

lẫn người lớn, là huyền thoại về một thời hoàng kim.” - Nhật báo The Guardian 

823 P207 2021  

TK2021.080  

Hai mươi truyện thêm một : Dành cho mọi lứa tuổi / Rodari, Gianni .- 

H. : Kim Đồng ; , 2020 .- 159 tr. ; 21 cm 

Với Rodari, các câu chuyện cổ tích truyền thống là nguồn “nguyên liệu” 

cho chuỗi phiêu lưu bất tận của trí tưởng tượng và trở thành nền móng để ông 

xây dựng sự kết nối với bạn đọc nhỏ tuổi: một hoàng đế ra lệnh loại trừ tất cả 

các cây đàn ghi ta khỏi vương quốc chỉ vì ông ta không biết đánh đàn; một cô 

gái không chịu lớn thêm bỗng biến thành người khổng lồ khi phải chiến đấu với 

bất công; ở Genova có một tòa nhà chọc trời tiến ra biển khơi như một con tàu 

viễn dương… Trong Hai mươi truyện thêm một, thực tại và tưởng tượng hòa 

quyện vào nhau tạo ra những tình huống bất ngờ và hài hước, luôn có thể đánh 

lừa độc giả và khiến họ hiểu ra rằng những nhầm lẫn khi kể một câu chuyện cũ 

hoàn toàn có thể tạo ra một câu chuyện mới. 

Ấn bản đặc biệt ra mắt nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh Gianni Rodari 

- nhà văn Ý nổi tiếng thế giới. 

853 H103M 2020  

TK2021.081   

Hachiko - Chú chó đợi chờ : Dành cho lứa tuổi 6 đến 11 / Prats, Luis :.- 

H. :  ; Kim Đồng, 2020 .- 152 tr. ; 21 cm 

Hachiko là một chú chó có thật từng sống ở Tokyo, được gia đình giáo sư 

Eisaburo Ueno nhận nuôi. Hàng ngày vào buổi sáng Hachiko tiễn giáo sư đến 

nhà ga Shibuya để ông lên tàu đi làm. Buổi chiều, vào lúc 3 giờ, Hachiko lại ra 

nhà ga đợi giáo sư về. Nhưng không may, một ngày nọ giáo sư Ueno đã qua đời 

sau một cơn đột quỵ và mãi mãi không thể trở về được nữa. Còn Hachiko suốt 

trong 10 năm sau đó, vào lúc 3 giờ chiều lại đều đặn đến nhà ga để chờ đón chủ 

nhân. 

Hachiko đã trở thành biểu tượng về lòng trung thành. Tượng của chú được 

đặt trang trọng tại nhà ga Shibuya. 

Câu chuyện về Hachiko được kể lại với lời văn sâu lắng của nhà văn Luis 

Prats cùng hình minh họa màu nước ấn tượng của Zuzanna Celej sẽ làm lay 
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động trái tim và truyền cảm hứng cho bạn theo cách mà Hachiko đã làm rung 

động hàng triệu con tim trên thế giới. 

863 H100C 2021  

TK2021.082 ; TK2021.083 ; TK2021.084 

Nhật kí sâu róm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

Cùng tìm đọc những cuốn nhật kí thú vị về hoạt động thường ngày của các 

loại côn trùng. 

 Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Muỗi 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Thạch Sùng 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Ruồi 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Bươm Bướm 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Đom Đóm 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Xén Tóc 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Muồm Muỗm 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Sâu Róm 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Bọ Xít 

Nhật Kí Thế Giới Côn Trùng: Nhật Kí Bọ Ngựa 

595.781392 NH124K 2021  

TK2021.085  

Nhật kí bươm bướm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

595.789 NH124K 2021  

TK2021.086   

Nhật kí muồm muỗm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; 

, 2021 .- 33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

595.726 NH124K 2021  
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TK2021.087  

Nhật kí thạch sùng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

597.952 NH124K 2021  

TK2021.088   

Nhật kí muỗi : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 

33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

595.772 NH124K 2021  

TK2021.089  

Nhật kí đom đóm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

595.7644 NH124K 2021  

TK2021.090   

Nhật kí ruồi : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 

33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

595.77 NH124K 2021  

TK2021.091  

Nhật kí xén tóc : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 2021 

.- 33 tr. ; 26 cm 

Nhật kí thế giới côn trùng 

595.7648 NH124K 2021  

TK2021.092  

Những lá thư của Felix : Một chú thỏ bé đi du lịch thế giới : Truyện 

tranh : Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 10 tuổi /  .- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 36 tr. 

; 22cm 

Những lá thư của Felix 
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Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra vào cuối kì nghỉ hè! 

Đột nhiên, chú thỏ bông Felix của Sophia đã biến mất ngay giữa sân bay. 

Chuyện này rất, rất nghiêm trọng, vì Sophia và Felix luôn dính nhau như hình 

với bóng. Khi bước vào năm học mới, đột nhiên Sophia nhận được một bức thư 

từ London - thư của Felix! 

Nhưng đó mới chỉ là lá thư đầu tiên mà chú thỏ bông gửi về từ chuyến đi 

vòng quanh thế giới. Những lá thư tiếp theo được gửi từ Paris, Rome, Cairo, từ 

một thảo nguyên ở Kenya và từ New York. Ẩn trong sáu phong bì thư được dán 

tem là những câu chuyện hài hước, thú vị và bổ ích về đất nước và con người ở 

khắp nơi trên trái đất. 

Những bức thư tay và chiếc va-li đầy ắp kỉ niệm sẽ đưa các bé vào một 

chuyến du lịch chân thực vòng quanh thế giới cùng với Felix - chú thỏ bé vô 

cùng đáng yêu! 

833 NH556L 2019  

TK2021.093  

Những lá thư mới của Felix : Một chú thỏ bé du hành về quá khứ : 

Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 10 tuổi /  .- H. : Kim Đồng ; , 2019 

.- 36 tr. ; 22cm 

Khi cả lớp đến tham quan một viện bảo tàng lớn, một chuyện kì lạ đã xảy 

ra. Chú thỏ bông Felix của cô bé Sophia đã biến mất hết sức bí ẩn. Việc này cực 

kì nghiêm trọng, vì Sophia và Felix chưa từng rời nhau nửa bước. Vài ngày sau, 

một lá thư đột ngột xuất hiện. 

Đó chính là tin nhắn của Felix gửi về từ thời trung cổ. Nhưng đó mới chỉ là 

lá thư đầu tiên mà chú thỏ bông gửi đến Sophia trong chuyến du hành về quá 

khứ. Những lá thư sau đó được gửi từ thời của những người Viking, người da 

đỏ, từ Hi Lạp cổ đại, từ xứ Viễn Đông và thời đồ đá. Những bức thư là những 

câu chuyện vừa hài hước, gay cấn lại vừa lí thú về quá khứ, và được cất trong 

sáu bì thư bằng giấy thật. 

Những chuyến phiêu lưu này sẽ đem lại nhiều bất ngờ. Ẩn chứa trong 

những bức thư tay và một tấm bản đồ lớn là những thông tin quan trọng nhất 

của lịch sử thế giới. Quá khứ sẽ hiện lên vô cùng sống động. 

833 NH556L 2019  

TK2021.094  

Múa búa viết tiểu sử : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. 

: Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 
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Cao thủ viết lách 

Bạn yêu thích viết lách hay mỗi khi cầm bút lại thấy bí bách? Bạn múa bút 

thành văn hay băn khoăn mãi không truyền đạt nên lời về một chuyến phiêu lưu 

kì thú? Dù văn chương lai láng hay chán ngán vì bí từ, bạn sẽ vẫn tìm thấy 

trong bộ sách này đầy đủ bí kíp để rèn luyện và chinh phục mọi thử thách của 

việc viết lách! 

Mời các bạn tìm đọc bộ sách CAO THỦ VIẾT LÁCH: 

Múa bút viết tiểu sử 

Tâm sự cùng nhật kí 

Xuất khẩu thành thơ 

Trổ tài viết đánh giá 

Tung chiêu quảng cáo 

Trổ tài viết phỏng vấn 

Tạo nhật kí đọc sách 

Thử sức với truyện tranh 

Sáng tác cổ tích 

Cải biên cổ tích 

Luyện viết bản tin 

Chinh phục thể loại du kí 

808.0669 C108T 2021  

TK2021.095  

Luyện viết bản tin : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. : 

Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.027 L527V 2021  

TK2021.096  

Tạo nhật kí đọc sách : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. : 

Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.06692 T108N 2021  

TK2021.097  
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Cải biên cổ tích : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. : 

Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.066398 C103B 2021  

TK2021.098  

Trổ tài viết đánh giá : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. 

: Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.0427 TR450T 2021  

TK2021.099  

Xuất khẩu thành thơ : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. 

: Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.1 X504K 2021  

TK2021.100  

Sáng tác cổ tích : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. : 

Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.066398 S106T 2021  

TK2021.101  

Thử sức với truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia 

.- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.3 TH550S 2021  

TK2021.102   

Tung chiêu quảng cáo : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- 

H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.0666591 T513C 2021  

TK2021.103   

Trổ tài viết phỏng vấn : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- 

H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.06607043 TR450T 2021  

TK2021.104  

Chinh phục thể loại du kí : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia 

.- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 
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808.06691 CH313P 2021  

TK2021.105  

Tâm sự cùng nhật kí : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Minden, Cecilia .- H. 

: Kim Đồng ; , 2021 .- 22 tr. ; 22 cm 

808.0668 T119S 2021  

TK2021.106  

Nhật kí bọ xít : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 

33 tr. ; 26 cm 

595.754 N124K 2021  

TK2021.107  

Nhật kí bọ ngựa : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /  .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 33 tr. ; 26 cm 

595.727 NH124K 2021  

TK2021.108   

Xóm Bờ Giậu :  / Trần Đức Tiến .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 105 tr. ; 25 

cm 

Xóm Bờ Giậu gần gũi thân thuộc, mang trong mình hình bóng của bao 

làng quê yêu dấu. Đến Xóm Bờ Giậu, bạn sẽ được làm quen với những nhân vật 

rất thú vị: cụ giáo Cóc thông thái về hưu, nhạc sĩ trứ danh Dế Lửa, chú thợ săn 

nhiều tâm sự Thằn Lằn, cô người mẫu đáng yêu Ốc Sên, chuyên gia dự báo thời 

tiết Tắc Kè, vận động viên bận bịu Nhái Xanh, cô nàng điệu đàng Hoa Cúc Áo, 

thi sĩ nghiệp dư lãng mạn Dế Còm... Nhân vật nào cũng dễ thương. Và nhân vật 

nào cũng sẵn sàng kể cho bạn nghe một câu chuyện hấp dẫn. 

895.9223 X429B 2021  

TK2021.109   

Cô bé Mác-tin và chiếc váy dạ hội : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : 

Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

Cô bé Mác-tin 

Mác-tin nhận được thiệp mời đến dự buổi dạ hội hóa trang. Cô bé vui đến 

nỗi chân tay cứ nóng râm ran cả lên. Rồi cô bắt đầu rối trí: Cô sẽ mặc bộ nào đi 

dự tiệc đây? Mẹ bèn đưa Mác-tin đến chỗ bác Hô-tăng-xơ để thuê trang phục. 

Mác-tin được mượn hai chiếc váy về thử. Nhưng đang ngắm mình trong gương, 

cô hoảng hốt nhận ra chiếc váy đã bị rách gấu từ lúc nào… 
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Từ khi ra đời vào năm 1954, những câu chuyện thường ngày của Cô bé 

Mác-tin đã tạo nên những điều phi thường. Khi đọc Mác-tin, trẻ em được sống 

trong những cảm xúc trong trẻo, tươi đẹp nhất; người lớn tìm lại được một góc 

thơ ấu của chính mình. Vì vậy, cô bé Mác-tin đã trở thành bạn với nhiều thế hệ 

trẻ em khắp thế giới. Bộ truyện này đặc biệt nổi tiếng bởi các bức tranh minh 

họa sống động, trải cả thiên nhiên ra trước mắt người đọc. Quanh quanh căn 

nhà ở đồng quê, trang trại với nhiều thú nuôi, cuộc sống của Mác-tin đẹp như 

tranh vẽ, ngập tràn nắng và tình yêu thương...   

Mời các bạn tìm đọc: 

1.  Cô bé Mác-tin về nông trại 

2.  Cô bé Mác-tin đi biển 

3.  Cô bé Mác-tin ở rạp xiếc 

4.  Cô bé Mác-tin đi thăm vườn thú 

5.  Cô bé Mác-tin du ngoạn bằng khinh khí cầu 

6.  Cô bé Mác-tin và chiếc váy dạ hội 

7.  Cô bé Mác-tin bảo vệ thiên nhiên 

8.  Cô bé Mác-tin ở nhà ngoan 

9.  Cô bé Mác-tin chăm sóc bạn chim sẻ 

10. Cô bé Mác-tin ở trường học 

843 C450B 2020  

TK2021.110  

Cô bé Mác-tin bảo vệ thiên nhiên : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : 

Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.111  

Cô bé Mác-tin chăm sóc bạn chim sẻ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- 

H. : Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.112  

Cô bé Mác-tin du ngoạn bằng khinh khí cầu : Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi /  .- H. : Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 
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843 C450B 2020  

TK2021.113  

Cô bé Mác-tin đi thăm vườn thú : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : 

Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.114  

Cô bé Mác-tin ở trường học : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : Kim 

Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.115  

Cô bé Mác-tin ở nhà ngoan : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : Kim 

Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.116   

Cô bé Mác-tin ở rạp xiếc : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : Kim 

Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.117  

Cô bé Mác-tin đi biển : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : Kim Đồng ; 

, 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.118   

Ba ngày ở nước Tí Hon : Dành cho lứa tuổi 8 đến 16 / Levshin, Vladimir 

.- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 106 tr. ; 26 cm 

Vladimir Levshin 

Mời các bạn đón đọc trọn bộ ba tác phẩm bất hủ, để được cùng  Thuyền  

trưởng  Đơn  Vị  lênh  đênh  trên  sóng  nước  đại dương  Toán  học,  theo  bước  

các  bạn  học  sinh  tới  tìm  hiểu những điều kì thú qua Ba ngày ở nước Tí Hon, 

và tham gia vào cuộc phiêu lưu nhằm tìm ra danh tính thực sự của Người Mặt 

Nạ Đen ở nước Al-Jabr. 

891.73 B100N 2019  
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TK2021.119  

Thuyền trưởng đơn vị : Dành cho lứa tuổi 8 đến 16 / Levshin, Vladimir 

.- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 148 tr. ; 26 cm 

Vladimir Levshin 

Mời các bạn đón đọc trọn bộ ba tác phẩm bất hủ, để được cùng  Thuyền  

trưởng  Đơn  Vị  lênh  đênh  trên  sóng  nước  đại dương  Toán  học,  theo  bước  

các  bạn  học  sinh  tới  tìm  hiểu những điều kì thú qua Ba ngày ở nước Tí Hon, 

và tham gia vào cuộc phiêu lưu nhằm tìm ra danh tính thực sự của Người Mặt 

Nạ Đen ở nước Al-Jabr. 

891.73 TH527T 2019  

TK2021.120  

Người mặt nạ đen ở nước Al-Jabr : Dành cho lứa tuổi 8 đến 16 / 

Levshin, Vladimir .- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 144 tr. ; 26 cm 

Vladimir Levshin 

Mời các bạn đón đọc trọn bộ ba tác phẩm bất hủ, để được cùng  Thuyền  

trưởng  Đơn  Vị  lênh  đênh  trên  sóng  nước  đại dương  Toán  học,  theo  bước  

các  bạn  học  sinh  tới  tìm  hiểu những điều kì thú qua Ba ngày ở nước Tí Hon, 

và tham gia vào cuộc phiêu lưu nhằm tìm ra danh tính thực sự của Người Mặt 

Nạ Đen ở nước Al-Jabr. 

891.73 NG558M 2019  

TK2021.121  

Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi :  / Dahl, Roald .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 71 tr. ; 20 cm 

Người kể chuyện số 1 thế giới 

Các bạn có thích cửa sổ nhà mình luôn luôn sáng bóng không? Các bạn có 

thích nhà mình luôn luôn được quét dọn sạch sẽ không? Vậy xin mời các bạn 

hãy tìm đến CÔNG TI LAU CỬA SỔ KHÔNG CẦN THANG của hươu cao cổ, 

chim bồ nông và tôi.Trong tập truyện của Roald Dahl, các bạn còn được gặp 

những nhân vật tuyệt vời hơn thế nữa… 

Roald Dahl (13.9.1916 – 23.11.1990) 

Roald Dahl từng là một điệp viên, một phi công ách, một sử gia về sôcôla 

và một nhà phát minh trong lĩnh vực y học. Ông cũng là tác giả của Charlie và 

nhà máy sôcôla, Cô bé Matilda, BFG – Người khổng lồ thân thiện… và rất 
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nhiều những câu chuyện tuyệt vời khác. Roald Dahl được mệnh danh là Người 

kể chuyện số 1 Thế giới. 

Sách của Roald Dahl được xuất bản bằng hơn 55 ngôn ngữ trên toàn thế 

giới, với hàng chục triệu bản được phát hành. Nhiều cuốn sách của ông đứng 

đầu trong danh sách các tác phẩm văn học thiếu nhi hay nhất mọi thời đại. 

823 H564C 2021  

TK2021.122  

Vợ chồng lão Twit :  / Dahl, Road .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 92 tr. ; 20 

cm 

Người kể chuyện số 1 thế giới 

Giun trong đĩa mì 

Ếch ngồi trên giường 

Mắt giả trong cốc nước 

Vợ chồng Twit là những kẻ khó chịu nhất trên đời. Chúng ghét tất cả, trừ 

những trò trêu chọc lẫn nhau và trêu chọc những loài vật vô tội. 

Các em hãy xem chúng giở trò gì nhé. 

823 V460C 2021  

TK2021.123 

Charlie và chiếc thang máy bằng kính :  / Dahl, Road .- H. : Kim Đồng ; 

, 2021 .- 220 tr. ; 20 cm 

Người kể chuyện số 1 thế giới 

Ngài Wonka có thể là một thiên tài về kẹo sôcôla, nhưng về khả năng bay 

của ông ấy thì Charlie và gia đình cậu không thấy tin tẹo nào cả. 

Đặc biệt là khi thấy cái thứ mà ông ấy dùng để bay lại là một chiếc thang 

máy bằng kính và khi nó bị mất kiểm soát phóng vụt vào không trung. Nhưng 

đối với Wonka thì cuộc sống chẳng bao giờ buồn tẻ, và nếu ông ấy có trót đẩy 

họ vào tình thế oái oăm nào đó thì rất có thể ông ấy cũng sẽ có cách giải thoát 

họ lắm chứ? 

823 CH100R 2021  

TK2021.124  

Những ngày xưa yêu dấu :  / Dahl, Road .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 242 

tr. ; 20 cm 
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Người kể chuyện số 1 thế giới 

Ngài Wonka có thể là một thiên tài về kẹo sôcôla, nhưng về khả năng bay 

của ông ấy thì Charlie và gia đình cậu không thấy tin tẹo nào cả. 

Đặc biệt là khi thấy cái thứ mà ông ấy dùng để bay lại là một chiếc thang 

máy bằng kính và khi nó bị mất kiểm soát phóng vụt vào không trung. Nhưng 

đối với Wonka thì cuộc sống chẳng bao giờ buồn tẻ, và nếu ông ấy có trót đẩy 

họ vào tình thế oái oăm nào đó thì rất có thể ông ấy cũng sẽ có cách giải thoát 

họ lắm chứ? 

823 NH556N 2021  

TK2021.125  

Quốc văn độc bản : Vũ Đình Long / Vũ Đình Long .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 109 tr. ; 24 cm 

Cuốn sách gồm 60 bài: 15 bài văn vần, thơ ngụ ngôn, ca khuyến thiện, ca 

khuyến hiếu... trích ở sách cổ nhân (Nam sử diễn ca, Nguyễn Trãi, Giáo huấn, 

Nhị thập tứ hiếu), hoặc mượn của mấy nhà văn mới, dịch thơ Tàu, thơ Tây. 45 

bài văn xuôi của soạn giả dịch từ sách Tây hay tự ý soạn lấy. Có bài thuộc về 

luân lí, văn chương, có bài thuộc về lịch sử, địa dư, vệ sinh, cách trí”. 

Với phương pháp viết ngắn gọn, dễ hiểu, thực tế, nhằm vào sự “đào luyện 

Quốc văn” nên cuốn sách vẫn còn giá trị đối với bạn đọc ngày nay, nhất là bạn 

đọc nhỏ tuổi. Tái bản cuốn sách này, Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn đưa 

đến bạn đọc một tác phẩm sách soạn cho học sinh của Vũ Đình Long phần nào 

hiểu thêm được những đóng góp của tác giả đối với bạn đọc trong những năm 

nửa đầu thế kỉ XX với tư cách là một nhà giáo dục, soạn sách giáo khoa. 

372.6 QU451V 2021  

TK2021.126 ; TK2021.127 ; TK2021.128 

Cuộc phiêu lưu của chú Hành :  / Rodari, Gianni .- H. : Kim Đồng ; , 

2021 .- 300 tr. ; 21 cm 

“Cuộc phiêu lưu của chú Hành” là tác phẩm xuất sắc viết cho trẻ em của 

nhà văn Ý nổi tiếng Gianni Rodari. Trong hành trình đi tìm công lí, chú Hành 

đã gặp rất nhiều bạn tốt, bản thân chú cũng làm được nhiều việc tốt cho mọi 

người. cuối cùng, chú Hành cùng các bạn đã cứu thoát được nhiều người bị bắt 

oan, lật đổ vua Chanh cùng bọn quần thần ngu dốt, xu nịnh, giành lại cho người 

lao động cuộc sống công bằng và tốt đẹp hơn. 

“Cuộc phiêu lưu của chú Hành” đã, đang và mãi mãi là cuốn sách được 

yêu thích của hàng triệu trẻ em trên thế giới. 
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Nhà văn Gianni Rodari 

Gianni Rodari sinh năm 1920 tại thị trấn Omegna (miền Bắc nước Ý), là 

một trong những tác giả viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất thế kỉ 20. Tác phẩm 

của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đoạt được nhiều giải 

thưởng, trong đó có giải Andersen danh giá dành cho văn học thiếu nhi (1970). 

Gianni Rodari mất năm 1980 tại Rome. 

Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: 

Gelsomino ở xứ sở nói dối, Cuộc phiêu lưu của chú Hành, Cuộc phiêu lưu 

của Mũi Tên Xanh, Giữa trời chiếc bánh gatô, Chuyện kể trên điện thoại, Hai 

mươi truyện thêm một, Ngôi trường to nhất, Chuyến xe điện số 75, Con đường 

không dẫn tới đâu, Thần mưa, Bầu trời là của mọi người… 

Họa sĩ Phạm Hùng Vinh 

Sinh năm 1986. 

Yêu thích vẽ từ thuở bé nên ngay từ khi là sinh viên trường Kiến trúc cho 

đến nay, anh đã theo đuổi nhiều công việc khác nhau từ vẽ truyện tranh, minh 

họa sách, thiết kế game, phim ảnh... Phần lớn các tác phẩm của anh đều được 

thực hiện trên máy tính. 

Tác phẩm đã xuất bản: 

• Cuộc phiêu lưu của bạn Cá Con (Dự án Room To Read) 

• Đậu Đỏ ơi! (Dự án Room To Read) 

853 C514P 2021  

TK2021.129   

Giữa trời chiếc bánh gatô :  / Rodari, Gianni .- H. : Kim Đồng ; , 2021 .- 

138 tr. ; 21 cm 

Vào một buổi sáng tháng tư, trên bầu trời thành phố Trullo bỗng xuất hiện 

một chiếc đĩa bay. Cảnh sát và quân đội lập tức vào cuộc. Bộ tổng chỉ huy 

“chiến dịch chống thảm họa vũ trụ” đã phải làm việc suốt ngày đêm để tìm cách 

tiếp cận chiếc đĩa bay bí hiểm kia. Trong khi Bộ tổng chỉ huy dùng máy bay, xe 

tăng, quân đội... để đến gần đĩa bay thì tất cả trẻ em ở Trullo chạy tới chỗ chiếc 

đĩa bay hạ cánh và thả sức... khám phá nó. Chiếc đĩa bay kì dị đó chính là một 

chiếc bánh gatô sôcôla vĩ đại do nhà bác học X. đã vô tình sáng chế ra khi tìm 

cách thu thập nấm nguyên tử trong vũ trụ. Nhân loại phải được sống trong hòa 

bình! Đó chính là điều hằng mong của Gianni Rodari và của tất cả chúng ta. 

Nhà văn Gianni Rodari 
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Gianni Rodari sinh năm 1920 tại thị trấn Omegna (miền Bắc nước Ý), là 

một trong những tác giả viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất thế kỉ 20. Tác phẩm 

của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đoạt được nhiều giải 

thưởng, trong đó có giải Andersendanh giá dành cho văn học thiếu nhi (1970). 

Gianni Rodari mất năm 1980 tại Rome. 

Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: 

Gelsomino ở xứ sở nói dối, Cuộc phiêu lưu của chú Hành, Cuộc phiêu lưu 

của Mũi Tên Xanh, Giữa trời chiếc bánh gatô, Chuyện kể trên điện thoại, Hai 

mươi truyện thêm một, Ngôi trường to nhất, Chuyến xe điện số 75, Con đường 

không dẫn tới đâu, Thần mưa, Bầu trời là của mọi người… 

Họa sĩ Nguyễn Kim Duẩn: Sinh năm 1983, tại Hà Nội. Tốt nghiệp trường 

ĐH Mĩ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2006. Là họa sĩ chuyên thiết kế và vẽ 

tranh minh họa cho thiếu nhi 

853 GI551T 2021  

TK2021.130 ; TK2021.131 ; TK2021.132 

Cuộc phiêu lưu của Mũi Tên Xanh :  / Rodari, Gianni .- H. : Kim Đồng ; 

, 2021 .- 224 tr. ; 21 cm 

Mũi-tên-xanh là đoàn tàu hỏa chạy bằng điện. Đó là món đồ chơi mà bất 

cứ em nhỏ nào cũng yêu thích, nhưng muốn mua được nó phải có tiền. Vào buổi 

tối cuối năm, theo lời bàn thông thái của chú chó vải, Mũi-tên-xanh đã chở tất 

cả các đồ chơi có trong cửa hàng của bà Tiên đem tặng cho trẻ em nghèo. Trẻ 

em cần phải được yêu thương chăm sóc về đời sống tinh thần và vật chất. Đó 

chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho tất cả chúng ta. 

Nhà văn Gianni Rodari 

Gianni Rodari sinh năm 1920 tại thị trấn Omegna (miền Bắc nước Ý), là 

một trong những tác giả viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất thế kỉ 20. Tác phẩm 

của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đoạt được nhiều giải 

thưởng, trong đó có giải Andersendanh giá dành cho văn học thiếu nhi (1970). 

Gianni Rodari mất năm 1980 tại Rome. 

Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: 

Gelsomino ở xứ sở nói dối, Cuộc phiêu lưu của chú Hành, Cuộc phiêu lưu 

của Mũi Tên Xanh, Giữa trời chiếc bánh gatô, Chuyện kể trên điện thoại, Hai 

mươi truyện thêm một, Ngôi trường to nhất, Chuyến xe điện số 75, Con đường 

không dẫn tới đâu, Thần mưa, Bầu trời là của mọi người… 

Họa sĩ Bích Khoa 
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Sinh năm 1982, tại TP. Hồ Chí Minh 

Là tác giả, họa sĩ minh họa sách dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. 

Các sách đã xuất bản 

• Khi con trai khóc (NXB Trẻ) 

• Dương cầm (NXB Kim Đồng) 

• Nữ thần hạnh phúc (NXB Kim Đồng) 

• Mọi cô gái đều thích hoa hồng (NXB Kim Đồng) 

• Những câu chuyện kì lạ (Truyện tranh nhiều tập NXB Kim Đồng) 

853 C514P 2021  

TK2021.133  

Con mèo triệu kiếp :  / Sano Yôko .- H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn 

hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019 .- 31 tr. ; 25 cm 

Cuốn sách được Hiệp hội thư viện trường học Nhật Bản tuyển chọn 

Một chú mèo đã sống cả triệu kiếp, được triệu người yêu thương và khóc 

than. Nhưng dù trải qua bao nhiêu kiếp, nhận được biết bao tình thương, mèo ta 

vẫn chỉ yêu bản thân mình. Liệu có bao giờ chú mèo này tìm thấy ý nghĩa trân 

quý của cuộc sống và tình yêu? 

Con mèo triệu kiếp là một câu chuyện mang màu sắc cổ tích và đậm chất 

thơ, dành cho cả độc giả nhỏ tuổi lẫn lớn tuổi, một câu chuyện để thích thú đọc 

đi đọc lại, thấm thía cả triệu lần. 

895.63 C430M 2019  

TK2021.134 ; TK2021.135   

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 1 / Mima Noyuri .- H. : Thế 

giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 177 tr. ; 21 cm 

Ehon minh hoạ dễ hiểu 

Gi Gỉ Gì Gì Cái Gì Cũng Biết - Lớp 1 

Có biết bao điều bất ngờ sau những câu hỏi “vì sao?” 

 Cuốn sách ẩn chứa gần 100 bí mật về thực phẩm, cuộc sống, động vật, 

thực vật, cơ thể, thiên nhiên mà các em say mê tìm hiểu. Mỗi câu hỏi đều được 

nhà khoa học vững vàng chuyên môn Mima Noyuri giải đáp tận tình và được 

minh họa cực kỳ sinh động. 
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 Để hạt mầm tò mò của con trẻ được đâm chồi nảy lộc, cha mẹ cần chuẩn 

bị trước câu trả lời sao cho vừa với sức hiểu của con, đồng thời vào vai người 

bạn cùng suy nghĩ với em. Cuốn sách này là phương tiện hữu dụng cha mẹ có 

thể yên tâm đặt trên giá sách cho con mình! 

372.19 GI432G 2021  

TK2021.136 ; TK2021.137  

 

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 2 / Mima Noyuri .- H. : Thế 

giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020 .- 177 tr. ; 21 cm 

Ehon minh hoạ dễ hiểu 

Giác quan mẫn cảm của các em nhỏ đầu tiểu học thường khiến em rung 

động trước những thay đổi xung quanh mà người lớn thường không để ý. Vào 

quãng thời gian các em hay hỏi “tại sao”, câu trả lời của cha mẹ có thể ảnh 

hưởng tới ngã rẽ cuộc đời của em trong tương lai đấy!  

Cuốn sách này ẩn chứa gần 100 bí mật về thực phẩm, cuộc sống, động vật, 

thực vật, cơ thể, thiên nhiên mà các em lớp 2 say mê tìm hiểu. Mỗi câu hỏi đều 

được nhà khoa học vững vàng chuyên môn Mima Noyuri giải đáp tận tình và 

được minh họa cực kỳ sinh động. Sách xứng đáng được đặt trên giá sách của 

các gia đình 

372.19 GI432G 2021  

TK2021.138 ; TK2021.139  

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 3 / Mima Noyuri .- H. : Thế 

giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020 .- 177 tr. ; 21 cm 

Ehon minh hoạ dễ hiểu 

Từ năm lớp 3, các bạn sẽ được làm quen với vật lý nhiều hơn. Môn khoa 

học vật lý này giải đáp bao điều kỳ bí trong cuộc sống xung quanh chúng mình 

đó. 

Từ xa xưa, khi gặp những điều kỳ lạ, các nhà khoa học luôn đặt câu hỏi 

“tại sao”, sau đó quan sát kỹ càng để rồi giải đáp vấn đề. Thế nhưng, có những 

điều rất nhiều nhà khoa học vẫn chưa thể nào lý giải được. Chúng mình hãy 

cùng tìm tòi thật nhiều những điều kích thích trí tò mò, suy nghĩ theo nhiều 

hướng. Rồi lớn lên, trở thành nhà khoa học, biết đâu chính bạn sẽ là người giải 

quyết được những vấn đề hóc búa chưa ai giải được. Các bạn lớp 3 cùng học 

làm nhà khoa học thôi! 

Tác giả: Mima Noyuri (Giáo sư Đại học công lập Hakodate Mirai) 
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Tác giả học các chuyên ngành nghiên cứu khoa học nhận thức, thiết kế môi 

trường, khoa học máy tính và truyền thông. Tác giả đã tham gia gây dựng Đại 

học công lập Hakodate Mirai và Viện bảo tàng tương lai Nhật Bản tại Tokyo. 

Tác giả từng giữ chức viện phó Viện bảo tàng trên (2003-2006), đồng thời làm 

giáo sư Đại học Hakodate, và còn là thành viên hội đồng quản trị của NHK, 

thành viên của Hội đồng chính sách giáo dục khoa học công nghệ của Bộ Giáo 

dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, thành viên Hội đồng 

an toàn sản phẩm của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp, thành viên Hội 

đồng khoa học công nghệ Hokkaido. Năm 2004, tác giả được trao giải thưởng 

Khoa học công nghệ hạng mục thúc đẩy dân trí của Bộ Giáo dục Văn hóa Thể 

thao Khoa học và Công nghệ Nhật. 

372.19 GI432G 2020  

TK2021.140 ; TK2021.141  

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : 130 bí mật vui nhất cho tuổi tiểu học / Mima 

Noyuri .- H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020 .- 

159 tr. ; 21 cm 

Ehon minh hoạ dễ hiểu 

Vui thú biết bao khi được khám phá mọi thứ xung quanh! 

Có vô số câu hỏi “vì sao” quanh ta mỗi phút giây. Mỗi ngày giải đáp được 

một câu trong số ấy thì thú vị biết mấy, kiến thức cùng lòng ham học hỏi trong 

ta sẽ lớn lên dần. Cuốn sách này là người bạn đắc lực đem đến những điều ngộ 

nghĩnh ta thường bắt gặp buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và các ngày nghỉ. 

Cùng tìm hiểu hơn 100 bí mật về Cơ thể con người, Thế giới tự nhiên, Cuộc 

sống quanh ta, Đồ ăn thức uống, Những thứ phục vụ cuộc sống của con người! 

Tác giả: Hanazono Makoto (Giảng viên Khoa Giáo dục trẻ em Đại học 

Teikyo) 

Tốt nghiệp tiến sĩ khoa Nông nghiệp Đại học Nagoya, học thêm khoa y Đại 

học Teikyo, hiện đang giảng dạy tại Đại học Teikyo. Tham gia thành lập khoa 

Khoa học về động vật, hiện là trưởng khoa Giáo dục nhi đồng, đảm nhiệm vị trí 

quản lý kết nối với các địa phương, viết ra nhiều cuốn sách về trẻ em và động 

vật. Tác giả sáng tạo ra phương pháp dạy dùng “Phòng chơi với động vật” ứng 

dụng tốt cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học. 

372.19 GI432G 2020  

TK2021.142 ; TK2021.143  



36 
 

Pollyanna - Mặt trời bé con :  / Porter, Eleanor H. .- H. : Nxb. Hà Nội ; , 

2021 .- 254 tr. ; 21 cm 

Có gì đáng mừng khi ta nhận ra được một cặp nạng trong khi đang tha 

thiết mong chờ một cô búp bê? Có gì đáng mừng khi...cha ta mất. ta cô đơn côi 

cút trên cõi đời này, phải đi một chuyến tàu dài dằng dặc đến sống với người dì 

nghiêm khắc Polly? Vui sao được khi ta phải ở trong một căn phòng áp mái sơ 

sài nóng nực, phải tuân thủ vô số "trách nhiệm" mỗi ngày, gặp tai nạn nằm liệt 

giường không đi lại được nữa... Vậy mà với trái tim lạc quan và trong sáng vô 

ngần, Pollyanna như một mặt trời bé con đã làm sáng bừng  cuộc đời tưởng 

chừng đầy bi kịch u ám của chính cô bé, đồng thời đem lại ánh sáng rạng rỡ đến 

cho bao mảnh đời bất hạnh xung quanh. 

POLLYANNA - MẶT TRỜI BÉ CON là một cuốn sách đã cầm lên là không 

thể đặt xuống, không phải vì nó hồi hộp hấp dẫn mà bởi nó khiến lòng ta nhẹ 

bẫng, thư thái, dịu dàng. Và hơn bao giờ hết, khi gấp sách lại, ta cảm nhận thấy 

điều kỳ diệu mà Pollyanna mang tới cho mọi người là rất thực, rất thực... 

813 P428M 2021  

TK2021.144 ; TK2021.145  

Cô gà mái muốn ngắm biển :  /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 47 tr. ; 19 cm 

Chuyện xóm gà 

Chuồng gà, Chuồng gà, đã đến giờ đẻ trứng! 

Dưới ánh nhìn trìu mến của mẹ, lũ gà mái nhỏ gắng rặn đẻ và khó nhọc 

cho ra thành phẩm. Duy có Carméla là cự tuyệt không chịu đẻ trứng! 

-Đẻ trứng, đẻ trứng, lúc nào cũng đẻ trứng! Nó phản kháng, đời này có cả 

đống thứ thú vị hơn để làm ấy chứ! 

Carméla thích nghe Pédro Chim Cốc kể về biển hơn. Pédro từng chu du rất 

nhiều nơi! Và thậm chí dù bác có bốc phét đi tí chút thì cô gà mái nhỏ vẫn yêu 

thích những câu chuyện tuyệt vời do bác kể lại. 

“Cả mình nữa, một ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy biển”, cô gà mái nhỏ tự 

nhỏ. 

Một tối, trong khi trở về chuồng gà ngủ, Carméla nổi loạn: 

-Con không đi ngủ như những con gà khác đâu! Con muốn đi ngắm biển 

cơ! 

843 C450G 2021  
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TK2021.148 ; TK2021.149  

Ngày em trai tớ chào đời :  /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 47 tr. ; 19 cm 

Chuyện xóm gà 

Thế là đến thời kỳ chào đời của lũ gà con. Các cô cậu gà giò tổ chức lễ hội 

chào đón em bé mới sinh. Chỉ mình Carmélito, cậu gà giò hồng là hơi buồn chút 

xíu. Cậu thèm thuồng nhìn bạn bè. “Sao mình không có em nhỉ…Nếu mình có 

em, bọn mình sẽ cùng nhau chơi Ga-Giò-Nhảy hoặc Kéo-Giòi…"... 

Cậu lao về phía bố mẹ mình: 

-Mẹ ơi! Bố ơi! Làm thế nào để tạo ra em bé ạ? 

Carméla dịu dàng bế cậu vào lòng, giải thích cho cậu Bí Mật Lớn Lao của 

cuộc sống. 

-Con biết không, Carmélito của mẹ, gà mẹ phải ấp suốt ba tuần dài đằng 

đẵng mới giúp gà con bước ra được từ quả trứng… 

Pitikok tiếp lời: 

-Nhưng bà chủ trại đã lấy hết trứng của chúng ta vì mẹ đẻ ra những quả 

trứng đẹp nhất chuồng gà! Mà không có trứng để ấp thì cũng chẳng lấy đâu ra 

gà con! 

Thế là Carmélito hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ có em trai cả… 

843 NG112E 2021  

TK2021.152 ; TK2021.153 ;  

Chuyện lộn xộn ở chuồng gà :  /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá 

và Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 47 tr. ; 19 cm 

Chuyện xóm gà 

Carmen, cô gà chiếp gan dạ, cùng anh trai Carmélito đã cưu mang một 

chú mèo con...đen thôi rồi là đen! Lũ gà con hốt hoảng. Chẳng phải người ta 

vẫn nói mèo đen mang lại xui xẻo hay sao? Và, như để minh chứng cho câu nói 

ấy, những tai ương kinh khủng đã giáng xuống chuồng gà... 

843 CH527L 2021  

TK2021.156 ; TK2021.157 ;  

Gà con bé bỏng, quái thú và chàng hiệp sĩ :  /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công 

ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 47 tr. ; 19 cm 
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Chuyện xóm gà 

Các cô cậu gà bé bỏng đói mốc đói meo rồi. Vậy mà cả xóm gà chẳng đào 

đâu ra nổi một hạt thóc! Tệ hơn, người ta đồn ầm lên rằng nguyên nhân khiến 

nạn đói xảy ra là một con quái vật khủng khiếp thời tiền sử! Liệu Carmen, 

Carmentino và Belino có tống khứ được con quái vật này đi không? 

843 G100C 2021  

TK2021.160 ; TK2021.161 ;  

Một gà vì mọi gà, mọi gà vì một gà! :  /  .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty 

Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 47 tr. ; 19 cm 

Chuyện xóm gà 

Ở trang trại, dã đến giờ xén lông cừu. Belino, chú cừu con không muốn bị 

cánh mục đồng của nhà vua lấy mất túm len lên lưng. Được cô em giúp sức, 

Carmentino giúp cậu bạn thân thoát khỏi nỗi xấu hổ bị trụi lúi. Nhưng cả ba 

không hề hay biết chỗ trú ẩn hết sảy chúng vừa tìm thấy lại chính là nơi tụ họp 

của những sinh vật tàn bạo nhất thế giới bóng đêm...Cậu bạn Belino bị bắt cóc! 

Một lần nữa, tất thảy đều đồng lòng giải cứu bạn mình khỏi móng vuốt của lũ 

quái vật... 

843 M458G 2021  

TK2021.164 ; TK2021.165 ;  

Giảm ô nhiễm không khí : Dành cho bạn nhỏ 3+ /  .- H. : Dân Trí và 

Công Ty Cổ Phần Văn Hoá và Truyền Thông Nhã Nam ; , 2019 .- 36 tr. ; 20 cm 

Chăm sóc hành tinh của chúng mình 

CHĂM SÓC HÀNH TINH CỦA CHÚNG MÌNH là một bộ 8 cuốn sách xinh 

xắn với 8 chủ đề: Giảm ô nhiễm không khí, Gìn giữ tài nguyên đất, Tiết kiệm 

năng lượng, Xử lý các loại rác thải, Giữ cho nguồn nước sạch, Bảo tồn các loài 

quý hiểm, Những thiên tai khốc liệt, Bảo vệ những cánh rừng. 

 Ở từng cuốn sách, em sẽ được theo chân chú gấu trúc Ginkgo và những 

người bạn lên rừng xuống biển, khám phá thiên nhiên tươi đẹp, tìm hiểu những 

vấn đề nhức nhối mà hành tinh xanh của chúng mình đang gặp phải, và cùng 

bắt tay vào bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ thiết thực nhất. Ở cuối 

sách là những hoạt động thú vị để em cùng làm với bạn bè hoặc bố mẹ. Có cả 

phần hướng dẫn để các bậc phụ huynh đọc sách này cùng con hiệu quả nhất. 

Sách được minh họa đáng yêu với nét chì thân thuộc và những sắc màu nồng 

ấm, với lời chuyện gần gũi như lời tâm tình cùng bạn nhỏ. Bộ sách chứa bao 
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tâm huyết này sẽ là người bạn giúp em thêm hiểu, thêm yêu quý thiên nhiên và 

học những bài học bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, thoải mái. 

363.7 GI104Ô 2019  

TK2021.168 ; TK2021.169 ;  

Giữ cho nguồn nước sạch : Dành cho bạn nhỏ 3+ /  .- H. : Dân Trí và 

Công Ty Cổ Phần Văn Hoá và Truyền Thông Nhã Nam ; , 2019 .- 36 tr. ; 20 cm 

Chăm sóc hành tinh của chúng mình 

CHĂM SÓC HÀNH TINH CỦA CHÚNG MÌNH là một bộ 8 cuốn sách xinh 

xắn với 8 chủ đề: Giảm ô nhiễm không khí, Gìn giữ tài nguyên đất, Tiết kiệm 

năng lượng, Xử lý các loại rác thải, Giữ cho nguồn nước sạch, Bảo tồn các loài 

quý hiểm, Những thiên tai khốc liệt, Bảo vệ những cánh rừng. 

 Ở từng cuốn sách, em sẽ được theo chân chú gấu trúc Ginkgo và những 

người bạn lên rừng xuống biển, khám phá thiên nhiên tươi đẹp, tìm hiểu những 

vấn đề nhức nhối mà hành tinh xanh của chúng mình đang gặp phải, và cùng 

bắt tay vào bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ thiết thực nhất. Ở cuối 

sách là những hoạt động thú vị để em cùng làm với bạn bè hoặc bố mẹ. Có cả 

phần hướng dẫn để các bậc phụ huynh đọc sách này cùng con hiệu quả nhất. 

Sách được minh họa đáng yêu với nét chì thân thuộc và những sắc màu nồng 

ấm, với lời chuyện gần gũi như lời tâm tình cùng bạn nhỏ. Bộ sách chứa bao 

tâm huyết này sẽ là người bạn giúp em thêm hiểu, thêm yêu quý thiên nhiên và 

học những bài học bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, thoải mái. 

363.7 GI550C 2019  

TK2021.172 ; TK2021.173 ;   

 

Bảo tồn các loài quý hiếm : Dành cho bạn nhỏ 3+ /  .- H. : Dân Trí và 

Công Ty Cổ Phần Văn Hoá và Truyền Thông Nhã Nam ; , 2019 .- 36 tr. ; 20 cm 

363.7 B108T 2019  

TK2021.176 ; TK2021.177 ;  

Những thiên tai khốc liệt : Dành cho bạn nhỏ 3+ /  .- H. : Dân Trí và Công 

Ty Cổ Phần Văn Hoá và Truyền Thông Nhã Nam ; , 2019 .- 36 tr. ; 20 cm 

823.914 C434 2019  

TK2021.184 ; TK2021.185 ;  
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Chú bé mang pyjama sọc / John Boyne ; Lê Nguyễn Lê dịch .- H. : Nxb. 

Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021 .- 253 tr. ; 

21cm 

"Chú bé mang Pyjama sọc" của John Boyle là một cuốn sách nhỏ viết 

trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai qua góc nhìn của cậu bé Bruno 9 

tuổi. Không súng đạn, không có giọt nước mắt đau thương. Nhưng cuốn sách đã 

chạm được tới hàng triệu trái tim của độc giả.  

823 CH500B 2021  

TK2021.188 ; TK2021.189 ;  

Đếm sao : Truyện thiếu nhi dành cho lứa tuổi 8+ / Lowry, Lois .- H. : Phụ 

nữ ; , 2021 .- 190 tr. ; 21 cm 

Bạn có một cô bạn tuy chân ngắn nhưng vẫn cố gắng chạy cùng mình đến 

tận cuối phố không nào? 

Lại còn một đứa em gái khá “tinh vi” và hay dỗi nữa chứ? 

Annemarie Johansen – cô bé người Đan Mạch trong câu chuyện này thì 

CÓ CẢ HAI, vậy nên cuộc sống của bạn ấy vừa thú vị lại vừa thót tim biết mấy. 

Điều đặc biệt nhất là cuộc sống đó đã cách xa chúng ta lắm lắm – từ chiến 

tranh thế giới thứ hai – nhưng vẫn khiến thiếu nhi trên toàn thế giới cảm thấy 

gần gũi, say mê. Chính Lois Lowry, tác giả của cuốn sách nằm trong top 100 

truyện thiếu nhi đáng đọc nhất của thời đại này, cũng có lần ngạc nhiên vì sức 

sống căng tràn, tươi mới của tác phẩm. 

Đếm sao không chủ ý dạy các em những bài học lớn lao, to tát – mặc dù ý 

nghĩa mà cuốn sách chứa đựng thì không ai có thể coi là nhỏ bé. Truyện kể dẫn 

dắt để các em tự mình cảm nhận và ngẫm nghĩ thế nào là tình cảm gia đình, tình 

bạn, rồi mở rộng hơn: tình thương yêu giữa con người với con người, lòng tự 

hào dân tộc. Nếu đã lật giở trang sách đầu, hẳn những bạn đọc nhỏ tuổi sẽ dõi 

theo câu chuyện một mạch và chẳng thể nào quên cách Annemarie bảo vệ Ellen 

– cô bạn thân của mình, cách mà Annemarie ngây thơ nhưng quả quyết bảo với 

bố: “Vậy thì con cũng sẽ thế bố ạ. Nếu như con buộc phải hi sinh” v.v. 

Bên cạnh đó, chúng ta đều có thể tin rằng Đếm sao được yêu thích là nhờ 

ngòi bút tươi sáng, hồn nhiên mà Lois Lowry lựa chọn, dù truyện lấy bối cảnh 

đất nước trong những năm tháng buồn đau, ngột ngạt nhất: lính Đức Quốc xã 

tràn vào chiếm đóng Đan Mạch. Khốn khó và đầy hiểm nguy như thế đấy, song 

bạn đọc không hề cảm thấy nỗi yếu hèn, trái lại là biết bao điều đẹp đẽ: lòng 

dũng cảm, tinh thần sẻ chia đùm bọc… qua rất nhiều tình tiết lôi cuốn, kịch tính, 

và dĩ nhiên là cả tiếng cười khúc khích – chẳng hạn với bé Kirsti ương ngạnh: 
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“Con không có!” Kirsti đứng ở ngưỡng cửa phòng nói vọng vào bằng cái giọng 

rất ra vẻ ta đây. “Con không bao giờ, chưa bao giờ đái dầm!” 

Đọc Đếm sao, chúng ta sẽ có dịp thấm thía hơn rằng: Một tác phẩm văn 

học vượt ngoài sự kìm thúc của thời gian biết đâu lại là một câu chuyện kể về 

điều lớn lao từ những gì hết sức đời thường và ở góc nhìn con trẻ. 

Tác giả 

Lois Lowry là nhà văn nữ chuyên viết cho trẻ em rất nổi tiếng tại Mỹ cũng 

như trên thế giới. Bà từng hai lần được trao tặng Huy chương Newbery uy tín 

với tác phẩm Đếm sao (Number the Stars) vào năm 1990 và Người truyền kí ức 

(The Giver) vào năm 1994. 

813 Đ253S 2021  

TK2021.191  

Hành trình của sự sống : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Claybourne, 

Anna .- H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2020 .- 79 tr. ; 30 cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Tại sao hươu cao cổ có cái cổ dài đến như vậy? Điều gì giúp các sinh vật 

thích nghi để tồn tại? Làm thế nào mà tất cả các sinh vật sống, từ cây cỏ, động 

vật, nấm đến chuồn chuồn, bạch tuộc và cả con người, đều có liên quan đến 

nhau? 

Amazing Evolution - HÀNH TRÌNH CỦA SỰ SỐNG sẽ giúp bạn trả lời 

những câu hỏi trên và muôn vàn câu hỏi khác bằng cách giới thiệu tiến hóa là 

gì, quá trình đó diễn ra như thế nào và ai đã khám phá ra bí mật của tiến hóa. 

Cuốn sách sẽ tái hiện lại hành trình của sự sống, từ những dạng sống đơn giản 

đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất cách đây 3,8 tỉ năm, cho đến loài linh trưởng 

biết nói đáng kinh ngạc tồn tại tới ngày nay, còn được gọi là Con Người! 

Cuốn sách lý giải cho các em biết tiến hoá là gì, quá trình của tiến hoá và 

ai khám phá ra bí mật của sự tiến hoá. Chỉ rõ cách mà sự sống đã biến đổi và 

phân nhánh thành nhiều hình thức khác nhau trong hàng tỉ năm... 

576.8 H107T 2020  

TK2021.193  

Trường của học sinh hư : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  

.- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 34 tr. ; 24 cm 

Nhà lãnh đạo nhí. Kĩ năng giữ gìn phép tắc 
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Lãnh đạo phải là người luôn tôn trọng và lắng  nghe  ý  kiến  của  những  

người  xung quanh. Bởi từ việc lắng nghe ý kiến của mọi người, rất có thể bạn 

sẽ đưa ra được ý tưởng mà chính bản thân không thể nghĩ tới. Nào, các bạn hãy 

cùng tham gia buổi bàn bạc của các bạn chuột ở lớp Mặt Trời để tổ chức tiệc 

sinh nhật dành tặng cô giáo nhé! 

895.73 TR561C 2019  

TK2021.196 ; TK2021.197 ;  

Con trai của mẹ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học /  .- H. : Kim 

Đồng ; , 2021 .- 36 tr. ; 26 cm 

Gửi con bé bỏng 

Cuốn sách là một báu vật cho mỗi kệ sách và cho chính những trái tim trẻ 

thơ. 

Một cuốn truyện mà cả gia đình đều muốn cùng nhau đọc lại hết lần này 

tới lần khác, để nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của việc đồng hành cùng con 

trên mọi nẻo đường. 

863 C430T 2021  

TK2021.200 ; TK2021.201 ;  

Đã đến giáng sinh chưa? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

Sandra Magsamen .- H. : Kim Đồng ; , 2020 .- 32 tr. ; 21 cm 

Lời thương gửi con yêu 

Một bộ sách nhỏ tôn vinh tình yêu thương, sự khích lệ và sự khác biệt của 

mỗi người. 

813 Đ100Đ 2020  

TK2021.204 ; TK2021.205 ;  

Cô bé Mác-tin và chiếc váy dạ hội : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : 

Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

Cô bé Mác-tin 

Mác-tin nhận được thiệp mời đến dự buổi dạ hội hóa trang. Cô bé vui đến 

nỗi chân tay cứ nóng râm ran cả lên. Rồi cô bắt đầu rối trí: Cô sẽ mặc bộ nào đi 

dự tiệc đây? Mẹ bèn đưa Mác-tin đến chỗ bác Hô-tăng-xơ để thuê trang phục. 

Mác-tin được mượn hai chiếc váy về thử. Nhưng đang ngắm mình trong gương, 

cô hoảng hốt nhận ra chiếc váy đã bị rách gấu từ lúc nào… 
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Từ khi ra đời vào năm 1954, những câu chuyện thường ngày của Cô bé 

Mác-tin đã tạo nên những điều phi thường. Khi đọc Mác-tin, trẻ em được sống 

trong những cảm xúc trong trẻo, tươi đẹp nhất; người lớn tìm lại được một góc 

thơ ấu của chính mình. Vì vậy, cô bé Mác-tin đã trở thành bạn với nhiều thế hệ 

trẻ em khắp thế giới. Bộ truyện này đặc biệt nổi tiếng bởi các bức tranh minh 

họa sống động, trải cả thiên nhiên ra trước mắt người đọc. Quanh quanh căn 

nhà ở đồng quê, trang trại với nhiều thú nuôi, cuộc sống của Mác-tin đẹp như 

tranh vẽ, ngập tràn nắng và tình yêu thương...   

Mời các bạn tìm đọc: 

1.  Cô bé Mác-tin về nông trại 

2.  Cô bé Mác-tin đi biển 

3.  Cô bé Mác-tin ở rạp xiếc 

4.  Cô bé Mác-tin đi thăm vườn thú 

5.  Cô bé Mác-tin du ngoạn bằng khinh khí cầu 

6.  Cô bé Mác-tin và chiếc váy dạ hội 

7.  Cô bé Mác-tin bảo vệ thiên nhiên 

8.  Cô bé Mác-tin ở nhà ngoan 

9.  Cô bé Mác-tin chăm sóc bạn chim sẻ 

10. Cô bé Mác-tin ở trường học 

843 C450B 2020  

TK2021.208 ; TK2021.209 ;  

Cô bé Mác-tin chăm sóc bạn chim sẻ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- 

H. : Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.212 ; TK2021.213 ;  

Cô bé Mác-tin đi thăm vườn thú : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : 

Kim Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.216 ; TK2021.217 ;  

Cô bé Mác-tin ở nhà ngoan : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : Kim 

Đồng ; , 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 
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843 C450B 2020  

TK2021.220 ; TK2021.221 ;  

Cô bé Mác-tin đi biển : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi /  .- H. : Kim Đồng ; 

, 2020 .- 19 tr. ; 24 cm 

843 C450B 2020  

TK2021.225  

Người mẹ sông Hồng :  / Thuỷ Nguyên .- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 52 tr. ; 

29 cm 

Câu chuyện dòng sông 

Các nền văn minh và những vùng văn hóa lớn đều có khởi đầu từ những 

dòng sông. 

Thử làm một cuộc hành hương về những dòng sông nguồn mạch gắn bó với 

sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt, mới thấy vai trò sông nước vô cùng 

quan trọng. 

Thế kỉ 21, với sự biến đổi khí hậu, với ảnh hưởng của phát triển công 

nghiệp, với sự tàn phá thiên nhiên và môi trường đang trở thành vấn nạn, chúng 

ta cần suy nghĩ về những dòng sông theo góc nhìn mới. 

Nhưng trước tiên, chúng ta cần lắng nghe câu chuyện được kể từ chính mỗi 

dòng sông. 

Bằng những mẩu chuyện mang thông tin cô đọng, bằng những minh họa 

sống động và gần gũi, bộ sách Câu chuyện dòng sông sẽ mang đến cho bạn đọc 

một cái nhìn bao quát về quá trình hình thành và phát triển trên lưu vực 3 con 

sông quan trọng của nước Việt mến yêu. Với bộ sách này, không chỉ thêm yêu 

quí những dòng sông nguồn cội, chúng ta còn ý thức hơn trong việc gìn giữ 

nguồn tài nguyên vật chất lẫn tinh thần mà những dòng sông đã trao tặng cho 

chúng ta. 

551.483095973 NG558M 2019  

TK2021.228 ; TK2021.229 ;  

Chàng trai Cửu Long :  / Thuỷ Nguyên .- H. : Kim Đồng ; , 2019 .- 52 tr. 

; 29 cm 

Câu chuyện dòng sông 

Các nền văn minh và những vùng văn hóa lớn đều có khởi đầu từ những 

dòng sông. 
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Thử làm một cuộc hành hương về những dòng sông nguồn mạch gắn bó với 

sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt, mới thấy vai trò sông nước vô cùng 

quan trọng. 

Thế kỉ 21, với sự biến đổi khí hậu, với ảnh hưởng của phát triển công 

nghiệp, với sự tàn phá thiên nhiên và môi trường đang trở thành vấn nạn, chúng 

ta cần suy nghĩ về những dòng sông theo góc nhìn mới. 

Nhưng trước tiên, chúng ta cần lắng nghe câu chuyện được kể từ chính mỗi 

dòng sông. 

Bằng những mẩu chuyện mang thông tin cô đọng, bằng những minh họa 

sống động và gần gũi, bộ sách Câu chuyện dòng sông sẽ mang đến cho bạn đọc 

một cái nhìn bao quát về quá trình hình thành và phát triển trên lưu vực 3 con 

sông quan trọng của nước Việt mến yêu. Với bộ sách này, không chỉ thêm yêu 

quí những dòng sông nguồn cội, chúng ta còn ý thức hơn trong việc gìn giữ 

nguồn tài nguyên vật chất lẫn tinh thần mà những dòng sông đã trao tặng cho 

chúng ta. 

915.9702 C125C 2019  

TK2021.230 ; TK2021.231 ;  

Trẻ em trên toàn thế giới đón Giáng Sinh thế nào? .- H. : Thanh Niên ; 

Công ty văn hóa Đinh Tị, 2020 .- 31tr. ; 28cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Một mùa Giáng Sinh lại sắp tới, trẻ em trên toàn thế giới lại háo hức chờ 

đón. Cùng du ngoạn và khám phá xem trẻ em khắp nơi trên thế giới đón Giáng 

sinh như thế nào. 

Tại các thành phố và khắp nơi đều được trang trí rất lộng lẫy. Trẻ em sẽ 

chuẩn bị cà rốt cho các chú tuần lộc và bánh quy cho ông già Noel. Các em bé 

còn có truyền thống treo tất hoặc chiếc giày lên ống khói hoặc bên cạnh cây 

thông và sáng hôm sau thức dậy sẽ thấy ông già Noel nhét đầy đồ chơi nhỏ vào 

đó. 

263.915 TR200E 2020  

TK2021.232 ; TK2021.233 ;  

Trẻ em trên toàn thế giới sống thế nào? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở 

lên /  .- H. : Thanh Niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2020 .- 31tr. ; 28cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 
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Bạn có biết trẻ em Mông Cổ có cuộc sống như thế nào không? Còn cuộc 

sống bên trong những chiếc lều băng thì sao nhỉ? Liệu có thú vị khi sống trong 

các khu rừng mưa nhiệt đới? 

Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để có thể “tham 

quan” từng căn nhà của các bạn nhỏ trên thế giới và tìm hiểu những điều khác 

biệt trong cuộc sống của các bạn ấy nữa nhé! 

Còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu một chuyến phiêu lưu kỳ thú ngay thôi nào! 

263.915 TR200E 2020  

TK2021.234 ; TK2021.235 ;  

Trẻ em trên toàn thế giới mừng lễ tết thế nào? : Dành cho trẻ em từ 6 

tuổi trở lên /  .- H. : Thanh Niên ; Công ty văn hóa Đinh Tị, 2020 .- 35tr. ; 28cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Ở bên những người bạn tốt, thưởng thức những món ăn và thức uống ngon 

lành, tận hưởng niềm vui bất tận…. Tất cả chúng ta đều thích mừng lễ tết như 

vậy cả. Thế nhưng, bạn có từng tự hỏi ở những nước khác nhau, người ta sẽ 

mừng lễ tết như thế nào không? Không biết lễ Halloween ở Ireland sẽ như thế 

nào nhỉ? Lễ hội Timkat ở Ethiopia thì thế nào? Còn cả lễ hội Búp Bê ở Nhật 

Bản nữa? 

Qua cuốn sách này, bạn sẽ được làm quen với những người bạn mới, họ sẽ 

giới thiệu cho bạn biết về nền văn hóa ở nước mình đấy 

Bạn đã sẵn sàng để khám phá chưa nào? Đã đến lúc đi tham dự các lễ hội 

khắp nơi trên thế giới rồi đấy! 

263.915 TR200E 2020  

TK2021.236 ; TK2021.237 ;  

50 cách vẽ trang phục cho...Những nàng công chúa xinh đẹp :  / 

Elizabeth Golding .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ 

Văn hóa Đinh Tị, 2021 .- 48tr. ; 27cm 

Trong cuốn sách thú vị này có rất nhiều chú cún đáng yêu đang chờ được 

em vẽ cho những bộ trang phục đẹp mắt đấy. Sẽ có những “manh mối” nhỏ giúp 

em quyết định ai phù hợp với kiểu trang phục nào, và cũng sẽ có cả những gợi ý 

phòng khi em bị “bí” nữa nhé. 

Hãy cùng thỏa sức sáng tạo và tận hưởng niềm vui với bút chì và màu vẽ 

nào! Bộ sách gồm các chủ đề: 

* 50 cách vẽ trang phục cho...- Những nàng công chúa xinh đẹp 
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* 50 cách vẽ trang phục cho...- Những chú chó đáng yêu 

* 50 cách vẽ trang phục cho...- Những chú mèo dễ thương 

* 50 cách vẽ trang phục cho...- Những tên cướp biển cực ngầu 

743 N114M 2021  

TK2021.238 ; TK2021.239 ;  

50 cách vẽ trang phục cho...Những chú chó đáng yêu :  / Elizabeth 

Golding .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Văn hóa 

Đinh Tị, 2021 .- 48tr. ; 27cm 

743 N114M 2021  

TK2021.240 ; TK2021.241 ;  

50 cách vẽ trang phục cho...Những chú mèo dễ thương :  / Elizabeth 

Golding .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Văn hóa 

Đinh Tị, 2021 .- 48tr. ; 27cm 

743 N114M 2021  

TK2021.242 ; TK2021.243 ;  

50 cách vẽ trang phục cho...Những tên cướp biển cực ngầu :  / Elizabeth 

Golding .- H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Văn hóa 

Đinh Tị, 2021 .- 48tr. ; 27cm 

743 N114M 2021  

TK2021.244 ; TK2021.245 ;  

Nhớ bài học không mệt nhọc : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi /  .- H. : Nxb. 

Hà Nội ; , 2021 .- 15tr. ; 21cm 

Kỹ năng xử lý tình huống cho bé | Cùng con trưởng thành 

Ở lứa tuổi nhi đồng, các bé có thể gặp phải bao nhiêu là những điều phiền 

phức mỗi ngày cần xử lý. Nào là khi bỗng nhiên hai người bạn đều chơi thân với 

mình quay ra cãi nhau, giận nhau. Nào là bị lạc đường khi đang đi mua sắm với 

mẹ. Nào là đi tham quan với lớp và bị kẻ lạ mặt âm mưu bắt cóc! Rồi lại còn lỡ 

tay làm kẹt cửa trong khi đang ở một mình trong một căn phòng tối, trời thì mưa 

to sấm chớp đùng đùng nữa. 

Và khó nhất là khi thứ Hai có bài kiểm tra rồi, mà thứ Bảy và Chủ nhật hết 

đi công viên chơi với bạn lại ở nhà chơi trò chơi điện tử và xem phim hoạt 

hình... Nhưng bất kỳ việc gì cũng đều có cách giải quyết của nó cả. 
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Chỉ cần các bé làm theo những gì được chỉ dẫn bởi những người lớn đáng 

tin cậy thôi. Hãy đọc những cuốn sách này để khám phá các câu chuyện của các 

bạn nhỏ và tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng và hiệu quả 

nhất nhé 

372.37 NH460B 2021  

TK2021.246 ; TK2021.247 ;  

Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa! : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi /  .- H. : 

Nxb. Hà Nội ; , 2021 .- 15tr. ; 21cm 

Kỹ năng xử lý tình huống cho bé | Cùng con trưởng thành 

372.37 NG558L 2021  

TK2021.248 ; TK2021.249 ;  

Giảng hoà, dễ thôi mà! : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi /  .- H. : Nxb. Hà Nội 

; , 2021 .- 15tr. ; 21cm 

Kỹ năng xử lý tình huống cho bé | Cùng con trưởng thành 

372.37 GI106H 2021  

TK2021.250 ; TK2021.251 ;  

Lạc đường, không hoảng loạn! : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi /  .- H. : Nxb. 

Hà Nội ; , 2021 .- 15tr. ; 21cm 

Kỹ năng xử lý tình huống cho bé | Cùng con trưởng thành 

372.37 L101Đ 2021  

TK2021.252 ; TK2021.253 ;  

Không bối rối trong bóng tối : Dành cho trẻ từ 3-12 tuổi /  .- H. : Nxb. 

Hà Nội ; , 2021 .- 15tr. ; 21cm 

Kỹ năng xử lý tình huống cho bé | Cùng con trưởng thành 

372.37 KH455B 2021  

TK2021.254 ; TK2021.255 ;  

100++ cách tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn : Học cách sống tử tế, hòa 

hợp với con người và thiên nhiên : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên /  .- H. : 

Thanh Niên ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2021 .- 96 tr. ; 28cm 

Cùng con trưởng thành 
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Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào mình có thể xây dựng một thế giới tốt 

đẹp hơn? 

Bạn đã bao giờ nghĩ mình còn quá nhỏ, không đủ sức tạo nên sự khác biệt? 

Nhưng bạn ơi, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng tạo ra sự thay 

đổi. Suy nghĩ tích cực là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự thay đổi tích 

cực, vì vậy hãy nhớ rằng cho dù bạn là ai, bạn ở đâu, thì luôn có những cách 

phù hợp với bạn để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi 

người. Với những lời khuyên và gợi ý chứa đựng thông điệp truyền cảm hứng, 

100++ cách tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn là kho tàng thông tin tuyệt vời và 

thiết thực dành cho những bạn nhỏ mong muốn làm nên sự khác biệt. Từ những 

ý tưởng gần gũi như tạo một thư viện cộng đồng, tìm hiểu về lịch sử nơi bạn sinh 

sống, chung tay chấm dứt nạn bắt nạt, cho tới những điều lớn lao hơn như diễn 

thuyết trước đám đông và lên kế hoạch cho chiến dịch tuyên truyền chống biến 

đổi khí hậu, cuốn sách này sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình học cách 

sống tử tế, hòa hợp với con người và thiên nhiên. 

Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay, ngay bây giờ. Những hành động 

nhỏ, những việc làm không đòi hỏi quá nhiều thời gian hay công sức… Ta chỉ 

cần một chút yêu thương, một chút quyết tâm… để tạo nên sự khác biệt. 

Nội dung sách gồm có 4 chương: 

- Chương 1: Khám phá bản thân (chăm sóc sức khỏe cho bản thân, thấu 

hiểu cảm xúc, sự tử tế, học cách suy nghĩ tích cực...) 

- Chương 2: Cộng đồng (để trở thành bạn tốt, chấm dứt nạn bắt nạt, tình 

nguyện, truyền cảm hứng cho mọi người, xây dựng thư viện cộng đồng...) 

- Chương 3: Nhân loại (nhà hoạt động xã hội là gì, quyền trẻ em, sự kỳ thị, 

tuần hành vì mục đích tốt đẹp...) 

- Chương 4: Môi trường (nhà hoạt động vì môi trường là gì, bảo vệ động 

vật, sống xanh, biến đổi khí hậu, rác thải nhựa...) 

Bạn không bao giờ là quá nhỏ để thay đổi thế giới. Dù bạn là ai, bạn ở 

đâu, thì đều có những cách phù hợp với bạn để tạo ra sự thay đổi. 

361.2 M458T 2021  

TK2021.256 ; TK2021.257 ;  

Tí toáy khoa học : Tìm hiểu khoa học qua 25 hoạt động sáng tạo thú 

vị! : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Bull, Jane .- H. : Thanh niên ; Công ty 

Văn hóa Đinh Tị, 2021 .- 60 tr. ; 28 cm 

Tủ sách Sáng tạo 
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Chế tạo một con thuyền có khó không nhỉ? Tại sao chúng ta lại có bóng? 

Thứ gì khiến cho hạt ngô nở bung khi ta rang chúng trên bếp? 

Làm thế nào để tạo được một chiến đèn lồng bằng băng? 

Đáp án cho những câu hỏi ấy đều nằm trong cuốn sách này đấy. Em hãy 

thử “Tí toáy” với 25 thí nghiệm và hoạt động sáng tạo thú vị trong sách để tìm 

hiểu những kiến thức khoa học ẩn giấu đằng sau chúng nhé! Đây quả là một 

cách tuyệt vời để khám phá thế giới kỳ diệu quanh ta, đúng không nào? 

500 T300T 2021  

TK2021.258 ; TK2021.259 ;  

Theo dòng thời gian - Thời tiền sử : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 

Oldřich Růžička .- H. : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị ; , 2020 .- 48tr. ; 

26cm 

Tủ sách Bách khoa tri thức 

Bạn có thể ghé qua đại Cổ Sinh để thấy những loài sinh vật đầu tiên dưới 

biển và trên cạn, rồi hướng đến đại Trung Sinh và chứng kiến những loài vật 

khổng lồ ngự trị trên Trái Đất. Chuyến đi kỳ thú còn tiếp tục đưa bạn tới đại 

Tân Sinh, thăm thú họ hàng rất xa xưa của các động vật hiện nay và gặp gỡ tổ 

tiên của loài người. 

Từ các loài tảo và bọ ba thùy xuất hiện 540 triệu năm trước, cho đến 

những loài động vật xuất hiện vào khoảng 2,6 triệu năm trước như hươu khổng 

lồ, voi ma mút, hay tổ tiên quan trọng của con người. Qua mỗi mốc thời gian 

trên dòng thời gian của cuốn sách, bạn sẽ thu được vô số những điều lý thú cho 

riêng mình. 

Không chỉ hấp dẫn về nội dung, độc giả còn bị thu hút bởi những mình 

minh họa được thiết kế dạng 3D sống động mang đến cho cuốn sách một diện 

mạo vô cùng mới mẻ, những trải nghiệm chân thực và ấn tượng. 

Với các bạn nhỏ yêu thích khoa học, hay đơn giản chỉ là tò mò hoặc thích 

các loài động vật trong đó có khủng long, "Theo dòng thời gian - Thời tiền sử" 

chắc chắn là cuốn sách không thể bỏ lỡ. 

Chúc bạn có chuyến du hành xuyên thời gian vui vẻ và để tiếp nhận những 

kiến thức lịch sử hữu ích nhé! 

930 TH205D 2020  

TK2021.260 ; TK2021.261 ;  
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Gà con bé bỏng, quái thú và chàng hiệp sĩ 843 G100C 2021 35 

Gấu trúc - Núc na núc ních 599.763 G125TR 2020 7 

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : 130 bí mật vui nhất cho tuổi tiểu học 372.19 GI432G 2020 33 

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 1 372.19 GI432G 2020 31 

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 2 372.19 GI432G 2020 32 

Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 3 372.19 GI432G 2020 32 

Giảm ô nhiễm không khí 363.7 GI104Ô 2019 36 

Giảng hoà, dễ thôi mà! 372.37 GI106H 2021 46 
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Giữ cho nguồn nước sạch 363.7 GI550C 2019 37 

Giữa trời chiếc bánh gatô 853 GI551T 2021 29 

Hachiko - Chú chó đợi chờ 863 H100C 2021 17 

Hai mươi truyện thêm một 853 H103M 2020 17 

Hành trình của sự sống 576.8 H107T 2020 10 

Hành trình của sự sống 576.8 H107T 2020 39 

Hổ - Chúa tể muôn loài 599.756 H450CH 2020 8 

Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi 823 H564C 2021 26 

Không bối rối trong bóng tối 372.37 KH455B 2021 46 

Lạc đường, không hoảng loạn! 372.37 L101Đ 2021 46 

Luyện viết bản tin 808.027 L527V 2021 21 

Mind map - Sơ đồ tư duy 428.2 S460Đ 2020 12 

Mindmap - Sơ đồ tư duy: Từ vựng Tiếng Anh thông dụng 428.2 M311S 2021 13 

Một gà vì mọi gà, mọi gà vì một gà! 843 M458G 2021 36 

Múa búa viết tiểu sử 808.0669 C108T 2021 21 

Mùa đông - Vạn vật say ngủ 508.2 M501Đ 2019 1 

Mùa hạ - Vạn vật bừng sức sống 508.2 M501H 2019 1 

Nàng tiên Hoa Đại 590 N106T 2017 4 

Nàng tiên Hoa Nhài 595.789 N106T 2017 3 

Nàng tiên Keo 580 N106T 2017 2 

Nàng tiên Nấm 597.8 N106T 2017 2 

Nàng tiên Xương Rồng 590 N106T 2017 2 

Ngày em trai tớ chào đời 843 NG112E 2021 35 

Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa 372.37 NG558L 2021 45 

Người mặt nạ đen ở nước Al-Jabr 891.73 NG558M 2019 26 

Người mẹ sông Hồng 551.483095973 NG558M 2019 42 

Nhật kí bọ ngựa 595.727 NH124K 2021 23 
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Nhật kí bọ xít 595.754 N124K 2021 23 

Nhật kí bươm bướm 595.789 NH124K 2021 18 

Nhật kí đom đóm 595.7644 NH124K 2021 19 

Nhật kí muỗi 595.772 NH124K 2021 19 

Nhật kí muồm muỗm 595.726 NH124K 2021 19 

Nhật kí ruồi 595.77 NH124K 2021 19 

Nhật kí sâu róm 595.781392 NH124K 2021 18 

Nhật kí thạch sùng 597.952 NH124K 2021 19 

Nhật kí xén tóc 595.7648 NH124K 2021 19 

Nhím - Lông nhọn như kim 599.332 NH311L 2020 8 

Nhớ bài học không mệt nhọc 372.37 NH460B 2021 45 

Những chuyến phiêu lưu làm thay đổi thế giới 910.92 NH556C 2020 11 

Những lá thư của Felix 833 NH556L 2019 20 

Những lá thư mới của Felix 833 NH556L 2019 20 

Những ngày xưa yêu dấu 823 NH556N 2021 28 

Những thiên tai khốc liệt 363.7 NH556T 2019 37 

Peter Pan: Đứa bé không bao giờ lớn 823 P207 2021 16 

Pollyanna - Mặt trời bé con 813 P428M 2021 34 

Quốc văn độc bản 372.6 QU451V 2021 28 

Rùa - Chậm mà chắc 597.92 R501CH 2020 8 

Sáng tác cổ tích 808.066398 S106T 2021 22 

Sợ gì virus và vi khuẩn 616.9101 S460G 2021 15 

Tại sao tớ nên tái chế? = Why should I recycle? 372.21 T103S 2021 13 

Tạo nhật kí đọc sách 808.06692 T108N 2021 21 

Tâm sự cùng nhật kí 808.0668 T119S 2021 23 

Tí toáy khoa học 500 T300T 2021 47 

Tớ đã đủ lớn để cứu trái đất! Trái đất cần bạn, bạn đã sẵn sàng? 363.7 T460Đ 2021 15 
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Tung chiêu quảng cáo 808.0666591 T513C 2021 22 

Từ nghiên cứu tĩnh điện học đến truyền tải điện cao áp 621.3 T550N 2019 9 

Từ phát hiện áp suất khí quyển đến sự ra đời của tên lửa 600 T550P 2019 9 

Từ thông tin vô tuyến điện đến ứng dụng thiết bị điện 600 T550P 2019 10 

Theo dòng thời gian - Thời tiền sử 609 TH205D 2020 48 

Thợ làm vườn nhí 653 TH460L 2019 11 

Thuyền trưởng đơn vị 891.73 TH527T 2019 26 

Thử sức với truyện tranh 808.3 TH550S 2021 22 

Trẻ em trên toàn thế giới đón Giáng Sinh thế nào? 263.915 TR200E 2020 43 

Trẻ em trên toàn thế giới mừng lễ tết thế nào? 263.915 TR200E 2020 44 

Trẻ em trên toàn thế giới sống thế nào? 263.915 TR200E 2020 43 

Trổ tài viết đánh giá 808.0427 TR450T 2021 22 

Trổ tài viết phỏng vấn 808.06607043 TR450T 2021 22 

Trường của học sinh hư 895.73 TR561C 2019 39 

Voi - Voi vỏi vòi voi cái vòi đi trước 599.67 V428V 2020 5 

Vợ chồng lão Twit 823 V460C 2021 27 

Xóm Bờ Giậu 895.9223 X429B 2021 23 

Xuất khẩu thành thơ 808.1 X504K 2021 22 
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263.915 TR200E 2020 Trẻ em trên toàn thế giới đón Giáng Sinh thế nào? 43 

263.915 TR200E 2020 Trẻ em trên toàn thế giới mừng lễ tết thế nào? 44 

263.915 TR200E 2020 Trẻ em trên toàn thế giới sống thế nào? 43 

361.2 M458T 2021 100++ cách tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn 46 

363.7 B108T 2019 Bảo tồn các loài quý hiếm 37 

363.7 CH106T 2017 Chàng tiên Thông 3 

363.7 GI104Ô 2019 Giảm ô nhiễm không khí 36 

363.7 GI550C 2019 Giữ cho nguồn nước sạch 37 

363.7 NH556T 2019 Những thiên tai khốc liệt 37 

363.7 T460Đ 2021 Tớ đã đủ lớn để cứu trái đất! Trái đất cần bạn, bạn đã sẵn sàng? 15 

372.19 GI432G 2020 Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : 130 bí mật vui nhất cho tuổi tiểu học 33 

372.19 GI432G 2020 Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 1 31 

372.19 GI432G 2020 Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 2 32 

372.19 GI432G 2020 Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết : Dành cho lớp 3 32 

372.21 T103S 2021 Tại sao tớ nên tái chế? = Why should I recycle? 13 

372.37 GI106H 2021 Giảng hoà, dễ thôi mà! 46 

372.37 KH455B 2021 Không bối rối trong bóng tối 46 

372.37 L101Đ 2021 Lạc đường, không hoảng loạn! 46 

372.37 NG558L 2021 Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa 45 

372.37 NH460B 2021 Nhớ bài học không mệt nhọc 45 

372.6 QU451V 2021 Quốc văn độc bản 28 

428.2 M311S 2021 Mindmap - Sơ đồ tư duy: Từ vựng Tiếng Anh thông dụng 13 

428.2 S460Đ 2020 Mind map - Sơ đồ tư duy 12 

500 T300T 2021 Tí toáy khoa học 47 

508.2 M501Đ 2019 Mùa đông - Vạn vật say ngủ 1 
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508.2 M501H 2019 Mùa hạ - Vạn vật bừng sức sống 1 

550 M458T 2020 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về Trái đất 16 

551.483095973 NG558M 2019 Người mẹ sông Hồng 42 

576.8 H107T 2020 Hành trình của sự sống 10 

576.8 H107T 2020 Hành trình của sự sống 39 

580 B551S 2021 Bữa sáng của tớ là ánh dương 14 

580 C126TR 2019 Cây trồng đến từ đâu 12 

580 N106T 2017 Nàng tiên Keo 2 

590 N106T 2017 Nàng tiên Hoa Đại 4 

590 N106T 2017 Nàng tiên Xương Rồng 2 

595.726 NH124K 2021 Nhật kí muồm muỗm 19 

595.727 NH124K 2021 Nhật kí bọ ngựa 23 

595.754 N124K 2021 Nhật kí bọ xít 23 

595.7644 NH124K 2021 Nhật kí đom đóm 19 

595.7648 NH124K 2021 Nhật kí xén tóc 19 

595.77 NH124K 2021 Nhật kí ruồi 19 

595.772 NH124K 2021 Nhật kí muỗi 19 

595.781392 NH124K 2021 Nhật kí sâu róm 18 

595.789 N106T 2017 Nàng tiên Hoa Nhài 3 

595.789 NH124K 2021 Nhật kí bươm bướm 18 

597.8 N106T 2017 Nàng tiên Nấm 2 

597.9 CH106T 2017 Chàng tiên Dương Xỉ 4 

597.92 R501CH 2020 Rùa - Chậm mà chắc 8 

597.952 NH124K 2021 Nhật kí thạch sùng 19 

597.98 C100S 2020 Cá sấu - Loài bò sát đáng sợ 5 

598.47 CH311C 2020 Chim cánh cụt - Những cư dân địa cực ngộ nghĩnh 7 

598.97 C500TH 2020 Cú - Thợ săn mồi lúc nửa đêm 6 
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599.332 NH311L 2020 Nhím - Lông nhọn như kim 8 

599.3598 CH519T 2020 Chuột túi - Biểu tượng của nước Úc 6 

599.67 V428V 2020 Voi - Voi vỏi vòi voi cái vòi đi trước 5 

599.756 H450CH 2020 Hổ - Chúa tể muôn loài 8 

599.763 G125TR 2020 Gấu trúc - Núc na núc ních 7 

600 T550P 2019 Từ phát hiện áp suất khí quyển đến sự ra đời của tên lửa 9 

600 T550P 2019 Từ thông tin vô tuyến điện đến ứng dụng thiết bị điện 10 

609 TH205D 2020 Theo dòng thời gian - Thời tiền sử 48 

612.8 C517S 2019 Cuốn sách khổng lồ về năm giác quan 10 

616.9101 S460G 2021 Sợ gì virus và vi khuẩn 15 

621.3 T550N 2019 Từ nghiên cứu tĩnh điện học đến truyền tải điện cao áp 9 

653 TH460L 2019 Thợ làm vườn nhí 11 

743 N114M 2021 50 cách vẽ trang phục cho...Những chú chó đáng yêu 44 

743 N114M 2021 50 cách vẽ trang phục cho...Những chú mèo dễ thương 45 

743 N114M 2021 50 cách vẽ trang phục cho...Những nàng công chúa xinh đẹp 44 

743 N114M 2021 50 cách vẽ trang phục cho...Những tên cướp biển cực ngầu 45 

808.027 L527V 2021 Luyện viết bản tin 21 

808.0427 TR450T 2021 Trổ tài viết đánh giá 22 

808.06607043 TR450T 2021 Trổ tài viết phỏng vấn 22 

808.066398 C103B 2021 Cải biên cổ tích 22 

808.066398 S106T 2021 Sáng tác cổ tích 22 

808.0666591 T513C 2021 Tung chiêu quảng cáo 22 

808.0668 T119S 2021 Tâm sự cùng nhật kí 23 

808.0669 C108T 2021 Múa búa viết tiểu sử 21 

808.06691 CH313P 2021 Chinh phục thể loại du kí 23 

808.06692 T108N 2021 Tạo nhật kí đọc sách 21 

808.1 X504K 2021 Xuất khẩu thành thơ 22 
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808.3 TH550S 2021 Thử sức với truyện tranh 22 

813 Đ100Đ 2020 Đã đến giáng sinh chưa? 40 

813 Đ253S 2021 Đếm sao 38 

813 P428M 2021 Pollyanna - Mặt trời bé con 34 

823 CH100R 2021 Charlie và chiếc thang máy bằng kính 27 

823 CH500B 2021 Chú bé mang pyjama sọc 37 

823 H564C 2021 Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi 26 

823 NH556N 2021 Những ngày xưa yêu dấu 28 

823 P207 2021 Peter Pan: Đứa bé không bao giờ lớn 16 

823 V460C 2021 Vợ chồng lão Twit 27 

833 NH556L 2019 Những lá thư của Felix 20 

833 NH556L 2019 Những lá thư mới của Felix 20 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin bảo vệ thiên nhiên 24 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin chăm sóc bạn chim sẻ 24 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin chăm sóc bạn chim sẻ 41 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin du ngoạn bằng khinh khí cầu 25 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin đi biển 25 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin đi biển 41 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin đi thăm vườn thú 25 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin đi thăm vườn thú 41 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin ở nhà ngoan 25 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin ở nhà ngoan 41 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin ở rạp xiếc 25 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin ở trường học 25 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin và chiếc váy dạ hội 23 

843 C450B 2020 Cô bé Mác-tin và chiếc váy dạ hội 40 

843 C450G 2021 Cô gà mái muốn ngắm biển 34 
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843 CH527L 2021 Chuyện lộn xộn ở chuồng gà 35 

843 G100C 2021 Gà con bé bỏng, quái thú và chàng hiệp sĩ 35 

843 M458G 2021 Một gà vì mọi gà, mọi gà vì một gà! 36 

843 NG112E 2021 Ngày em trai tớ chào đời 35 

853 C514P 2021 Cuộc phiêu lưu của chú Hành 28 

853 C514P 2021 Cuộc phiêu lưu của Mũi Tên Xanh 30 

853 GI551T 2021 Giữa trời chiếc bánh gatô 29 

853 H103M 2020 Hai mươi truyện thêm một 17 

863 C430T 2021 Con trai của mẹ 40 

863 H100C 2021 Hachiko - Chú chó đợi chờ 17 

891.73 B100N 2019 Ba ngày ở nước Tí Hon 25 

891.73 NG558M 2019 Người mặt nạ đen ở nước Al-Jabr 26 

891.73 TH527T 2019 Thuyền trưởng đơn vị 26 

895.63 C430M 2019 Con mèo triệu kiếp 31 

895.73 TR561C 2019 Trường của học sinh hư 39 

895.9223 X429B 2021 Xóm Bờ Giậu 23 

910.92 NH556C 2020 Những chuyến phiêu lưu làm thay đổi thế giới 11 

915.9702 C125C 2019 Chàng trai Cửu Long 42 

 


