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dao 



Traimoxanh 1 

 

Nu na nu nống 

 

Nu na nu nống 

Đánh trống phất cờ 

Mở cuộc thi đua 

Tay chân sạch sẽ 

Gót đỏ hồng hào 

Không bẩn tí nào 

Được vào đánh trống. 



Traimoxanh 2 

 

Chi chi chành chành 

 
Chi chi chành chành 

Cái đanh thổi lửa 

Con ngựa chết cương 

Ba vương ngũ đế 

Bắt dế đi tìm 

Ù à ù ập. 



Traimoxanh 3 

 

Dung dăng dung dẻ 

 
 

Dung dăng dung dẻ 

Dắt trẻ đi chơi  

Đến cổng nhà trời 

Lạy cậu lạy mợ 
 



Traimoxanh 4 

 

 

Cho cháu về quê 

Cho dê đi học  

Cho cóc ở nhà 

Cho gà bới bếp 

Xì xà xì xụp 

Ngồi thụp xuống đây. 
 



Traimoxanh 5 

 

 
Thùng thình thùng thình 
Trống rộn ràng ngoài đình 

Có con sư tử vui múa quanh 
vòng quanh 

Trung Thu liên hoan trăng 
sáng ngập đường làng 

Dưới ánh trăng vàng đoàn 
em cất tiếng hát vang 



Traimoxanh 6 

 

Trăng và đèn 

 
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn 

Sao trăng lại phải chịu luồn 
đám mây? 

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, 

Đèn ra trước gió, còn chăng 
hỡi đèn? 



Traimoxanh 7 

 

 
 

Con mèo mà trèo lên cây cau 

Hỏi thăm chú chuột đi đâu 
vắng nhà? 

Chú chuột đi chợ đường xa 

Mua mắm , mua muối về giỗ 
cha chú mèo . 



Traimoxanh 8 

 

Con cóc  

 

Con cóc, con cóc nó ngồi 
trong góc. 

Nó đưa cái lưng ra ngoài 

Ấy là cóc con.  



Traimoxanh 9 

 

Bống bống bang bang 

 

 

 

 

 
 

Bống bống bang bang 

Mày ăn cơm vàng, cơm bạc 
nhà ta 

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa 
nhà người. 



Traimoxanh 10 

 

Con kiến 

 

Con kiến mà leo cành đa 

Leo phải cành cụt   

leo ra leo vào 

Con kiến mà leo cành đào 

Leo phải cành cụt  

leo vào leo ra. 



Traimoxanh 11 

 

 

Hôm nay trời nắng chang 
chang 

Mèo con đi học chẳng mang 
cái gì 

Chỉ mang một mẩu bánh mì 

Và mang một mẩu bút chì con 
con 



Traimoxanh 12 

 

Thằng Bờm 

Thằng Bờm có cái quạt mo 

Phú ông xin đổi ba bò ,  

chín trâu 

Bờm rằng:  

Bờm chẳng lấy trâu 



Traimoxanh 13 

 

 

 

Phú ông xin đổi  

ao sâu cá mè 

Bờm rằng:  

Bờm chẳng lấy mè 



Traimoxanh 14 

 

 

 
Phú ông xin đổi  

một bè gỗ lim 

Bờm rằng:  

Bờm chẳng lấy lim 



Traimoxanh 15 

 

 
Phú ông xin đổi 

con chim đồi mồi 

Bờm rằng:  

Bờm chẳng lấy mồi 

 

 



Traimoxanh 16 

 

 
 

Phú ông xin đổi nắm xôi  
Bờm cười 

Ha ha ha 

 

 

 


