
 
 

BUBU đi bơi 
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- Hôm nay nóng nực quá, 

mẹ dẫn Bu Bu đi hồ bơi 

nha. 

- Dạ, thích quá. 
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Đến hồ bơi, mẹ vừa mua 

vé xong, Bu Bu đã chạy 

vào hồ bơi. 

- Mẹ ơi, nhanh lên. 

- Chờ mẹ với. 
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Mẹ dẫn Bu Bu vào phòng 

thay đồ. 

- A, chào bạn Rái Cá. 

- Chào Bu Bu, Bu Bu 

cũng đi bơi hả? 
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Mẹ nằm trên ghế bố trong 

bóng mát gần hồ bơi. 

- Mẹ chờ ở đây nhé, con 

ra bơi với các bạn đi. 

- Bu Bu ơi, xuống đây nè. 
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Bu Bu nhúng chân xuống 

nước, rồi rút vội chân lên. 

- Bu Bu nhảy xuống đi. 

- Thôi, nước lạnh quá à. 

- Hì, một chút xíu sẽ ấm 

liền à. 
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Bu Bu ngồi nhìn các bạn 

bơi vui quá, liền nhảy 

xuống hồ. Các bạn đã bơi 

ra xa rồi. 

- Nước mát quá. 

- Bu Bu, bơi ra đây nè. 
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Lát sau, Bu Bu leo lên bờ 

với mẹ. 

- Ủa, sao Bu Bu không 

bơi cùng các bạn vậy? 

- Mẹ ơi, ngoài kia nước 

sâu con sợ lắm. 
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Mẹ liền lấy tấm xốp đưa 

cho Bu Bu. 

- Đừng sợ, hồ này dành 

cho trẻ em mà, con thử 

ôm tấm xốp này đi. 

- Cám ơn mẹ. 
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Bu Bu ôm tấm xốp, bơi xa 

ra chỗ các bạn. 

- Các bạn nhìn nè, mình 

bơi giỏi chưa? 

- Tụi mình bơi đua đi Bu 

Bu. 

- Ừ, bắt đầu đua nhé. 
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Bu Bu đạp mạnh hai chân, 

tiến lên rất nhanh. Bỗng có 

tiếng kêu cứu. 

- Cứu, cứu em, cứu, oa, oa. 

- Thỏ con, Thỏ con đừng 

sợ, bám vào tấm xốp của 

anh nè. 
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- Em bám thật chắc đó 

nhé. 

Bu Bu giúp Thỏ và cả hai 

cùng bơi vào bờ. 

- Cám ơn anh Bu Bu nhé. 
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Rái Cá, Rùa con, đã về 
đích trước từ lâu rồi, 

nhưng mọi người đều vỗ 

tay khen ngợi Bu Bu. 

- Hoan hô Bu Bu. 
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- Bu Bu không về nhất, 

nhưng Bu Bu mới là nhà 

vô địch. 

- Đúng rồi, vì Bu Bu đã 

cứu được Thỏ con và đưa 

Thỏ con vào bờ an toàn. 

 


