
 

 

 

 

Gấu con đánh răng 
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Có một chú gấu con rất thích ăn 
kẹo ngọt, nhưng lại lười không 
chịu đánh răng. 

Một buổi sáng, Gấu mẹ có chút 
việc, nên phải đi vắng. Gấu con 
bèn lục lọi, tìm cái ăn. Cả một hộp 
kẹo đây này, may quá, lại có thêm 
cả một hộp mật ong nữa chứ, ngon 
quá, ngon quá! 
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Đang ăn, bỗng Gấu con kêu lên: 

- Ái, răng tôi sao đau thế này! Ôi, 
đau quá, đau quá!  
Hu hu hu….. 

 

 



Traimoxanh.com – Trang 3 
 

Nghe tiếng Gấu con kêu la, bác sĩ Thỏ vội tới hỏi 
thăm. Khám xong, bác sĩ lắc đầu: 
- Gấu con ăn kẹo ngọt, lại không chịu đánh răng, 
nên răng đã bị sâu mất rồi, phải nhổ mới khỏi 
được. 
Gấu con vừa khóc, vừa nói: 
- Không đâu, không đâu. Cháu sợ nhổ răng, nhổ 
răng đau lắm. 
Bác sĩ Thỏ dỗ dành Gấu con: 
- Nếu không nhổ thì cháu sẽ không ăn được gì 
đâu. Phải nhổ đi để bỏ con sâu ra ngoài nếu 
không nó sẽ lại ăn nốt mấy cái răng còn lại của 
cháu đấy. Lúc đó, cả hàm răng của Gấu con sẽ bị 
sâu ăn hết sạch. 
Nghe thấy vậy, Gấu con sợ lắm, nên đồng ý cho 
bác sĩ Thỏ nhổ răng. 
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Bác sĩ Thỏ nhổ răng cho Gấu, Gấu con kêu 
la: 

- Ôi, nhổ răng đau quá, đau quá. 

Cuối cùng, thì chiếc răng sâu cũng được 
nhổ ra. Thế là Gấu con hết đau răng. 

Từ đó, Gấu con rất chăm đánh răng, 
không còn lười biếng. 

Gấu con yên tâm ăn kẹo ngọt và mật ong 
mà không sợ bị đau răng nữa. 
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Các em thấy không? Nếu không 
chăm chỉ đánh răng thì răng sẽ bị 
sâu ăn, đau lắm đấy! 

Các em nhớ phải đánh răng đều 
đặn, thường xuyên, để có một hàm 
răng khỏe, đẹp, không bị sâu răng 
như Gấu con nhé! 


