
 

 

 

 

 

BUBU tập làm bánh 
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- Bu Bu ơi, hôm nay 
chủ nhật, mẹ sẽ làm 
bánh bông lan cho cả 
nhà ăn nè. 

- Mẹ ơi, con cũng muốn 
làm bánh nữa. 



Traimoxanh.com- 2 

 

 
 

- Được thôi, mẹ sẽ 
chuẩn bị mọi thứ cần 
thiết cho con.  
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- Bu Bu nè, trước tiên 
con phải cho đường, 
trứng và bột mì vào tô.  
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- Sau đó, con đánh tất 
cả lên cho đều. 

- Hắt-xì 
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- Để mẹ xem, được rồi 
đó con. 

- Mẹ ơi, con mỏi tay 
quá à. 
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- Bây giờ, mình cho bột vào 
khuôn nha. 

- Mẹ ơi, con liếm tô này 
được không mẹ? Thơm 
quá à. 

- Không được, bột còn sống 
mà.  
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- Bu Bu mặt mũi con 
lấm lem hết rồi. 

- Hì hì hì, xấu lắm hả 
mẹ? 
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- Giờ ta sẽ cho bánh vô 
lò nướng nha. 
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Bu Bu đứng bên lò nướng, 
lâu thiệt là lâu mà bánh vẫn 
chưa chín. 

- Lâu quá, con xem thử 
chín chưa nha mẹ? 

- Đợi thêm chút nữa đi con. 
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- A, bánh chín rồi. Bây 
giờ đến phần trang trí 
nè. 
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-  Con thấy đẹp chưa 
nào? Mẹ cất vào tủ 
lạnh nha. 

 



Traimoxanh.com- 12 

 

Đến chiều, khi có đông đủ 
cả nhà, mẹ đem ổ bánh ra 
ăn. 

- Bánh của Bu Bu làm nè. 
- Ôi, trông ngon quá, 
nhưng sao bị mất một 
miếng rồi? 
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- Chắc là con chuột 
muốn ăn thử bánh con 
làm đó. 
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Cả nhà cùng nhau ăn 
bánh rất vui vẻ. 

- Ô, ngon quá, Bu Bu 
giỏi lắm! 

- Tuần sau Bu Bu làm 
bánh nữa nha. 
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Được ba mẹ khen, Bu 
Bu vui lắm. Bu Bu cũng 
cảm thấy, bánh do chính 
tay mình làm ra ngon 
thiệt là ngon. 


