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 KHỦNG LONG NHỎ 
BỎ THÓI QUEN XẤU



Khủng long nhỏ Spinosaurus* (spai-nơ-so-rơt) 
tên là To-to. Cô bé rất thông minh và vui vẻ. 
Bố mẹ luôn dạy To-to những điều hay lẽ phải  
để cô bé trở thành một em bé ngoan. 

*Spinosaurus là loài khủng long ăn thịt rất lớn.
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Em bé ngoan là biết  
nói lời xin lỗi và sửa sai… 

To-to rất nhớ lời bố mẹ dạy. 

Em bé ngoan là biết phân biệt 
đúng sai và vâng lời bố mẹ.  

Em bé ngoan là  
hãy cố gắng học hành 
chăm chỉ.

Em bé ngoan là biết chia sẻ, 
yêu thương.
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“Ôi!”

Xoạc!

Nhưng hằng ngày… 

“Cậu lại đánh đổ nước rồi!  
Tớ đã nói cậu phải cẩn thận mà!”

“Tớ xin lỗi!”

“Cậu lại làm rách sách kìa. Tớ đã nói 
cậu phải mở sách nhẹ nhàng mà!” 

“Tớ xin lỗi!”
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“Con lại vứt đồ chơi lung tung trên sàn nhà. 
Bố vấp ngã bao nhiêu lần rồi đấy!” 

“Mẹ nhắc lại nhé:  
Con chỉ biết xin lỗi thôi  

là chưa đủ đâu.  
Con cần phải biết  

sửa lỗi nữa!” 

“Oái!” Uỵch!

“Con xin lỗi ạ!” 

To-to cứ liên tục mắc lỗi  
như thế, nên một ngày nọ  

mẹ nghiêm khắc nói với cô bé: 
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Hôm đó, To-to đi học sớm hơn thường lệ. 
Cô bé đã hứa sẽ chơi bài với Po-po. 
Thấy Po-po ở sân chơi, cô bé vội chạy lại.  
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To-to không để ý, nên xô 
vào Tin-tin khiến cậu ấy ngã 

đập mông xuống sân  
đau ơi là đau.

“Ôi tớ xin lỗi!”, nói rồi,  
To-to vội vàng chạy lại  

chỗ Po-po, không hề để ý xem  
Tin-tin bị đau như thế nào. 

Bụp!
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Trong giờ ăn trưa, To-to không thấy Tin-tin đâu cả.
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