
Có gì
quanh ta?



Bố tớ

Mẹ tớ

Chào các cậu, tớ là An.    

Năm nay tớ 7 tuổi. 

Nhà tớ có 3 người, 

à sắp thành 4 rồi! 

Có em Bi đang 

ở trong bụng mẹ nữa!



Lúc sinh ra con có 

3kg á mẹ?

Nếu cảm thấy bị 

nguy hiểm, các cậu hãy gọi điện 

số 111 nhé!

Con không thích bị ốm đâu, thôi được rồi, 

sau này con sẽ bảo em Bi tiêm chỉ đau xíu 

xiu như kiến cắn thôi.

Sổ còn ghi lại cả thời gian 

con đi tiêm đây này. 

Năm ngoái ai đi tiêm xong 

khóc nhè ấy nhở?!?

Tiêm đau mà! Sao lại phải tiêm ạ?

Vì tiêm vaccine giúp con không bị bệnh. 

Tiêm đau tí thôi nhưng không tiêm thì dễ bị ốm. Ốm thì 

ăn sẽ không ngon, cũng không đi chơi được đâu cả. 

“Tớ khoẻ như siêu nhân và cực kỳ vui vẻ! 
Đó là vì tớ được chăm sóc khoa học từ 
hồi bé tí ti, từ lúc còn nằm trong bụng 
mẹ giống Bi bây giờ í!”

Câu chuyện 
Sức khỏe
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Cô giáo tớ mới bảo tớ một điều siêu 
hay. Đấy là nếu các cậu bị ai đó 
đe doạ, hay cảm thấy bị nguy hiểm, 
dù là ở nhà hay ở trường, hay ở bất 

cứ đâu, các cậu cũng có thể 
gọi điện đến số 111. Luôn 
có người sẵn sàng nghe các 
cậu nói và giúp các cậu đấy!

Đây là sổ sức khỏe 

của An này, có ghi hết các thứ 

về An từ lúc còn ở trong bụng mẹ 

đến tận năm An 6 tuổi đấy!



Thế trước khi thịt, rau và gạo 
được đặt ở siêu thị. Con biết 

chúng từ đâu đến không?

Chắc mẹ mua ở 
siêu thị à? Hihi!

Được rồi, để bố chỉ cho An nhé!

Từ đâu ạ? 

Thế An có biết 

đồ ăn ngon này 

từ đâu ra không?

Mẹ ơi, hôm nay thịt 

kho tàu cũng ngon, 

rau xào cũng ngon, 

cơm cũng ngon.

Câu chuyện 
Thực phẩm
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Các bác nông dân đã rất 

chăm chỉ để cho 
chúng mình có đồ ăn ngon. 

Đừng quên nhé con!

“Các cậu biết gì nữa không? 
Tớ khỏe mạnh như bây giờ còn là vì tớ 
được ăn toàn đồ vừa ngon vừa sạch!”

Các bác nông dân chăm chỉ 
làm việc ngoài cánh đồng

Sau đó rau củ và lúa gạo được thu hoạch và đưa đến 
bán tại các cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị

Thịt heo bán trong siêu thị

Những chú heo giống 
thuần Việt được 

chăm nuôi cẩn thận

c  Huyền Trang

c  Megumi Katsu

c  Jica

c  Jica



Nước đi xa thế 

mới đến được 

nhà mình á bố!?

Bố chỉ cho 
An đi kìa!

Hừm, lần này con biết 

chắc luôn. Nước chảy 

từ vòi nước nhà mình 

chứ đâu ạ!

Mỗi ngày mỗi 

người phải uống 

đủ 2 lít nước 

nhé!

Nhìn hình vẽ ban nãy con có 
thấy rừng không, nhờ có rừng giữ 
và làm sạch nước mà cả nhà mình mới có 
nước sạch để uống. Ngoài ra, rừng còn 
lọc không khí, chống lở đất và lũ quét

nữa cơ. Các chú kiểm lâm đang
trồng và bảo vệ rừng đấy!

Chùa Cầu, Hội An

Hạ Long, Quảng Ninh

Đúng rồi, uống nước 

rất tốt cho sức khỏe. 

À mà An biết nước 

từ đâu ra không?

Trên lớp tớ được cô giáo cho
xem những bức ảnh này. 

Nước bẩn trở thành nước 
sạch rồi! Hay chưa!

VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC

Câu chuyện
Nước sạch
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“Ngoài ăn ngon ra thì các cậu còn 
phải uống thật nhiều nước nữa mới 
khỏe mạnh được như tớ!”

Được rồi, để bố 

chỉ cho An về 

“Vòng tuần hoàn của nước”

c  Megumi Katsu

c  Jica



Con chưa bao giờ được đi tàu điện cả nổi 
cả ngầm dưới đất như thế nhưng thấy trên phim 

rồi, mai sau con sẽ dẫn em Bi đi tàu điện!

Chúng mình có cầu, có tàu điện, 
có máy bay. Nhờ thế, chúng mình 
có thể đi trong thành phố, đi từ 

thành phố này sang thành phố khác, 
từ nước này sang nước khác dễ cực kì!

Tớ sẽ xây cầu dài như Tớ sẽ xây cầu dài như 
cầu Nhật Tân !cầu Nhật Tân !

Câu chuyện
Giao thông
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“À, bố tớ là kĩ sư xây dựng đấy. 
Oách cực! Lớn lên tớ sẽ trở thành cô 
kĩ sư, còn oách nữa! Tớ sẽ xây các 
tòa nhà và các cây cầu thật là đẹp!”

Tớ cũng sẽ xây tòa nhà to 
Tớ cũng sẽ xây tòa nhà to 

và đẹp như sân bay Nội Bài !
và đẹp như sân bay Nội Bài !

Công ty bố cũng đang 
hợp tác xây đường 

tàu điện ở Thành phố 
Hồ Chí Minh nữa đó!

Tóm lại thì, chúng mình đã biết:
Từ khi còn trong bụng mẹ, chúng mình đã được theo dõi 
sức khỏe, được tiêm vaccine để không bị ốm. 

Nếu bị đe doạ hay cảm thấy nguy hiểm, chúng mình có thể 
gọi đến số 111 để được lắng nghe.

Đồ ăn ngon sạch, cơm trắng thơm tho đến từ những 
nông trại, từ những cánh đồng lúa của bác nông dân.

Chúng mình có nước sạch là nhờ những cánh rừng được các 
chú kiểm lâm trồng và bảo vệ.

Chúng mình được đi máy bay và tàu điện nhờ các cô chú kĩ sư chăm chỉ 
trên công trường. Lớn lên tớ sẽ trở thành một cô kĩ sư xây dựng.

c  Jica

c  Jica



Văn phòng Jica Việt Nam tại Hà Nội
Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-24)-38315005/06/07/08

Văn phòng Jica Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Tầng 9, Tòa nhà Saigon Riverside Office Center, 
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

(84-28)-38274942

http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html

Nhờ bố mẹ quét mã 
QR để biết thêm

nhiều điều thú vị nữa 
nhé các cậu!


