
Xếp Hàng 
(Lời:  Đặng Hương. Hát theo âm điệu bài “If You are Happy”) 

Này bạn ơi nhanh nhanh xếp 
hàng vào lớp. 

Này bạn ơi nhanh nhanh xếp 
hàng vào lớp. 

Ta bước đi đi cho ngay hàng, 

cho đến khi đến trong lớp học. 

Này bạn ơi nhanh nhanh xếp 
hàng vào lớp.  





Ngồi  
(Hát theo âm điệu tiếng chuông cửa) 

Đến giờ em học. 
Ngồi im dưới sàn. 



Đến Bàn   
(Lời:  Đặng Hương. Hát theo âm diệu bài “Mary Had a Little 
Lamb”) 

Em bây giờ đang đến 
bên bàn, đến bên bàn, 
đến bên bàn. 

Em bây giờ đang đến 
bên bàn. 

Em sẽ làm bài. 



 
 

Nhanh nhanh 
nhanh chúng ta 

cùng dẹp. 
Dẹp gọn gàng đi 

các bạn ơi! 



Ra Chơi  
(Lời:  Đặng Hương.  Hát theo âm điệu bài “Are You Sleeping?”) 

Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi. 

Cùng ra sân, cùng ra sân. 

Chơi đánh banh, hay leo trèo? 

Chơi xích đu, hay xây nhà? 

Ta cùng chơi, ta cùng chơi. 

Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi. 

Cùng ra sân, cùng ra sân. 

Chơi nhảy dây, hay chơi cò? 

Chơi với nhau hai ba người 

Ta cùng chơi, ta cùng chơi. 



Đến Phòng Điện Toán   
(Lời:  Đặng Hương.  Hát theo âm điệu bài “If You Are Happy”)  

Giờ này đây em đi đến phòng 
điện toán. 

Giờ này đây em đi đến phòng 
điện toán. 

Em phải luôn luôn ghi nhớ rằng, 
bước chân em phải nhẹ nhàng. 

Vì giờ đây em đi đến phòng điện 
toán. 



 
 

Đến Thư Viện 
(Lời:  Đặng Hương.  Hát theo âm điệu bài “Row Row Row Your 

Boat”) 

Đọc, đọc, đọc nhiều sách, 

thư viện nơi có sách. 

Bước bước đi đi nhanh nhanh 
đều, bước đến nơi thư viện. 



Cây Làm Ra Gỗ 
(Lời:  Đặng Hương.  Hát theo âm điệu bài “Purple”)  

 

Cây xanh làm ra gỗ xây nhà, gỗ xây nhà, gỗ xây nhà. 

Cây xanh làm ra gỗ xây nhà, hay những đồ dùng. 

Bàn học em làm bằng gỗ, hay kệ sách bên kia. 

Cây xanh làm ra gỗ xây nhà, hay những đồ dùng. 

 

Cây xanh làm ra gỗ xây nhà, gỗ xây nhà, gỗ xây nhà. 

Cây xanh làm ra gỗ xây nhà, hay những đồ dùng. 

Giường nằm em làm bằng gỗ, hay tủ chén trên cao. 

Cây xanh làm ra gỗ xây nhà, hay những đồ dùng. 

 



Con Cá Vàng 
(Lời:  Đặng Hương.  Hát theo âm điệu bài “The Wheels on the Bus”)  

Giờ đây em quan sát cô chú cá vàng, chú cá 
vàng, chú cá vàng. 

Giờ đây em quan sát cô chú cá vàng, có đầu 
và đuôi.  
 

Mình và da con cá có vảy, cá có vảy, cá có 
vảy. 

Mình và da con cá có vảy, khắp mình và da. 
 

Bụng và lưng lại có vây nhiều, có vây nhiều, 
có vây nhiều. 

Bụng và lưng lại có vây nhiều, khắp bụng và 
lưng. 



5 Giác Quan 
(Lời:  Đặng Hương. Hát theo âm điệu bài “The Itsy Bitsy Spider”)  

Này này em hãy nhớ nhé trong người 5 giác 
quan. 

Nào là miệng để nếm, hay là tai để nghe. 

Và còn mũi để ngửi, hay là da biết êm nè. 

Đặc biệt đôi mắt sáng đó em nhìn khắp thế 
gian.  



Giờ Ăn 
(Lời:  Đặng Hương. Hát theo âm điệu bài “Are You Sleeping?”) 

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. 

Vào hàng đi, vào hàng đi. 

Ta bước đi cho ngay hàng 

Ta bước đi cho ngay hàng 

Đến phòng ăn, đến phòng ăn. 



 
Ra Về 

(Lời:  Đặng Hương. Hát theo âm điệu bài “Twinkle Twinkle Little 
Stars”) 

Về về thôi em sắp bước ra. 

Đến sáng mai em lại đến trường. 

Tối hôm nay em sẽ làm bài. 

Đến thứ Năm nộp lại cho trường. 
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