Các loài vật trong mơ
Tác giả: Emily Winfield Martin ; Lê Quỳnh Hoa,
Cao Việt Hùng dịch
Nhà xuất bản: Thanh niên, 2018
Số trang: 32tr.
Nội dung:
Cuốn sách giới thiệu cho các bé về những loài
vật cổ xưa những loài động vật cổ xưa, chúng ở
cách chúng ta rất xa, bản đồ chỉ đường đi đến đó
nằm trên những vì sao, thế nên chúng ta chỉ có
thể đi tới đó vào ban đêm khi chúng ta đã lên
giường đi ngủ...
Chỉ số phân loại: 813\ C101L
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 813\ C101L
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
Hành trình tới xứ sở trong mơ
Tác giả: Emily Winfield Martin ; Lê Quỳnh Hoa,
Cao Việt Hùng dịch
Nhà xuất bản: Thanh niên, 2018
Số trang: 32tr.
Nội dung:
Người ta nói rằng trên đời không một con rồng
nào còn tồn tại. Nhưng bé biết không? Để tìm ra
chúng, bé cần phải đi tới xứ sở trong mơ…
Chỉ số phân loại: 813\ C101L
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 813\ C101L
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

Xóm bờ giậu
Tác giả: Trần Đức Tiến ; Minh họa: Kim Duẩn
Nhà xuất bản: Kim Đồng, 2018
Số trang: 108tr.
Nội dung:
Xóm Bờ Giậu gần gũi thân thuộc, mang trong
mình hình bóng của bao làng quê yêu dấu. Đến
Xóm Bờ Giậu, bạn sẽ được làm quen với những
nhân vật rất thú vị: cụ giáo Cóc thông thái về
hưu, nhạc sĩ trứ danh Dế Lửa, chú thợ săn nhiều
tâm sự Thằn Lằn, cô người mẫu đáng yêu Ốc
Sên, chuyên gia dự báo thời tiết Tắc Kè, vận
động viên bận bịu Nhái Xanh, cô nàng điệu đàng
Hoa Cúc Áo, thi sĩ nghiệp dư lãng mạn Dế
Còm... Nhân vật nào cũng dễ thương. Và nhân
vật nào cũng sẵn sàng kể cho bạn nghe một câu
chuyện hấp dẫn.
Chỉ số phân loại: 895.9223\ X429B
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 895.922\ X429B
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Bí quyết học giỏi - Phương pháp học tập chủ
động để thành công
Tác giả: Blake Nemelka, Bo Nemelka ; Phạm
Mây Mây dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Số trang: 183tr.
Nội dung:
Gồm 11 mẩu đối thoại giữa tác giả với các em
học sinh, phụ huynh, người hướng dẫn về các
vấn đề như: Mục tiêu, lập kế hoạch và chuẩn bị,
quản lý thời gian, điểm trung bình, các hoạt động
ngoại khoá và hoạt động phục vụ học tập, phục
vụ cộng đồng, kỳ thi tuyển sinh đại học, kinh
nghiệm thực tập và làm việc, quản lý tiền bạc và
nguồn học bổng, phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm
nhằm giúp các em đạt được thành công trên con
đường học tập
Chỉ số phân loại: 373\ B300Q

Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 373\ B300Q
Kí hiệu kho Lưu động: 373\ B300Q
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Kỹ năng sống - Những câu chuyện tấm gương
sáng
Tác giả: Ngô Thị Thúy Hồng
Nhà xuất bản: Mỹ thuật, 2018
Số trang: 63tr.
Nội dung:
Bộ sách Kỹ năng sống với 5 chủ đề: Những câu
chuyện Lễ nghĩa; Đạo đức; Tấm gương sáng; An
toàn, Thói quen tốt là hệ thống những câu
chuyện thú vị đi kèm hình ảnh minh hoạ hết sức
sống động sẽ giúp bé biết đối nhân xử thế, tôn
trọng những người khác, hình thành những thói
quen tốt và biết đến những tiêu chí an toàn nhằm
bảo vệ bản thân… Đặc biệt, ở dưới mỗi câu
chuyện có phần “ mách nhỏ cho bé” sẽ chỉ ra
những điều đúng, sai và cho bé những lời khuyên
bổ ích.
Chỉ số phân loại: 372.37\ K600N
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 372.3\ K600N
Kí hiệu kho Lưu động: 372.3\ K600N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Mẹ đâu rồi?
Tác giả: Giuliano Ferri ; Nguyễn Xuân Nhật dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 21tr.
Nội dung:
“Mẹ đâu rồi” là cuốn sách lật tương tác song
ngữ , dành cho bé 0 đến 3 tuổi. Cuốn sách kể về
chuyến đi tìm mẹ của bạn thỏ rất lý thú. Các bé
hãy tìm đọc nhé!
Chỉ số phân loại: 372.21\ M200Đ
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 372.2\ M200Đ
Kí hiệu kho Lưu động: 372.2\ M200Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Biết tuốt về tiền bạc
Tác giả: Heidi Fiedler ; Brenda Kearney minh
họa ; Mon Ko dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 68tr.
Nội dung:
Này, ti-vi hàng ngày vẫn nói những từ gì mà
“ngân hàng”, “ngân quỹ”, “cổ phiếu”? Và còn bao
nhiêu là thẻ nữa chứ, nào “thẻ ghi nợ” nào “thẻ tín
dụng”? Thật khó hiểu. Nhưng cậu đừng vội lo
lắng, từ từ tớ sẽ giúp cậu hiểu chúng ngay thôi. Có
tớ ở bên, cậu sẽ thấy tất cả dễ như một cái búng
tay ấy! Khi kết thúc chuyến khám phá này, cậu sẽ
hiểu những từ cơ bản liên quan đến tiền như “kiếm
tiền” này, “tiết kiệm”, “tiêu tiền” và “chia sẻ” này.
Cậu cũng sẽ biết cách quản lý tiền thật tốt nữa.
Chúng mình sẽ cùng nhau VỪA HỌC VỪA

CHƠI! Và khi mình tạm biệt nhau, tớ xin hứa
danh dự với cậu, cậu sẽ biết tuốt về tiền cho xem!
Chỉ số phân loại: 530.8\ B308T
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 530.8\ B308T
Kí hiệu kho Lưu động: 530.8\ B308T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Biết tuốt về thiên văn
Tác giả: Heidi Fiedler ; Brenda Kearney minh
họa ; Mon Ko dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 68tr.
Nội dung:
Píp píp, mời lên tàu du hành vũ trụ! Tên tớ
là BIẾT TUỐT. Tớ sẽ đưa cậu đi thám hiểm
không gian. Đảm bảo cứ lật một trang mới, cậu
sẽ phải “ồ, à” về những điều kỳ thú trong vũ trụ
bao la của chúng mình. Đầu tiên chúng mình sẽ
đi thăm tất cả các hành tinh trong Hệ mặt trời, từ
Sao Thủy tới Sao Hải Vương. Rồi tớ sẽ đưa cậu
tiến xa hơn tới Dải Ngân Hà và các thiên hà láng
giềng khác. Vừa đi, tớ sẽ vừa giải thích cho cậu
hiểu thế nào là Vành đai tiểu hành tinh,Tinh vân,
hay Siêu tân tinh. Cậu còn được bật mí một chút
về Hố đen nữa. Đó, tất cả những gì thường bị
mọi người cho là khô khan, tớ sẽ giúp cậu thấy
thú vị vì chúng mình sẽ VỪA HỌC VỪA CHƠI!
Và khi mình tạm biệt nhau, tớ xin hứa danh dự
với cậu, cậu sẽ biết tuốt về thiên văn cho xem!
Chỉ số phân loại: 530.8\ B308T
Kí hiệu kho Thiếu Nhi mượn: 530.8\ B308T
Kí hiệu kho Lưu động: 530.8\ B308T

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

