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Khi chúng ta chơi đùa trên cỏ hay nghịch cát,
Bụi bẩn và vi trùng bám vào tay ta,
Xà phòng và nước làm bụi bẩn và vi trùng biến mất,
Ngày nào bàn tay chúng ta cũng hạnh phúc!
Bố mẹ sẽ rất vui
Vì chúng ta luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.

David

When we play in grass or sand,
Dirt and Germs get on our hands,
Soap and water wash them away,
Happy Hands with us everyday!
Mummy, Daddy will be happy,
‘Cause we are clean and so healthy.

Katie

Sam
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Đó là một ngày trời nắng đẹp, David và em gái Katie cùng chơi trong
vườn.
It was a beautiful sunny day outside. David and his sister Katie were having fun
in the garden.

Chú mèo Sam cũng tham
gia nô đùa.
Their cat Sam was also playing
games with them too.
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David và Katie rất thích chơi bóng. David có thể chạy rất nhanh.
David and Katie loved playing football. David can run really fast.
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“Về ăn tối các con ơi”, mẹ của David và Katie gọi.
David và Katie nhanh chóng dọn đồ chơi và quay vào nhà.
“Dinner’s ready” their Mum called.
David and Katie quickly packed their toys and went
inside the house.

6

David và Katie ngồi ngay vào bàn ăn.
Mẹ hỏi: “Các con đã rửa tay chưa?”
David rất ngạc nhiên: “Tại sao phải rửa tay ạ? Tay con
sạch mà.”

David and Katie sat down at the table.
Mum said, “Have you washed your hands yet?”
David said, “Mum! But why? My hands are
clean.”
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Mẹ nói: “Vi trùng rất nhỏ nên con không thể
nhìn thấy. Chúng có mặt khắp mọi nơi.”
Mum said, “Germs are very small so you cannot see
them. Germs are everywhere.”

Your
Hand

Bàn tay
của con

Khi nhìn
gần hơn
với kính
hiển vi
Close Up
of Hand

Vi trùng có hại trên
bàn tay của con
Bad Germs On Your Hand
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Chúng có mặt ở ngoài vườn...
They are outside in the garden…

Trên đồ chơi...
On toys…

Trong cát…

In the sand…
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Trong bồn cầu/ toilet...
In the toilet…

Trong thùng rác...
In the rubbish bin…
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Các con cần phải rửa
sạch tay trước khi ăn.
You need to wash all the bad
germs away before you eat.

Katie hỏi: “Mẹ ơi, tại sao vi trùng lại có hại ạ?”

Katie said, “Why are germs bad, Mum?”

Mẹ trả lời: “Vi trùng có hại vì khi chúng vào trong cơ
thể ta, chúng sẽ làm ta ốm. Vi trùng không phải là bạn
của chúng ta. Chúng ta không thích vi trùng”.

Mum said, “Germs are bad because when
they get in to your body, they make you sick.
Germs are not your friend. We do not like
germs”
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David và Katie đã hiểu ra và nhanh chóng đi vào phòng rửa tay. Họ lần lượt rửa tay với xà phòng
và lau khô tay bằng khăn.

David and Katie
understood and
they quickly went
to the bathroom.
They took turns to
wash their hands
with soap and
dried their hands
with a towel.
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David và Katie
hào hứng trở lại
ngồi vào bàn ăn.
David and Katie sat at
the table and looked
very excited.

David reo lên: “Wow ! Đùi gà quay trông ngon quá!”
Katie cũng rất vui: “Yummy! Con rất thích ngô, cảm ơn mẹ!
Con yêu mẹ!”
Mẹ mỉm cười: “ Không có gì, con yêu! Mẹ cũng yêu con!”

David said, “Wow! Yummy chicken!”
Katie said, “Yummy! I love corn, thank you Mummy.
I love you!”
Mum said, “You’re welcome sweety! I love you too!.”
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David nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình. Còn Katie thì từ từ thưởng thức cái bắp ngô.
David ate his chicken really fast. Katie slowly enjoyed her corn.
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Sau đó họ ăn tráng miệng. David ăn một trái táo xanh lớn, còn Katie ăn sữa chua vị dâu tây.
They even ate dessert. David ate a big green apple and Katie ate strawberry yoghurt.
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