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Những câu đố dân gian rèn luyện trí thông minh của trẻ

Kho tàng câu đố dân gian vốn quen thuộc với mỗi chúng ta từ bao đời nay là

nguồn tài liệu rèn luyện trí thông minh của bé cực kì hiệu quả. Bé không chỉ

phát triển trí tuệ, khả năng tư duy qua việc suy nghĩ để tìm tòi ra đáp án

đúng mà còn phát triển khả năng ngôn ngữ qua những câu thơ giàu vần điệu,

đầy hình ảnh sinh động.

Nghiên cứu cho thấy trẻ sớm tiếp xúc với câu đố dân gian sẽ rèn luyện tư duy và

phát triển não bộ. Muốn con thông minh, cha mẹ đừng bỏ qua những "hòn ngọc

quý" của dân gian để lại này. Dưới đây là một số câu đố để các vị phụ huynh thử

tài bé:

Thân dài thượt

Ruột thẳng băng

Khi thịt bị cắt khỏi chân
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Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

(Là cái gì?- Cái bút chì)

Đầu đuôi vuông vắn như nhau

Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

Tính tình chân thức đáng yêu

Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

(Là cái gì? - Cái thước kẻ)

Cày trên đồng ruộng trắng phau

Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm?

(Là cái gì? - Cái bút mực)

Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Bao nhiêu tay toả rộng ra

Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

(Là cây gì? - Cây phượng)

Da trắng muốt

Ruột trắng tinh

Bạn với học sinh

Thích cọ đầu vào bảng?
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(Là cái gì? - Viên phấn)

Bằng cái hạt cây

Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?

(Là cái gì? - Đèn dầu)

Anh mặt đen, anh da trắng

Anh mình mỏng, anh nhọn đầu

Khác nhau mà rất thân nhau

Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?

(Là cái gì? - Bảng và phấn; giấy và bút )

Vua nào mặt sắt đen sì?

Vua nào trong thưở hàn vi ở chùa?

(Là những ai? - Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ)

Đông Du ai đã đưa người?

Còn ai đập đá giữa trời trơ trơ?

(Là những ai - Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh)

Đố ai nêu lá quốc kì

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời
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Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

(Là ai? - Hai Bà Trưng)

Đố ai cũng khách thoa quần

Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù

Cửu Chân nức tiếng ngàn thu

Vì dân quyết phá ngục tù lầm than

(Là ai? - Bà Triệu)

Đố ai trên Bạch Đằng giang

Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời

Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

(Là ai? - Ngô Quyền)

Hạt gieo tới tấp.

Rãi đều khắp ruộng đồng

Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm

Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh

(Hạt mưa)

Con gì có thịt không xương.

Đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề.
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Hiên ngang dộ sức thủy tề.

Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi.

(Con đê)

Thân em xưa ở bụi tre.

Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra

( Cây quạt giấy)

Ao tròn vành vạnh

Nước lạnh như tiền

Con gái như tiên

Trần mình xuống lội

( Bánh trôi)

Cái dạng quan anh xấu lạ lùng

Khom lưng uốn gối cả đời cong

Lưỡi to ra sức mà ăn khoét

Đành phải theo đuôi có thẹn không?

(Cái cày)


