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TUẦN 1 
 
KINH THÁNH 

Thiên Chúa tạo dựng trời đất 
Phần 1 – St 1,1-13 

Trích đoạn: 
Lúc khởi đầu, khi Thiên Chúa chưa tạo nên mọi 

loài, mọi sự thì chẳng có gì tồn tại, chỉ có một mình 
Thiên Chúa. Trái đất chưa có hình dạng gì và trống 
không, bóng tối bao trùm mặt đất. Và Thiên Chúa phán 
hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng. 

Và khi đã có ánh sáng thì Thiên Chúa gọi ánh 
sáng là ngày và bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và 
một buổi sáng đó là ngày thứ nhất. 

Ngày thứ hai, Thiên Chúa rút nước từ dưới vòm 
trời và đặt vào các đại dương, biển cả và ao hồ. Ngày 
thứ ba, Thiên Chúa phán hãy để lộ ra chỗ đất khô cạn và 
liền xảy ra như vậy. 

Ngày thứ ba, Thiên Chúa cũng ra lệnh cho đủ 
mọi thứ cây cỏ và các loài hoa, cùng các loại cây cối 
xuất hiện và chúng xuất hiện.  

Bài học Chúa dạy: 
Muôn loài, muôn vật không tự nhiên mà có 

nhưng do Thiên Chúa quyền năng dựng nên. Ngài chỉ 
cần phán một Lời thì điều Ngài muốn liền có. Do đó, 
Ngài làm chủ  cả vũ trụ này - Hằng ngày các em hãy 
chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. 
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PHONG TRÀO 
Câu 1: Khăn quàng em đeo trên vai có ý nghĩa gì ? 

Khăn quàng em đeo trên vai nói lên ước muốn 
em thuộc về đoàn quân của Chúa Giêsu và là người em 
của Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh giá trên khăn quàng 
nhắc nhở cho em điều đó. 

Câu 2: Em cần gìn giữ khăn quàng thế nào ? 
Em phải đặt khăn quàng ở nơi xứng đáng và gìn 

giữ khăn quàng sạch sẽ vì khăn quàng đã được làm 
phép.  
 
NHÂN BẢN 
Bài 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG 

Em nhớ Lời Chúa: (1Cr 10,31) 
Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh 

em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 
 
NGHIÊM TẬP 

Nhờ Nghiêm Tập, em có tinh thần kỷ luật tập thể, 
có hàng ngũ, ý thức trách nhiệm, thấy được vẻ đẹp và 
nét đồng nhất của một đoàn thể. Đoàn thể nào càng chú 
ý đến Nghiêm Tập càng tỏ ra có kỷ luật nghiêm minh, 
càng có thứ tự lớp lang gọn gàng. 
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TUẦN 2 
 
KINH THÁNH 

Thiên Chúa tạo dựng trời đất 
Phần 2 – St 1,14-25 

Trích đoạn: 
Ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo dựng nên mặt trời, 

mặt trăng và rất nhiều ngôi sao đến nỗi không ai đếm 
nổi. 

Kế tiếp, Thiên Chúa dựng nên muôn loại chim 
trời cá biển nhiều vô số. Thiên Chúa tạo nên các loài cá 
để bơi lội trong nước, và tất cả các loại chim chóc bay 
trên bầu trời với tiếng hót líu lo. Đó là ngày thứ năm. 

Ngày thứ sáu, Thiên Chúa tiếp tục phán: trái đất 
hãy sinh sôi nảy nở các loài sinh vật. Mọi loài thú vật, 
côn trùng và bò sát xuất hiện. Những con voi to lớn, 
những con khỉ nghịch ngợm và con cá sấu sù xì với hàm 
răng nhọn... con giun và con dế chui trong đất, con bò 
khỏe mạnh với đôi sừng cứng cũng do Chúa tạo nên.... 

Tất cả mọi loài sinh vật đều được Thiên Chúa 
dựng nên trong những ngày ấy.  

Bài học Chúa dạy: 
 Chính vì yêu thương Thiên Chúa tạo dựng nên 
muôn loài muôn vật trên trời dưới biển và trên mặt đất. 
Ngài còn quan phòng chăm sóc để mọi thụ tạo được tồn 
tại và phát triển - Các em hãy tin tưởng và đón nhận tình 
yêu của Chúa. 
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PHONG TRÀO 
Câu 3: Khăn của ấu nhi có màu xanh lá mạ có ý nghĩa 
gì? 

Màu xanh mạ non diễn tả các em như một lá non 
trên cành cây đang vươn mình lớn dậy. Biểu tượng cho 
tâm tình luôn trông cậy và phó thác vào Chúa. 

Câu 4: Em đeo khăn quàng khi nào? 
Em đeo khăn quàng khi tham dự thánh lễ dành 

cho thiếu nhi, trong giờ học giáo lý và các sinh hoạt của 
đoàn thiếu nhi Thánh Thể. 

Câu 5: Khăn quàng của em khác với khăn quàng đội 
trưởng ra sao? 

Khăn của em không có viền, khăn đội trưởng sẽ 
có viền để nói lên trách nhiệm hướng dẫn đội. 
 
NHÂN BẢN 
BÁI 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Trước bữa ăn em nhớ làm Dấu Thánh Giá cầu 
nguyện cám ơn Chúa cho em có của ăn để nuôi dưỡng 
thân xác. Sau đó, em mời những người trên dùng cơm để 
thể hiện tính lễ phép, biết ơn. 
 
NGHIÊM TẬP 

Các em khi nghe tiếng còi tập họp của trưởng phụ 
trách, em cùng các bạn nhanh nhẹn và trật tự chạy đến 
với trưởng để trình diện. Đội Trưởng luôn đi đầu, đội 
phó luôn đứng cuối hàng.  
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TUẦN 3 
 

KINH THÁNH 
Thiên Chúa tạo dựng con người 

Phần 1 – St 1,26-31 
Trích đoạn: 

Cũng trong ngày thứ sáu, Thiên Chúa phán: con 
người ở một mình không tốt. Ta sẽ cho nó một người 
bạn trợ giúp nó. Chúng ta hãy tạo dựng con người theo 
hình ảnh ta, đề chúng cai quản mọi loài mọi thứ trên trời 
dưới đất và trong nước.Vì vậy, Thiên Chúa tạo dựng con 
người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài làm cho Adam 
ngủ mê mệt, rồi lấy một chiếc xương sườn của ông để 
làm nên một người nữ xứng hợp tên là Evà. 

Adam và Evà sống hạnh phúc với Chúa trong 
vườn địa đàng mà không biết tội là gì. 

Bài học Chúa dạy:  
Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên 

Chúa, và chỉ đạt được hạnh phúc đích thực khi sống kết 
hiệp với Chúa và liên đới với tha nhân – Bằng đời sống  
thánh thiện ngoan ngoãn, các em hãy giữ mãi sự sống 
của Chúa trong suốt cuộc đời mình. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 6: Ấu nhi chọn ai làm người mẫu cho mình ? 

Ấu nhi chọn Chúa Giêsu ấu thơ làm mẫu gương 
để sống ngoan giống như Chúa Giêsu đã vâng lời và 



Trang 7 

giúp đỡ Đức mẹ và Thánh Giuse trong các công việc 
hằng ngày. 

Câu 7: Châm ngôn sống của ấu nhi là gì ? 
Châm ngôn sống của ấu nhi là ngoan. Ngoan với Chúa, 
với ông bà cha mẹ, với thầy cô và các anh chị huynh 
trưởng. 

Châm ngôn Ngành Ấu là NGOAN, 
Nhủ em cố gắng chu toàn chớ quên. 

Em ngoan với cả người trên, 
Ông bà cha má đôi bên họ hàng. 

Em ngoan với cả xóm làng, 
Xứng danh em Ấu trong Đoàn Thiếu Nhi. 

 
NHÂN BẢN 
Bài 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Đến bữa ăn, người nhỏ hơn không được ngồi vào bàn 
trước người lớn tuổi hoặc có chức vị lớn hơn mình. 

Đến giờ ăn, em đang làm việc gì thì cũng phải dừng 
lại để chuẩn bị vào bàn ăn; bởi vì giờ ăn còn là giờ thể 
hiện và nối kết tình thân trong gia đình. 
 
NGHIÊM TẬP 

Khi tập họp em nhớ: nhanh nhẹn, trật tự, im lặng 
và tập trung nghe trưởng nói. 
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TUẦN 4 
 

KINH THÁNH 
Loài người sa ngã 

(St 3, 1 - 7) 
Trích đoạn: 

Chúa phán bảo ông Adam và Evà rằng: mọi thứ 
trái cây trong vườn, các ngươi có quyền ăn, trừ cây biết 
lành biết dữ ở giữa vườn, không được ăn, nếu ăn vào các 
ngươi sẽ chết. 

Ma quỷ xuất hiện dưới hình con rắn và cám dỗ bà 
Evà rằng: Ăn trái đó không chết đâu, trái lại mắt bà sẽ 
mở ra và nên tài năng, quyền phép giống như Thiên 
Chúa vậy. Bà Evà thấy trái cây đó đẹp và ngon nên hái 
ăn, rồi đưa cho Ađam ăn nữa. Lập tức mắt ông bà mở ra 
và thấy mình trần truồng. Vì phạm tội cãi lại lệnh Chúa, 
hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng phải chịu đau 
khổ và phải chết ; nhưng Chúa vẫn thương hai ông bà và 
hứa ban Đấng Cứu Thế. 

Bài học Chúa dạy: 
Con người đã dùng sự tự do là Hồng Ân Thiên 

Chúa ban mà từ chối giáo huấn tình yêu của Ngài; hậu 
quả là sự bất hạnh đã đến với con người khi không còn 
được ở cùng Thiên Chúa là nguồn mạch hạnh phúc - 
Thiếu nhi vâng lời cha mẹ và hết các cấp chỉ huy Phong 
Trào. 
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PHONG TRÀO 
Câu 8: Ấu nhi Ngoan với Chúa là sao ? 

Ngoan với Chúa là nghe lời Chúa dạy, siêng năng 
cầu nguyện, Chầu Thánh Thể và tham dự thánh lễ. 

Câu 9: Ấu nhi ngoan với cha mẹ và những người trên 
là thế nào? 

Em ấu nhi lễ phép biết chào hỏi khi đi học và về 
học, khi đến nhà người khác, biết xin phép cha mẹ khi ra 
khỏi nhà và biết cám ơn khi nhận quà hay nhận sự giúp 
đỡ. 
 
NHÂN BẢN 
BÁI 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Bữa ăn gia đình rất quan trọng, góp phần làm cho 
gia đình được hạnh phúc; nên em luôn ăn cơm chung với 
bố mẹ và anh chị em, tránh ngồi riêng hoặc vừa ăn vừa 
xem tivi, chơi game hoặc đọc truyện. 
 
NGHIÊM TẬP 
Ôn tập 
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TUẦN 5 
 

KINH THÁNH 
Cain giết em là Aben 

(St 4, 8 –16) 
Trích đoạn: 

Ông Ađam và Bà Evà sinh được hai người con. 
Con cả tên là Ca-in và em là A-ben. Cain làm nghề trồng 
trọt. Abên làm nghề chăn chiên. Một hôm, hai anh em 
dâng lễ vật lên Chúa: Cain dâng trái cây ngon ngọt, còn 
Aben dâng chiên bò mập béo nhất. Thiên Chúa nhận lễ 
vật của Aben và từ chối lễ vật của Cain. Cain tức giận rủ 
em ra đồng chơi, rồi giết chết em. Đó là cái chết đầu tiên 
xảy ra trên mặt đất. 

Bài học Chúa dạy: 
Khi  lìa xa Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, 

thì con người cũng sẽ xung khắc và chối bỏ anh chị em 
đồng loại của mình; một sự tự hủy diệt mình trong mê 
muội của tội lỗi - Em hãy siêng năng cầu nguyện   để 
luôn có Chúa ở cùng. 
 
 
PHONG TRÀO 
Câu 10: Sống ngày thánh thể là gì ? 
Sống ngày thánh thể là kết hợp với Chúa Giêsu Thánh 
Thể trong cả ngày sống, đó là phương cách nên thánh 
của Ấu nhi. 
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Câu 11: Sống Ngày Thánh Thể em làm gì ? 
Sáng: dâng ngày cho Chúa 
Trong ngày: vui vẻ chu toàn bổn phận và nhớ đến Chúa 
trong mọi biến cố vui buồn. 
Chiều: Siêng năng viếng Chúa và dự lễ. 
Tối: Tạ ơn Chúa, xét mình, xin Chúa tha thứ và hứa 
sống tốt hơn. 
 
NHÂN BẢN 
BÁI 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Khi ăn, em tránh dùng đũa, muỗng, nĩa của mình 
đang ăn để lấy đồ ăn chung, nhưng phải dùng những 
muỗng nĩa chung để lấy đồ ăn. 

Khi ăn các món lỏng, em nên dùng nhẹ nhàng để 
tránh tạo ra những âm thanh. 
 
NGHIÊM TẬP 

Khi chào, em đứng ở thế nghiêm. Đưa bàn tay 
phải lên ngang vai, bốn ngón tay thật thẳng, ngón cái co 
ép vào giữa lòng bàn tay, cùi chỏ tay sát vào thân mình. 
Cách chào này thể hiện em giữ 4 lời hứa của Thiếu Nhi 
Thánh Thể: Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. 
Khi chào cấp trên em phải chờ tới khi được chào lại, em 
mới hạ tay xuống. 
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TUẦN 6 
 

KINH THÁNH 
Ông Noe đóng tàu 

(St 6, 13 –22) 
 
Trích đoạn: 

Con cái loài người cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở, 
nhưng tội và sự gian ác cũng mỗi ngày một tăng thêm. 
Chúa quyết định phá huỷ hết những gì Ngài đã dựng 
nên. Chỉ có gia đình ông Nôê là đẹp lòng Chúa. Chúa 
bảo ông Noe rằng: “Hãy đóng một con tàu lớn bằng gỗ, 
đưa mỗi loại cầm thú, chim chóc mỗi loại một đôi, một 
đực một cái”. Rồi tích trữ lương thực cho ngươi và cho 
chúng. Noe đã đóng tàu suốt một thời gian dài và làm 
như lời Chúa truyền. Ông cũng không ngừng kêu gọi 
dân chúng thống hối, nhưng họ chẳng thèm nghe lời 
cảnh tỉnh mà chịu thống hối. 

Bài học Chúa dạy: 
Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống , Thiên Chúa 

vẫn luôn hiện diện, yêu thương và tìm cách giải thoát 
con người khỏi cảnh bất an cùng cực - Các em hãy tạ ơn 
Chúa là nguồn mạch mọi ân phúc,  và trước  sự  bảo vệ 
chở che đầy yêu thương  của cha mẹ, hằng ngày các em 
hãy cầu nguyện các Ngài. 
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PHONG TRÀO 
Câu 12: Dâng ngày là gì ? 

Dâng ngày là em muốn Chúa ở cùng em ngay từ 
lúc khởi đầu ngày mới, để cho Chúa hướng dẫn em 
trong mọi lời em nói và mọi điều em suy nghĩ và mọi 
việc em làm.  

Câu 13: Ý nghĩa việc dâng ngày ? 
Dâng ngày là việc trước tiên, 

Ấu Nhi em nhớ làm liền ban mai. 
Vừa khi thức dậy quì ngay, 

Giơ tay làm dấu, chắp tay nguyện rằng: 
Con xin dâng Chúa toàn năng, 

Trọn ngày với việc học, ăn, chơi, làm. 
Chúa cho mọi sự chu toàn, 

Nguyện dâng theo ý Giáo Hoàng ước mong. 
 
 
NHÂN BẢN 
BÁI 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Nếu có sử dụng nước uống, nên uống từng hớp, 
đừng uống khi trong miệng đầy đồ ăn; cũng đừng vừa 
nhai đồ ăn lại vừa nói chuyện. Tránh hò hét trước khi 
uống. 

Khi gắp thức ăn, nên nhìn trước sẽ gắp phần thức 
ăn nào, rồi mới đưa đũa ra gắp. Tránh việc dùng đũa 
“đào bới” trong đĩa thức ăn chung, rất khó coi và mất vệ 
sinh. 
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NGHIÊM TẬP 

Khi nghe trưởng hô: HƯỚNG TÂM, em đáp lại: 
LÊN, rồi nhanh nhẹn đứng dậy. 
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TUẦN 7 
 

KINH THÁNH 
Lụt hồng thuỷ 

(St 7, 1 – 21) 
Trích đoạn: 

Giờ Chúa phạt đã đến, khi gia đình Noe đã lên 
tàu cùng với đôi súc vật, chim chóc như Chúa truyền 
đem theo, ông đóng cửa tàu lại. Chúa cho mưa lụt suốt 
40 đêm ngày. Nước tiếp tục dâng cao ngập tràn cả 
những ngọn núi cao nhất. Hết mọi loài trên mặt đất đều 
bị huỷ diệt trừ ra gia đình ông Noe và mọi sinh vật được 
ông đưa vào tàu. 

Chúa thương gia đình ông Noe và mọi sinh vật 
trên tàu, Chúa cho nước cạn dần và không mưa nữa. Tàu 
ông Noe bị mắc cạn trên ngọn núi. Nước đã ngập lụt 
suốt 150 ngày trên mặt đất. Ông thả con quạ ra, nó trở 
lại vì không có chỗ đậu. Ít ngày sau, ông lại thả một con 
bồ câu ra, nó trở về với một cành lá non. Đợi bảy ngày 
sau Noe lại thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về 
nữa, ông biết là mặt đất đã khô ráo. 

Bài học Chúa dạy: 
Lụt Hồng Thủy thời Noe như muốn báo trước về 

bí tích Thánh Tẩy mà Chúa Giêsu thiết lập dành cho 
những ai tin yêu nơi Ngài; hầu tẩy xóa tội Tổ Tông cùng 
các tội riêng con người lỗi phạm, xứng đáng đón nhận 
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Ơn Cứu Độ - Thiếu nhi luôn tin tưởng vào lòng xót 
thương của Chúa. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 14: Em dâng ngày như thế nào ? 

Em làm dấu thánh giá, đọc một kinh lạy cha, một 
kinh kính mừng và hát (đọc) kinh dâng ngày. 

Hát thuộc kinh dâng ngày 
Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương 

nhận lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, 
chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. 
 
NHÂN BẢN 
BÁI 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Trong khi ăn, em không chê trách hay cáo tội 
người khác trong bữa ăn, và cũng không chê các món ăn 
khi món ăn không được ngon; trái lại, nên có lời khen về 
một điểm nào đó trong bữa tiệc. 
 
NGHIÊM TẠP 

Khi nghe trưởng hô: VỀ ĐẤT, em đáp lại: HỨA, 
rồi nhanh nhẹn ngồi xuống. 
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TUẦN 8 
 

KINH THÁNH 
Ông Noe dâng lễ tạ ơn 

(St 8, 20 – 22) 
 
Trích đoạn: 

Khi mặt đất hoàn toàn khô ráo, gia đình ông Noe 
cùng tất cả sinh vật ra khỏi tàu. Ông lập một bàn thờ và 
dâng lễ tạ ơn Chúa. Chúa ban phúc lành cho ông Noe và 
gia đình ông. Chúa thề hứa sẽ không phá huỷ trái đất 
như vậy nữa. Ngài phán: “Cầu vồng trên trời kia là dấu 
của giao ước giữa Ta với trái đất”. 

Bài học Chúa dạy: 
Tâm tình tạ ơn là tấm lòng thảo kính phải đạo của 

con người đối với Thiên Chúa; qua đó Người lại tiếp tục 
thương ban nhiều ơn phúc - Thiếu nhi nhớ tạ ơn Chúa 
trước khi đi ngủ. 
 
 
PHONG TRÀO 
Câu 15 :Dâng đêm là gì? 

Trước khi đi ngủ, em cám ơn Chúa vì Chúa đã ở 
cùng em trong suốt ngày hôm nay, em xin lỗi Chúa vì 
những điều làm Chúa buồn và xin Chúa ở cùng em trong 
đêm nay. 
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Hát thuộc kinh dâng đêm 
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi, con nhờ tay Mẹ Maria. 
Mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả 
xác hồn. 
Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó 
nguy con chịu trót một ngày qua. 
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng 
về nơi bao la. 
Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong 
xác tươi xinh. 
 
NHÂN BẢN 
BÁI 01: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG (tt) 

Khi để lại phần ăn cho người vắng mặt, phải để 
riêng ra trước khi dùng bữa.  
 
NGHIÊM TẬP 

Khi nghe trưởng hô: GIẢI TÁN, em đáp lại: VUI, 
rồi nhảy lên vung hai tay lên trời. 
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TUẦN 9 
 

KINH THÁNH 
Xây tháp Babel 

(St 11, 1 –9) 
Trích đoạn: 

Vào thời đó, dân chúng đều nói cùng một thứ 
tiếng và dùng những từ như nhau. Khi họ di tản sang 
hướng Đông, họ lập cư tại đồng bằng Sin-a, họ quyết 
định xây thành và một ngọn tháp cao chọc trời. Mọi 
người giúp nhau thực hiện và chẳng bao lâu cây tháp đã 
chạm chân mây.  

Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người 
đang xây. Ngài không hài lòng vì họ trở nên kiêu căng. 
Ngài đã đổi tiếng nói của họ để họ không còn hiểu nhau. 
Ngài phân tán họ khắp nơi trên mặt đất. Vì thế gọi tháp 
đó là Babel nghĩa là tháp lộn xộn. 

Bài học Chúa dạy: 
Tất cả mọi sự mà con người đang có đều bởi 

Thiên Chúa thương ban; đó là điều mà các Kitô hữu phải 
xác tín và ghi lòng tạc dạ. Ai sống vô ơn và kiêu căng tự 
phụ, sẽ không nhận được phúc lành của Chúa - Là Thiếu 
Nhi Thánh Thể, các em phải sống hiền lành và khiêm 
nhường. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 16 :Rước lễ thiêng liêng là gì ?  
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Rước lễ thiêng liêng là ao ước được Chúa Giêsu 
ngự vào trong tâm hồn để được kết hợp với Chúa và 
mang lấy tâm tình của Chúa thể hiện qua đời sống. 

Câu 17: Em có thể rước lễ thiêng liêng khi nào ? 
Em có thể Rước lễ thiêng liêng ở mọi lúc và mọi 

nơi trong, vào nhiều lần trong ngày để kết hợp với Chúa 
Giêsu Thánh Thể. Em đọc kinh này để rước lễ thiêng 
liêng:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy và yêu 
mến Chúa. Giờ đây ước mong Chúa ngự vào tâm hồn 
con và ở lại với con luôn mãi. Amen. 
 
NHÂN BẢN 
Ôn tập Bài 01.  
 
NGHIÊM TẬP 
Ôn tập. 
 


