
TUẦN 1 
 

KINH THÁNH 
Chúa gọi ông Abraham 

(St 12, 1 –8) 
 
Trích đoạn: 

Con cháu ông Noe sinh sản ngày một nhiều thêm. Thời 
ấy sinh sống tại Can- đê có một người lành thánh tên là Ap-
ram con của ông Te-rác. Sau này, Áp-ram được Chúa đổi tên 
là Abraham. 

Abraham sống vào thế kỷ thứ mười chín trước Chúa 
Giêsu giáng sinh. Thiên Chúa phán bảo Ap-ram  rằng: “Hãy 
rời bỏ quê hương mình mà đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho – Ta sẽ 
cho ngươi làm cha một dân tộc đông đảo và Ta sẽ chúc phúc 
cho ngươi. Tên tuổi ngươi sẽ trở nên lừng lẫy”. 

Ông rời bỏ thành Ua quê hương mình mà tới đất 
Canaan. Thiên Chúa xuất hiện với ông lần thứ hai mà dạy rằng: 
“Ta ban đất này cho ngươi và con cháu ngươi”. 

Bài học Chúa dạy: 
Tổ phụ Abraham đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, 

nên ông xứng đáng được gọi là cha của những kẻ tin, và con 
cháu ông được đón nhận Đất Hứa làm phần gia nghiệp của 
mình - Như Mẹ Maria, thiếu nhi luôn tin tưởng tuyệt đối vào 
tình yêu và quyền năng của Chúa. 
 



PHONG TRÀO 
Câu 1: Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể bắt nguồn từ đâu? 

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể bắt nguồn từ Hội Cầu 
Nguyện, hội chuyên lo thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho 
việc truyền giáo của Giáo Hội. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 02: LỊCH SỰ TRONG LỜI NÓI  

Em nhớ Lời Chúa: Ep 4,29 
“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng 

nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho 
người nghe” 
 
NGHIÊM TẬP 
Ôn tập năm 1 
  



TUẦN 2 
 

KINH THÁNH 
Ông Ápraham đón tiếp các sứ thần của Đức Chúa 

và Isaac được sinh ra 
(St 18, 1-15;21,1-7) 

 
Trích đoạn: 

Tại Mam-rê, có ba vị khách đến thăm Ápraham. Các vị 
khách này là sứ thần Đức Chúa cử đến. Ông đón tiếp các sứ 
thần rất nồng hậu bằng sữa, bánh và thịt bê ngon nhất. Các sứ 
thần cho Apraham biết Chúa sẽ ban cho ông một người con 
trai vào ngày này năm sau khi họ trở lại. Bà Xa-ra đã bật cười 
vì hai ông bà đã hết tuổi sinh nở.  

Đức Chúa đã ban cho hai ông bà người con trai như Lời 
Chúa đã hứa. Ông đặt tên cho đứa trẻ là Isaac. Người con trai 
mà ông hết mực yêu quý. 

Bài học Chúa dạy: 
Thiên Chúa là Đấng đầy lòng nhân ái và trung tín. Ngài 

luôn thực hiện mọi điều Ngài đã phán hứa với con người - Các 
em quyết tâm lắng nghe và thực hành lời Chúa để được chúc 
phúc như lời Ngài đã hứa. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 2: Ngành ấu nhi thuộc lứa tuổi nào? 

Ngành ấu nhi thuộc lứa tuổi từ 7-9 tuổi. 



Câu 3: Thế nào là một em ấu nhi ? 
Một em nhỏ sẽ trở thành ấu nhi khi được cha tuyên úy 

và các Huynh Trưởng nhận vào đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
qua lời tuyên hứa, và trao khăn quàng màu xanh lá mạ cho em. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 02: LỊCH SỰ TRONG LỜI NÓI (tt) 

- Những lời chào-hỏi ngắn gọn, lễ phép, đơn sơ, nhưng 
lại giúp dễ dàng gây thiện cảm với bất cứ người nào em 
gặp. 

- Trong gia đình, em luôn giữ lễ phép với người trên qua 
việc “đi thưa về trình”. 

- Đối với bất cứ ai đã giúp em làm một việc gì dù nhỏ, 
em hãy nhớ nói lời cám ơn để biểu lộ lòng biết ơn đối 
với người đó. 

- Khi nhận được lời cám ơn, em đừng toét miệng cười; 
hãy trả lời : thưa không có chi ạ ! hoặc con vui khi làm 
việc đó.  … 

 
NGHIÊM TẬP 

Tư thế NGHỈ. 
Khi nghe trưởng truyền lệnh NGHỈ, em lấy tay trái nắm 

cổ tay phải đặt phía sau, ngang thắt lưng. Hai chân dang rộng 
bằng vai. Vai và lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. 
 
  



TUẦN 3 
 

KINH THÁNH 
Đức tin ông Abraham 

(St 22, 1-19) 
Trích đoạn: 

Ít năm sau, Chúa truyền bảo ông Abraham rằng: “Hãy 
đưa con trẻ lên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi, hãy hiến tế con trai 
làm của tế lễ cho Ta”. 

Vào một buổi sáng kia, Abraham đưa Isaac lên núi cao, 
ông trói con lại và đặt trên đống củi rồi lấy dao định giết con. 
Chúa phán: “Abraham, Abraham, đừng giết con trẻ, vì Ta đã 
biết ngươi không từ chối dâng đứa con yêu duy nhất của ngươi 
cho Ta”. Chúa nhắc lại lời hứa cho dòng dõi ông nhiều như 
sao trên trời, như cát dưới biển vì ông đã có niềm tin tưởng 
vững vàng ở nơi Chúa.Ông được gọi là cha của những kẻ tin. 

Bài học Chúa dạy: 
Trong mọi hoàn cảnh, tổ phụ Abraham đã tuyệt đối tin 

tưởng vâng phục Thiên Chúa, vì biết rằng thánh ý của Ngài 
luôn thể hiện tình yêu thương đối với con người – Thiếu nhi 
luôn trân trọng và sống tinh thần kỷ luật với lòng biết ơn. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 4: Ngành ấu nhi khác với các ngành khác thế nào? 
Các ấu nhi sinh hoạt riêng, mang khăn quàng và huy hiệu thuộc 
ngành ấu. 



Câu 5: Ngành ấu được phân chia làm sao ? 
Ngành ấu được phân chia thành ấu nhi 1, ấu nhi 2 và ấu 

nhi 3. 

Câu 6: Một đội ấu nhi được tổ chức như thế nào ? 
Mỗi đội ấu nhi là một gia đình nhỏ từ 8-12 đội viên dưới 

quyền điều khiển của đội trưởng và đội phó. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 02: LỊCH SỰ TRONG LỜI NÓI (tt) 

- Khi có việc cần vượt qua người đi trước, em hơi cúi đầu 
và nói: xin phép ông, xin phép bà… tuy là những câu 
nói vắn tắt, nhưng nó sẽ giúp em gây thiện cảm với mọi 
người, và tránh được rất nhiều những xích mích nhỏ 
nhen. 

- Mỗi khi làm điều chi sai lỗi, hoặc nói gì không đúng, 
em hãy cố can đảm cất lời: ‘tôi xin lỗi” “tôi lầm” để 
nhận lỗi với người khác. 

 
NGHIÊM TẬP 

Tư thế NGHIÊM. 
Khi nghe trưởng truyền lệnh NGHIÊM,  Hai tay xuôi 

tự nhiên dọc theo người, lòng bàn tay hướng vào trong, các 
ngón tay khép lại, hướng xuống. 
 
  



TUẦN 4 
 

KINH THÁNH 
Chúa đốt thành Sôđôma vàGômôra 

(St 18,16-19, 29) 
Trích đoạn: 

Thành Sôđôma và Gômôra là nơi rất tội lỗi, nên Chúa 
muốn triệt phá cả đi. Ápraham nài xin Chúa tha phạt cho thành 
nếu ông tìm được 50 người lành. Chúa nói với Abraham rằng 
nếu có 50 người lành trong thành thì Chúa tha phạt. Abraham 
xin giảm xuống từ 50 xuống tới 10 người lành. Chúa giận 
nhưng cũng bằng lòng rằng: “Ta sẽ không phá huỷ thành nếu 
tìm được 10 người lành”.  

Thiên thần Chúa đến truyền cho ông Lót, cháu của 
Ápraham rằng: “Hãy đưa gia đình ngươi ra khỏi đây để Ta phá 
huỷ thành tội lỗi này”. Thiên thần lại dẫn họ ra khỏi thành và 
dặn rằng: “Đi thẳng và đừng quay lại”. Rồi Chúa cho mưa lửa 
diêm sinh từ trời đốt cháy thành Sôđôma và Gômôra. Ông Lót 
và gia đình được cứu thoát. Bà Lót nhìn lại nên bị hóa thành 
tượng muối vì trái lệnh Chúa truyền. 

Bài học Chúa dạy: 
Đời sống thánh thiện hay tội lỗi của con người đều có 

ảnh hưởng đến cuộc sống chung. Người Kitô hữu được mời 
gọi sống thánh thiện để xã hội mỗi ngày được tốt hơn – Thiếu 
nhi hy sinh chịu khó, luôn làm gương sáng xứng danh tông đồ. 
 



PHONG TRÀO 
Câu 7: Tinh thần đội là gì ?  

Là giá trị, uy tín thiêng liêng làm cho các đội sinh gắn 
bó với đội và hy sinh cho lợi ích của đội. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 02: LỊCH SỰ TRONG LỜI NÓI (tt) 

- Hãy biết lắng nghe và đừng cắt ngang lời người khác 
khi họ đang nói. 

- Trường hợp em bị người khác sơ ý làm phiền, người ta 
xin lỗi, em nên lịch sự bỏ qua và vui vẻ trả lời : ”thưa 
không có chi”. Đừng lườm nguýt cũng đừng tỏ ra khó 
chịu. 

- Khi nói chuyện với người khác, em cố gắng nhận ra cái 
lý của họ và thành thực cảm phục họ bằng cách dùng 
câu nói : anh có lý…chị nói đúng. Làm vậy em sẽ gây 
được cảm tình và có thêm bạn bè mới. 

 
NGHIÊM TẬP 
Xếp hàng 
  



TUẦN 5 
 

KINH THÁNH 
Ông Êsau và Giacóp 

(St 25, 27 –34) 
 
Trích đoạn: 

Ông bà Rêbécca và Isaac sống đời hạnh phúc bên nhau. 
Ông bà sinh được hai anh em sinh đôi. Êsau là anh và Giacóp 
là em. Êsau mình mẩy đầy lông, lại ưa thích săn bắn, còn 
Giacóp hiền lành thích nghề nông trại. Ông Isaac thương Êsau 
hơn Giacóp còn bà Rêbécca lại yêu Giacóp hơn.  

Hôm đó Giacóp vừa nấu xong nồi cháo đậu thì Êsau đi 
săn về. Chàng vừa khát vừa đói nên xin cháo ăn. Giacóp trả 
lời: “Anh bán quyền trưởng nam của anh cho tôi thì tôi sẽ cho 
anh nồi cháo ngon này”. Vì đang lúc đói, Êsau đồng ý bán 
quyền trưởng nam cho Giacóp để lấy bát cháo ăn, nên Giacóp 
được quyền hưởng gia tài và lời chúc phúc của cha là Isaac. 
Ông E-xau rất tức giận với Gia cóp về chuyện này.  

Bài học Chúa dạy: 
Do hậu quả của tội nguyên tổ, tình cảm và cách sống 

của con người đã trở nên lệch lạc, yếu đuối, sai lầm. Lời của 
Thiên chúa sẽ giúp con người thoát khỏi cảnh mê muội này -  
Các em hãy đón nhận sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa qua 
việc siêng năng học hỏi Lời Chúa.  
 



PHONG TRÀO 
Câu 8: Cờ đội quan trọng thế nào ? 

Cờ đội là linh hồn của một đội, là danh dự của đội vì 
thế em cần quý trọng và gìn giữ cờ đội cách cẩn thận, sạch sẽ. 
Không bao giờ được vứt cờ xuống đất. 

Câu 9: Tên của đội trên lá cờ có ý nghĩa gì ? 
Tên của đội trên cờ đội thường là tên của một vị thánh 

hay thiên thần nhằm chỉ tất cả các đội sinh thuộc về đội đó 
muốn có được cách sống như Ngài. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 02: LỊCH SỰ TRONG LỜI NÓI (tt) 

- Khi không đồng ý với ai về một vấn đề, và muốn trình 
bày  ý kiến của mình, thì hãy mở đầu bằng câu nói : anh 
có nói đúng, nhưng có chi tiết này, chúng ta cần nhận 
xét lại xem…Nói thế, em sẽ tránh được làm phiền và 
chạm tới tự ái người khác. 

- Khi đã hứa với ai chuyện gì, phải giữ đúng lời hứa. Nếu 
vì trường hợp đột xuất có việc quan trọng hay không 
thể chu toàn được phải báo lại cho người đó biết. 

 
NGHIÊM TẬP 
Ôn tập 
  



TUẦN 6 
 

KINH THÁNH 
Mười hai con trai của Giacóp 

(St 27, 41- 46) 
Trích đoạn: 

Sau khi Isaac chúc phúc cho Giacóp, Êsau ghét em và 
thề sẽ giết em khi cha qua đời. Bà Rêbécca nghe được lời thề 
đó nên gọi Giacóp lại và bảo con sang nhà cậu là Laban lánh 
nạn cho tới khi Êsau hết giận. Sau này, hai anh em gặp lại nhau 
và Esau đã tha thứ cho Giacóp. 

Abraham, Isaac và Giacóp là tổ phụ của dân Chúa trong 
Cựu Ước. Thiên Chúa đã đổi tên Giacóp thành Israel. Mười 
hai con của Giacóp là :Ruben, Simêon, Lêvi, Giuđa, Giêbulon, 
Ítxakha, Đan, Gát, Asê, Nápthali, Giuse và Bengiamin. Đây là 
các trưởng tộc của mười hai chi họ Israel.  

Bài học Chúa dạy: 
Qua  lời đã hứa với tổ phụ Abra ham, Thiên Chúa vẫn 

hằng dõi theo, sửa dạy, để từng bước thực hiện lời hứa cứu độ 
của Ngài – Trước những yếu đuối lỗi lầm của bản thân hoặc 
tha nhân, thiếu nhi luôn vững tin nơi Chúa. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 10: Khẩu hiệu đội có ý nghĩa gì ? 

Khẩu hiệu đội là cách sống của cả đội theo một nhân 
đức của vị thánh hoặc đức tính mà cả đội cần phải rèn luyện. 



NHÂN BẢN 
Ôn tập 
 
NGHIÊM TẬP 

Tư Thế NGỒI 
Khi em đang đứng, muốn cho ngồi xuống, Trưởng hô: 

Về Đất. em đáp: Hứa. Đồng thời ngồi ngay xuống như sau: 
Chân phải bắt chéo trước chân trái và ngồi xuống. Khi mặc 
jupe: hai chân sát nhau, quỳ xuống, gấp sang trái. 
 
  



TUẦN 7 
 

KINH THÁNH 
Giuse bị bán sang Ai Cập 

(St 37, 1-36) 
Trích đoạn: 

Giacóp thương Giuse hơn các người con khác khiến các 
anh lớn ghét Giuse. Giuse cũng làm cho các anh em khó chịu 
và bực tức khi kể cho các anh nghe giấc mơ của mình. Giuse 
kể rằng: “Em thấy mặt trăng, mặt trời và mười một ngôi sao 
đã quỳ lạy em”. Giuse giải thích giấc mơ này có nghĩa là ông 
Giacóp và các anh em sẽ phải tôn kính ông  như mặt trời mặt 
trăng và các ngôi sao sụp lạy ông. Sự thù ghét càng gia tăng 
thêm. 

Một hôm Giacóp sai Giuse đi quan sát các anh chăn đàn 
vật ra sao. Trông thấy em đi tới, họ bảo nhau: “Thằng chiêm 
bao đang đến, chúng ta hãy giết nó đi rồi quăng xuống giếng”. 
Ruben dù không ưa Giuse nhưng không muốn phạm tội ác nên 
bàn với các em đừng giết nhưng thả xuống giếng cạn. Đồng 
thời họ thấy nhóm những nhà buôn Ả Rập dẫn lạc đà chở 
hương liệu và vải vóc sang Aicập; anh em liền bán Giuse làm 
nô lệ với giá hai mươi đồng bạc. 

Bài học Chúa dạy: 
Ma quỷ đã làm cho con người quên rằng mình hình ảnh 

của Thiên Chúa là tình yêu. Ma quỷ gieo vào lòng con người 
sự ghen tỵ, thù hằn anh chị em đồng loại  nên họ hãm hại, chém 



giết lẫn nhau, dùng đồng tiền để mua bán mạng sống của nhau 
– Các em luôn ghi nhớ lời Chúa dạy: ngươi phải yêu tha nhân 
như chính mình ( Mc 12, 31a). 
 
 
PHONG TRÀO 
Câu 11: Tua danh dự là gì, có mấy loại tua ? 

Tua danh dự là những giải ruy băng màu dùng để khen 
thưởng cho các đội, đoàn chiến thắng trong các hình thức thi 
đua. Có 4 loại tua: đỏ, xanh, vàng, lục. 

Câu 12: Ý nghĩa tua là gì ? 
Tua là phần thưởng tinh thần cho toàn đội. Đó là vinh 

dự cao quý  mà cả đội cố gắng đạt được trong các đợt thi đua 
và sinh hoạt. 

Câu 13: Ý nghĩa các màu tua khen thưởng là gì ? 
- Tua đỏ: khen thưởng kỷ luật, vệ sinh 
- Tua xanh lá: khen thưởng sinh hoạt  
- Tua xanh biển: khen thưởng thủ công lều trại 
- Tua vàng: khen thưởng học tập, phục vụ 

 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 03: LỊCH SỰ KHI TẶNG QUÀ VÀ NHẬN QUÀ 

Em nhớ Lời Chúa: Cv 20,35 
Chúa Giê-su dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận. 

 



NGHIÊM TẬP 
Tư Thế ĐỨNG 
Khi em đang ngồi, muốn cho đứng lên, Trưởng hô: 

Hướng Tâm. em đáp: Lên! Và đứng dậy ngay ở tư thế nghiêm. 
 
  



TUẦN 8 
 

KINH THÁNH 
Giuse làm quan Tể Tướng 

(St 41, 37-47) 
Trích đoạn: 

Những kẻ lái buôn dẫn Giuse sang đất Aicập. Họ bán 
Giuse cho Antipa là vị quan quản lý của vua Pharaô, vua xứ 
Aicập. Nơi đây, nhờ khôn ngoan trong công việc và đức độ 
trong lối sống, Giuse được giữ chức tổng đốc rất được quan 
quản lý tin cẩn.  

Sau khi được Chúa soi sáng qua những giấc mơ, Giuse 
đã tỏ cho Pharao biết những việc sắp xảy ra trong nước khiến 
nhà vua hết sức thán phục. Pharao liền phong cho Giuse làm 
tể tướng để điều hành việc trồng cấy thu trữ lương thực dành 
cho kỳ đói kém sẽ tới. 

Ít năm sau, nạn đói xảy ra toàn cõi Aicập và cả miền 
phụ cận Canaan, nơi gia đình Giuse sinh sống. Mười anh em 
Giuse sang Ai-cập quỳ lạy Giuse xin mua thực phẩm. Sau khi 
thử thách họ, ông đã tỏ cho anh em biết mình chính là Giuse, 
người bị các anh đem bán. Ông tha thứ cho các anh lại yêu cầu 
đưa Cha và cả gia tộc Israel sang Aicập. Họ sinh sống tại đồng 
bằng sông Nin. 

Bài học Chúa dạy: 
Giuse thời Cựu Ước cũng như Giuse thời Tân Ước, cả 

2 đều âm thầm như bị lãng quên, nhưng trong quyền năng 



Thiên Chúa  ”Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng 
góc tường” (Mt 21,42) – Thiếu nhi năng chạy đến cùng thánh 
Cả Giuse là Đấng bảo vệ Thánh Thể Chúa, để cũng được Ngài 
phù trợ. 
 
PHONG TRÀO 
Câu 14: Đội trưởng của em là ai ? 

Đội trưởng của em là những người được tuyển chọn và 
huấn luyện để hướng dẫn em. Em luôn tin tưởng và vâng lời 
Đội Trưởng. 

Câu 15: Huynh trưởng là ai ? 
Huynh trưởng là các anh chị giáo lý viên có lòng đạo 

đức, có khả năng chuyên môn và lãnh đạo, được cha tuyên úy 
chọn và huấn luyện để hướng dẫn dạy dỗ các em. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 03: LỊCH SỰ KHI TẶNG VÀ NHẬN QUÀ (tt) 

- Quà được tặng vào dịp Tết, sinh nhật, cưới hỏi, lễ bổn 
mạng… có mục đích biểu lộ tình cảm, sự thân thiện, 
hay biết ơn.  

- Ghi vào lịch để nhớ những kỷ niệm của người thân, như 
Sinh nhật, ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy, Hôn phối, Bổn 
mạng, ngày giỗ……đến ngày đó em nên có lời chúc 
mừng, xin lễ cầu nguyện và nếu thuận tiện, kèm theo 
món quà tặng . 

- Tặng quà là cách con người thể hiện sự quan tâm đến 
nhau. Có một điểm chung mà ta dễ dàng nhận thấy khi 



tặng quà, đó là món quà luôn làm cho người nhận cảm 
thấy vui vẻ. 

 
NGHIÊM TẬP 

Khi Trưởng Điều Khiển thổi một hồi còi dài báo hiệu, 
em biết là chuẩn bị tập họp, nên chú ý, ngưng việc để nhận 
lệnh. 
 
  



TUẦN 9 
 

KINH THÁNH 
Cảnh nô lệ Ai Cập 

(Xh 1,6-22) 
 
Trích đoạn: 

Sau khi Giuse qua đời, dân Israel sinh sôi nảy nở trở 

nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh, lan tràn khắp xứ Ai 

cập. Thời ấy, có một vị Pharaô mới lên trị vì Ai cập, không 

biết đến Giuse là ai, lại thấy Dân Israel quá mạnh nên sợ. 

Pharaô bắt họ phải lao động thật cực nhọc để xây dựng các 

thành phố và kho lẫm; phải cực khổ để trồng trọt và cày cấy. 

Họ còn dùng đòn roi mà đánh đập dân. Những đứa con trai 

trong dân Israel được sinh ra họ cũng muốn giết để dân không 

lớn mạnh được nữa. Trong hoàn cảnh lầm than, khốn khổ Dân 

Israel kêu cầu Chúa đến cứu thoát họ. 

Bài học Chúa dạy: 
Thiên Chúa đã dùng khung cảnh nô lệ trên đất Ai Cập 

để thanh luyện Dân Riêng của Ngài; để dân Do Thái cảm 
nghiệm được rằng, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng yêu thương 
họ - Các em hãy dâng những nỗi buồn, thất bại trong cuộc sống 
để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. 
 



PHONG TRÀO 
Câu 16: Chi đoàn có bao nhiêu đội và sinh hoạt thế nào ? 

Chi đoàn có từ 3-5 đội, là đơn vị sinh hoạt chính của 
đoàn. Trong đó các em được dạy dỗ, rèn luyện và dẫn dắt 
thường xuyên bởi các trưởng của chi đoàn. 

Câu 17: Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai? 
Ban chấp hành chi đoàn gồm chi đoàn trưởng, chi đoàn 

phó và một hay hai huynh trưởng phụ tá. 

Câu 18: Trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có mấy Ngành? 
Có 5 ngành: Chiên Con, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ 

và Hiệp Sĩ 

Câu 19: Đoàn thiếu nhi do ai điều khiển? 
Do cha tuyên úy và ban quản trị xứ đoàn. Ban quản trị 

xứ đoàn gồm có: đoàn trưởng, đoàn phó, thư ký, thủ quỹ và 
một số huynh trưởng chuyên trách. 
 
NHÂN BẢN 
BÀI 03: LỊCH SỰ KHI TẶNG VÀ NHẬN QUÀ (tt) 

- Giá trị của món quà không quan trọng bằng tấm lòng 
và sự quan tâm của người tặng dành cho người nhận. 
Cho nên, khi có người tặng quà cho mình, em nên nhận 
với sự nhiệt tình và thích thú, ngay cả khi những món 
quà ấy không phải là thứ em thích. 

- Hãy nhớ bóc tem ghi giá trên các món quà. Đừng gói 
bọc quà một cách cẩu thả, giấy gói nhăn nhúm, không 
thắt nơ, không có bưu thiếp chúc mừng.  



NGHIÊM TẬP 
Ôn tập 


