CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH THIẾU
HƯỚNG THIỆN: 1 năm
a. Phật Pháp:
1. Biết hai sự tích ðức Phật Thích Ca từ sơ sanh ñến xuất gia
2. Biết hai chuyện tiền thân hay hai mẫu chuyện ñạo
3. Hiểu và thuộc bài Sám Hối
4. Hiểu và thuộc châm ngôn, 5 ñiều luật Thiếu niên
5. Ý nghĩa Hoa sen và mục ñích của GðPT
6. Ý nghĩa cờ Phật Giáo

b.

Hoạt ñộng Thanh niên:
1. Hiểu biết hệ thống tổ chức trong ðoàn
2. Gút: Dẹp, cẳng chó, thợ dệt, quai chèo, số 8
3. Thường thức: Kết nút áo, vá áo
4. Thông tin: Morse bằng còi (không có số)
5. Cấp cứu: Băng cánh tay trặc, băng ñầu gối, bàn tay, bàn chân, rửa sát trùng, băng bó một vết
thương nhẹ, chửa ñau bụng, ñau ñầu, chảy máu cam, băng ngoại khoa, biết ñịa chỉ của Bác sĩ,
gọi ñiện thoại cấp cứu.
6. Dấu ñi ñường: Biết và làm ít nhất là 5 dấu ñi ñường.
7. Phương hướng: Biết 8 phương hướng của la bàn
8. Sử ký: Nhớ và có thể thuật lại một cách sơ lược những lịch sử vẻ vang của nước nhà (ít nhất
là 4 chuyện).

c. Văn Nghệ:
1. Âm nhạc: Bài ca chính thức GðPT và 10 bài hát ngắn.
2. Sân khấu: Kể lại cho ñội nghe một câu chuyện tiền thân. Biết những ñiệu nhảy múa ñơn
giản
3. Hội họa và ñiêu khắc: Tập nắn các tĩnh vật khác trên phấn, trên tẩy. Trang hoàng 1 bài báo,
vài kiểu chữ in.
4. Thi văn: Viết lại một câu chuyện thần tiên và cảm tưởng
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5. Nhiếp ảnh: Biết các bộ phận bên ngoài của máy ảnh

d.

Nữ công:
1. Thêu phù hiệu (tên gia ñình), cấp hiệu, bằng ñường thụt lùi
Thêu hoa sen bằng cách ñính vải
Rút chỉ khăn tay
May áo gối

e. Gia chánh: (Nữ)
1. Nấu nước pha trà
2. Cắt giấy hoa
3. Tập thắt các kiểu nơ
4. ðo kích tất huy hiệu
5. ðồ các mẫu chữ tên gia ñình ñể thêu
6. Làm bì thư
7. Nấu hai món ăn chay
8. Nấu cơm, nấu chè ở trại
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