CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH THIẾU
SƠ THIỆN:
a. Phật Pháp:
1. Biết sự tích ðức Phật Thích Ca từ xuất gia ñến nhập diệt.
2. Biết sự tích ðức Phật A Di ðà và ðức Quan Thế Âm
3. Biết ba chuyện tiền thân hay mẫu chuyện ñạo
4. Biết 3 ngôi báu, 3 phép quy y, 6 phép hòa kính
5. Ý nghĩa ăn chay và niệm Phật
6. Hiểu và thuộc nghi thức thông thường

b. Hoạt ðộng Thanh Niên:
1. Thường thức: Mạng một chỗ rách, làm gáo, cột chổi, vá xe ñạp, ñánh ñiện tín.
2. Gút: Giữa, thuyền chài, sơn ca, kéo gỗ, căng dây, ghế ñơn., ghế kép.
3. Thông tin: Morse bằng cờ và khăn tay
4. Dấu ñi dường: Biết 10 dấu ñi ñường. Biết dấu chân của 3 thú vật
5. Cấp cứu: Băng bó vết thương cùi tay, ngón tay, bàn tay, ngón chân, bàn chân. Biết cách
khiêng người bị thương, Biết làm cáng khiêng người, bằng mmèn, áo, dây.
6. Trại: Biết tìm chổ và cách thức dựng lều, nhúm lửa, tự làm bếp cho mình ở trại.
7. Thể dục thể thao: Bơi tự do 50m.
8. Phương hướng: Biết tìm phương hướng bằng mặt trời, ñịa bàn, mặt trăng. Biết 16 hướng của
la bàn.
9. Vạn vật: Biết 3 thứ cây ñộc.
10. Thiên văn: Biết ñoán thời tiết bằng 3 cách thông thường.
11. Sử ký: Biết những ñiểm chính của 4 ñoạn lịch sử vẻ vang của nước nhà.
12. Hiểu biết hệ thống tổ chức GðPT.

c. Văn Nghệ:
1. Hát: Biết thêm 10 bài
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2. Sân khấu: Kể lại một chuyện tiền thân ñã học, ñóng một kịch ngắn, vui (lửa trại), múa
những ñiệu ñơn giản.
3. Hội họa: Trang hoàng và trình bày một tờ báo ñội, vài kiểu chữ nét cứng
4. ðiêu khắc: Nặn các thú vật, tập khắc trên gỗ
5. Thi văn: Tường thuật một buổi trại, một buổi du ngoạn
6. Nhiếp ảnh: Biết các bộ phận bên trong và nguyên tắc máy ảnh

d. Nữ công:
1. Thêu phù hiệu, cấp hiệu
2. Thêu cờ
3. Thêu nối hoa sen
4. Thêu tượng Phật bằng ñường thụt lùi
5. May vắt cho ðoàn sinh
6. ðan khăn quàng cổ

e. Gia chánh: (Nữ)
1. Cắt tỉa ren lót dĩa
2. Tập cắm hoa
3. Xếp dọn phòng học
4. Làm biểu ngữ
5. Làm hai thứ hoa giấy
6. Nấu bốn món ăn chay
7. Làm hai thứ bánh
8. Làm hai thứ kẹo
9. Làm vài món ăn ở trại
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