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ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT HƯỚNG ĐẠO SINH
Bạn muốn trở nên một thành viên trong gia đình Hướng Đạo của 

chúng tôi ư? Dễ lắm! Bạn hãy hoàn thành những việc cần phải làm 

sau đây: 

• TUỔI TÁC 

- Từ 11 đến 15 tuổi (tương đương học cấp II) bạn sẽ là Thiếu Sinh 

- Từ 16 đến 18 tuổi (tương đương học cấp III) bạn sẽ là Kha Sinh 

- Từ 19 đến 30 tuổi (tương đương đại học) bạn sẽ là Tráng Sinh

• ĐẾN VỚI PHONG TRÀO 

Bạn hãy tìm đến một Đoàn Hướng Đạo đang sinh hoạt ở gần nhà 

bạn nhất, rồi nhờ phụ huynh đưa đến, hoặc gặp Đoàn trường, Đội 

trưởng (hay bất cứ thành viên nào) rồi nhờ họ giới thiệu với đơn vị 

để được hướng dẫn giai đoạn đầu. 

• TÌM HIỂU PHONG TRÀO 

Sau khi đến với Đoàn, các bạn có thể sinh hoạt làm quen một vài 

tuần để tìm hiểu thêm về đường lối, mục đích, phương pháp giáo 

dục của phong trào. Nếu thấy thích hợp thì bạn sẽ: 

• NỘP ĐƠN XIN GIA NHẬP 

Thường thì có mẫu đơn in sẵn, bạn chỉ việc điền vào và dán hình. 

Tuy nhiên nếu bạn dưới 18 tuổi thì buộc phải có chữ ký chấp thuận 

của phụ huynh hay người giám hộ. 

• CHẤP NHẬN LỐI SỐNG HƯỚNG ĐẠO 

Có nghĩa là bạn phải tham dự đầy đủ và đều đặn các buổi sinh hoạt, 

các kỳ cắm trại, các hoạt động mà phần lớn đều diễn ra ở ngoài trời 

mà không bị trở ngại hay trói buộc nào. Bạn cũng phải chấp nhận 

học tập, rèn luyện và tự rèn luyện theo chương trình và phương 

pháp mà phong trào đã đề ra để thăng tiến và hoàn thiện bản thân. 

Chương trình đầu tiên mà các bạn phải hoàn thành để được chính 

thức trở thành Hướng Đạo Sinh là chương trình Hướng Đạo Tân 

Sinh.
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Chào em ! 

Người Hướng Đạo Tân sinh

Phong trào Hướng Đạo vui mừng đón nhận các em vào 

chơi với anh em chúng tôi , những Hướng Đạo Sinh, những 

thành viên trong đại gia đình Hướng Đạo . 

Anh nói “ chơi ” với đúng nghĩa đen của nó, có nghĩa là em 

vào Hướng Đạo trước tiên là để chơi . Nhưng cuộc chơi nào cũng 

có luật chơi , cũng đầy cam go và thách thức , đầy phiêu lưu mạo 

hiểm, đầy khó khăn và trói buộc . . . và sau khi em đã giữ đúng 

luật chơi , em sẽ thoát xác từ một cậu bé bình thường thành 

những công dân ưu tú , những thanh niên năng động , tháo vát ... 

biết tổ chức cuộc sống tốt đẹp cho mình và quan tâm đến người 

khác . 

Phong trào Hướng Đạo là một phong trào giáo dục thanh 

thiếu niên hữu hiệu nhất được nhiều nước trên thế giới đưa vào 

“quốc sách giáo dục". Tuy nhiên , không phải ai cũng trụ lại được 

với phong trào, mà chỉ có những người có lý tưởng và hoài bão 

lớn, những người có tinh thần và thiện chí rèn luyện bản thân và 

giúp đỡ tha nhân thì mới thấy phong trào Hướng Đạo là hướng 

đi của mình. 

Anh xin chúc em tìm thấy tình huynh đệ và niềm vui đích 

thực khi đến với phong trào Hướng Đạo , xem đây là sự lựa chọn 

tốt nhất trong cuộc đời của mình. 

Thân ái chào em, người Hướng Đạo Tân sinh.

Hổ Hăng Hái Phạm Văn Nhân
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Để công việc học tập và rèn luyện của các em Tân sinh đạt kết quả, cũng 

như để công việc của Đội trưởng nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Các em 

phải tuân thủ một số qui định sau:

ĐỘI TRƯỞNG 

- Phải nắm bắt được những điểm then chốt của chương trình. 

- Theo dõi tiến độ việc học tập của Tân sinh, những điều đã làm được và 

những việc chưa hoàn thành.

- Biết rõ chương trình tuần này cũng như tuần tới.

- Giải thích và hướng dẫn cho Tân sinh một cách nhiệt tình và vui vẻ.

- Dặn dò Tân sinh những việc phải làm, những vật dụng phải mang theo 

trong tuần tới.

- Chú ý theo dõi kiểm tra “Công việc trong tuần”.

- Kiểm tra hàng tuần trên bảng kiểm tra. 

TÂN SINH 

Em nên nhớ rằng: chính em là người chủ động hoàn toàn trong việc học 

tập và rèn luyện để trở thành một Hướng Đạo Sinh. Cho nên em phải cố 

gắng để hoàn thành các hạng mục đã đề ra trong tuần, tuần nào phải 

xong tuần đó (trừ những trường hợp đặc biệt).”  Tự học, tự rèn luyện ” đó 

là phương cách của Hướng Đạo. Vì vậy 

Trong khi sinh hoạt em phải: 

- Mang theo đầy đủ sổ sách, vật dụng cần thiết.

- Chú ý nghe theo lời hướng dẫn của Đội trưởng.

- Thực hành nhiều lần ngay tại chổ những điều đã học.

- Nếu có thắc mắc hay nghi ngờ, phải hỏi ngay.

Trong tuần em phải: 

- Tự giác hoàn thành các hạng mục “Công việc trong tuần” với ý thức 

danh dự cao của một Hướng Đạo Sinh. 

- Hàng ngày, biết làm việc thiện và quan tâm đến những người chung 

quanh hơn, chăm chỉ học hành, tu sửa bản thân, tuân giữ tín ngưỡng tâm 

linh của gia đình...

Có như thế thì em mới thấy những ngày sinh hoạt với phong trào Hướng 

Đạo là thời gian thú vị và bổ ích nhất trong cuộc đời của mình. 

Chúc em thành công trong cuộc sống Hướng Đạo.

Dẫn nhập
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TUẦN THỨ I

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ PHONG TRÀO: 

Phần này các em sẽ tự học lấy. Sau khi đã nắm vững vấn đề, em sẽ đánh dấu 

vào phần câu hỏi trắc nghiệm và trình cho Đội trưởng. Nếu có điều gì khiến 

em thắc mắc hoặc không hiểu, em hãy hỏi Đội trưởng của em. 

Phong trào Hướng Đạo là gì? 

Phong trào Hướng Đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, đặt căn 

bản trên sự tự nguyện, phi chính trị, mở ra cho mọi người, không phân biệt 

nguồn gốc, chủng tộc, hay tín ngưỡng, thể theo mục đích, nguyên tắc và 

phương pháp do vị sáng lập phong trào đề xướng. (Em nên học thuộc luôn 

đoạn này)

- Phong trào Hướng Đạo được thành lập năm nào? tại đâu? 

Phong trào Hướng Đạo được BP thành lập năm 1907 sau một kỳ trại với 20 

em tại đảo Brownsea (Anh Quốc) 

- BP là ai?

 Là tên gọi tắt của Huân tước BADEN POWELL, vị sáng lập ra phong trào 

Hướng Đạo. (Tên đầy đủ là ROBERT STEPHESON SMYTH BADEN POWELL). 

Sinh ngày 22/2/1857. Tại Anh Quốc. Mất ngày 8/1/1941 tại Kenya, Châu 

Phi (Các em nên tìm đọc thêm phần tiểu sử đầy đủ của BADEN POWELL 

trong các tài liệu khác).

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Đánh dấu vào ô nào mà em cho là đúng)

I/- Tại sao em gia nhập Hướng Đạo? 

 Tại cha mẹ ép buộc. 

 Tại bạn bè giới thiệu.

 Tại thấy vui thích.

 Tại thấy phong trào Hướng Đạo là lý tưởng của cuộc sống.

2/- Em gia nhập Hướng Đạo để làm gì? 

 Để được vui chơi thư giãn.

 Để tự rèn luyện bản thân.

 Để có thêm bạn bè.

 Để trở thành người công dân tốt
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3 / - Em có chắc là em đã nắm vững phần lý thuyết tuần này chưa? 

 Chưa chắc chắn 

 Nắm được phần nào 

 Nắm vững hoàn toàn 

PHẦN SINH HOẠT:

- Châm ngôn Hướng Đạo:

Châm ngôn của Hướng Đạo là ” SẮP SẴN”

SẮP = Sắp đặt, chuẩn bị, rèn luyện, học tập... 

SẴN = Sẵn sàng, có thể hành động ngay lập tức 

Có nghĩa là người HĐS được huấn luyện, học tập đầy đủ (sắp) để có thể sẵn 

sàng đáp ứng được mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống (sẵn).

- Lời Hứa Hướng Đạo

 Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức : 

 Làm bổn phận với Tín ngưỡng Tâm linh và Quốc gia tôi,

 Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào,

 Tuân theo Luật Hướng Đạo.

Đối với một Hướng Đạo Sinh, danh dự là điều thiêng liêng cao cả, khi 

chúng ta đã đem danh dự ra để hứa, thì cho dù khó khăn nguy hiểm, 

chúng ta cũng phải chấp nhận còn hơn là thất hứa, làm mất danh dự. 

Các em nên nhớ, nếu muốn trở thành một Hướng Đạo Sinh, các em phải 

thật thuộc Lời Hứa Hướng Đạo và hiểu ý nghĩa của Lời Hứa ấy.

- Khẩu hiệu của Hướng Đạo: 

“MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC THIỆN”

BP đã nói:”  Hướng Đạo Sinh phải tích cực làm việc thiện chứ không phải chỉ 

tiêu cực ăn ở tốt” . Làm việc thiện, giúp ích mọi người, quan tâm đến người 

khác... là đường lối mà phong trào Hướng Đạo hướng tới. Nếu chấp nhận là 

một Hướng Đạo Sinh, em phải tập thói quen làm việc thiện hàng ngày. 

- Quốc ca 

Ở trường học, các em đã được tập hát Quốc ca rồi. Tuy nhiên khi vào 

Hướng Đạo, các em phải thuộc Quốc ca tốt hơn. Vì Hướng Đạo sinh là 

một công dân tốt, một người yêu nước, mà quốc ca là biểu hiện tinh thần 

của dân tộc. 
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TUẦN THỨ I

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ PHONG TRÀO: 
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Phong trào Hướng Đạo là gì? 

Phong trào Hướng Đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, đặt căn 

bản trên sự tự nguyện, phi chính trị, mở ra cho mọi người, không phân biệt 
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- Phong trào Hướng Đạo được thành lập năm nào? tại đâu? 

Phong trào Hướng Đạo được BP thành lập năm 1907 sau một kỳ trại với 20 
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 Là tên gọi tắt của Huân tước BADEN POWELL, vị sáng lập ra phong trào 

Hướng Đạo. (Tên đầy đủ là ROBERT STEPHESON SMYTH BADEN POWELL). 

Sinh ngày 22/2/1857. Tại Anh Quốc. Mất ngày 8/1/1941 tại Kenya, Châu 

Phi (Các em nên tìm đọc thêm phần tiểu sử đầy đủ của BADEN POWELL 

trong các tài liệu khác).

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Đánh dấu vào ô nào mà em cho là đúng)

I/- Tại sao em gia nhập Hướng Đạo? 

 Tại cha mẹ ép buộc. 

 Tại bạn bè giới thiệu.

 Tại thấy vui thích.

 Tại thấy phong trào Hướng Đạo là lý tưởng của cuộc sống.

2/- Em gia nhập Hướng Đạo để làm gì? 

 Để được vui chơi thư giãn.

 Để tự rèn luyện bản thân.

 Để có thêm bạn bè.

 Để trở thành người công dân tốt
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3 / - Em có chắc là em đã nắm vững phần lý thuyết tuần này chưa? 

 Chưa chắc chắn 

 Nắm được phần nào 

 Nắm vững hoàn toàn 
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 Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào,

 Tuân theo Luật Hướng Đạo.

Đối với một Hướng Đạo Sinh, danh dự là điều thiêng liêng cao cả, khi 

chúng ta đã đem danh dự ra để hứa, thì cho dù khó khăn nguy hiểm, 

chúng ta cũng phải chấp nhận còn hơn là thất hứa, làm mất danh dự. 

Các em nên nhớ, nếu muốn trở thành một Hướng Đạo Sinh, các em phải 

thật thuộc Lời Hứa Hướng Đạo và hiểu ý nghĩa của Lời Hứa ấy.

- Khẩu hiệu của Hướng Đạo: 

“MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC THIỆN”

BP đã nói:”  Hướng Đạo Sinh phải tích cực làm việc thiện chứ không phải chỉ 

tiêu cực ăn ở tốt” . Làm việc thiện, giúp ích mọi người, quan tâm đến người 

khác... là đường lối mà phong trào Hướng Đạo hướng tới. Nếu chấp nhận là 

một Hướng Đạo Sinh, em phải tập thói quen làm việc thiện hàng ngày. 

- Quốc ca 

Ở trường học, các em đã được tập hát Quốc ca rồi. Tuy nhiên khi vào 

Hướng Đạo, các em phải thuộc Quốc ca tốt hơn. Vì Hướng Đạo sinh là 

một công dân tốt, một người yêu nước, mà quốc ca là biểu hiện tinh thần 

của dân tộc. 
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QUỐC CA VIỆT NAM

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn 

vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang 

hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh 

quang xây xác quân thù thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. 

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau ra sa trường. 

Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền. 

- Tên Đội, Châm ngôn Đội, tiếng rống Đội 

Khi người Đội trưởng đón em về đội, trước tiên em phải biết tên 

của đội em là gì. Đó là tên của một con vật, con vật đã có những 

đức tính mà đội em cần noi theo. 

Châm ngôn đội là sự quyết tâm chung của đội, là tinh thần của 

đội cho nên khi hô em phải hô lớn và rõ ràng 

Tiếng rống đội là tiếng kêu của con vật biểu tượng cho đội em. 

Tiếng rống này dùng để tập hợp đội, để gọi nhau, để ra hiệu... Em 

không nên dùng tiếng rống đội để đùa giỡn và cũng không nhại 

tiếng rống của đội khác để trêu ghẹo. 

Vậy em hãy ghi vào đây những điều phải nhớ: 

Em vào Đội ngày:..........................................................................................

Tên Đội:................................................Châm ngôn:....................................

Tiếng rống Đội: .............................................................................................
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THỰC HÀNH:

NGHI THỨC: 

Nghi thức là những khuôn phép mẫu mực cho mọi hoạt động của phong trào 

Hướng Đạo. Tuy không cứng nhắc như quân đội, nhưng chúng ta cũng phải 

tuân giữ những nguyên tắc đã được qui định, để chứng tỏ rằng: chúng ta đang 

ở trong một tổ chức có kỷ luật. Qua nghi thức, người ta có thể đánh giá được 

tinh thần tập thể của đơn vị đó. (em nên tìm đọc cuốn Quy chế và Nghi thức 

của Ngành Thiếu HĐVN xuất bản năm 2021) 

Trước tiên, em hãy làm quen với một vài nghi 

thức cơ bản. 

- Thế “Nghỉ” : 

(Không có gậy) Đứng thẳng người, hai chân 

dang rộng bằng hai vai, hai tay để ra sau lưng 

(ngang thắt lưng).

 (Có gậy) Cầm gậy tay mặt, gốc gậy đụng ngón 

chân út phải, dang gậy ra chếch một góc 45 °, 

tay trái để sau lưng.

- Thế “Nghiêm”  

Còn gọi là thế “Sẵn”

Khi nghe hô “Hướng Đạo Sinh, Sắp!”  tất cả đáp 

“Sẵn” , thì đứng thẳng người, mặt nhìn thẳng 

phía trước, hai gót chân chạm vào nhau, bàn 

chân mở ra 45 °, gậy và hai tay khép dọc theo 

người.

NÚT DÂY 

Là một hoạt động không thể thiếu trong phong 

trào Hướng Đạo. Thông thường khi nói đến “nút 

dây” thì người ta liền nghĩ ngay đến Hướng Đạo 

Sinh. Trong việc thực tập về nút dây, một Hướng 

Đạo Sinh phải làm thuộc một nút dây chứ không phải chỉ làm được một nút 

dây. Vì vậy các em phải thực hành cho thật nhuần nhuyễn. Các yếu tố chính để 

hình thành nên một nút dây hoàn hảo là

- Thẩm mỹ 

- Dễ làm 

- Chắc chắn 

- Dễ tháo

Không gậy Có gậy

Không gậy Có gậy
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QUỐC CA VIỆT NAM
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vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang 
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Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau ra sa trường. 

Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền. 

- Tên Đội, Châm ngôn Đội, tiếng rống Đội 

Khi người Đội trưởng đón em về đội, trước tiên em phải biết tên 

của đội em là gì. Đó là tên của một con vật, con vật đã có những 

đức tính mà đội em cần noi theo. 

Châm ngôn đội là sự quyết tâm chung của đội, là tinh thần của 

đội cho nên khi hô em phải hô lớn và rõ ràng 

Tiếng rống đội là tiếng kêu của con vật biểu tượng cho đội em. 

Tiếng rống này dùng để tập hợp đội, để gọi nhau, để ra hiệu... Em 

không nên dùng tiếng rống đội để đùa giỡn và cũng không nhại 

tiếng rống của đội khác để trêu ghẹo. 

Vậy em hãy ghi vào đây những điều phải nhớ: 

Em vào Đội ngày:..........................................................................................

Tên Đội:................................................Châm ngôn:....................................

Tiếng rống Đội: .............................................................................................
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THỰC HÀNH:

NGHI THỨC: 

Nghi thức là những khuôn phép mẫu mực cho mọi hoạt động của phong trào 

Hướng Đạo. Tuy không cứng nhắc như quân đội, nhưng chúng ta cũng phải 

tuân giữ những nguyên tắc đã được qui định, để chứng tỏ rằng: chúng ta đang 

ở trong một tổ chức có kỷ luật. Qua nghi thức, người ta có thể đánh giá được 

tinh thần tập thể của đơn vị đó. (em nên tìm đọc cuốn Quy chế và Nghi thức 

của Ngành Thiếu HĐVN xuất bản năm 2021) 

Trước tiên, em hãy làm quen với một vài nghi 

thức cơ bản. 

- Thế “Nghỉ” : 

(Không có gậy) Đứng thẳng người, hai chân 

dang rộng bằng hai vai, hai tay để ra sau lưng 

(ngang thắt lưng).
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phía trước, hai gót chân chạm vào nhau, bàn 
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Nút Dẹt (cách làm và ứng dụng) 

Là một nút rất thông dụng, khi làm xong, nút dây có hình dạng bằng 

phẳng nên được gọi là nút dẹt (hay nút dẹp) .

Công dụng: 

- Dùng để nối hai đầu dây có tiết diện bằng nhau 

- Dùng khóa hai đầu dây khi cột kiện hàng 

- Dùng khoá băng cuộn, băng tam giác khi băng bó cứu thương 

- Dùng nối vào một khoen dây có sẵn 

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 

Các em nên nhớ rằng: việc học tập trong phong trào Hướng Đạo cốt 

yếu là sự TỰ RÈN LUYỆN. Vì thời gian sinh hoạt với đơn vị rất ngắn ngủi, 

cho nên các em cần tự rèn luyện thêm trong thời gian nhàn rỗi theo 

chương trình và đường lối được hướng dẫn. Như thế các em mới có thể 

nâng cao kỹ năng và phẩm chất của một Hướng Đạo Sinh.

Những việc em cần phải làm trong tuần này là: 

- Học thật thuộc Lời Hứa Hướng Đạo 

- Luyện tập hít đất, kéo xà, co người, búng người nhảy xa... 

hàng ngày và ghi chép sự tiến bộ trong hoạt động này để trình 

Đội trưởng. 
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Rèn luyện sức khoẻ là một trong những mục đích của phong trào 

Hướng Đạo. Em nên chọn một môn thể thao để thường xuyên luyện 

tập như: chạy bộ, đi xe đạp, võ thuật...

Để theo dõi sự tiến triển trong việc luyện tập. Hàng tuần em phải nộp 

cho Đội trưởng bảng thành tích sau:

HÍT ĐẤT: Đầu tuần .................................  cuối tuần …............................

KÉO XÀ: Đầu tuần .................................  cuối tuần ….............................

CO GẬP NGƯỜI: Đầu tuần ......................…  cuối tuần ….......................

BÚNG NHẢY (kết quả hiện nay ) ….......................................................

Khi luyện tập, đừng vì thành tích mà miệt mài rèn luyện quá sức, các 

em chỉ cần luyện tập thường xuyên và đều đặn. Mỗi tuần mỗi động tác 

chỉ cần tăng 1 đến 2 nhịp là tốt. 

- Y phục gọn gàng, sạch sẽ – Ngôn ngữ lễ độ 

Nhân cách của con người bộc lộ ra ngoài từ y phục và ngôn ngữ. Ngay 

từ bây giờ, em hãy ý thức rằng, mình là một Hướng Đạo Sinh, là một 

người đứng trong hàng ngũ những người có tư cách và phẩm chất đạo 

đức tốt. Mọi người chung quanh đang nhìn vào phong trào qua hình 

ảnh của em đó. 

- Làm việc thiện 

Mỗi ngày, em nên tập thành thói quen làm một việc thiện. Không cần 

những công việc lớn lao cao cả, mà chỉ cần những việc thông thường 

quanh ta như: trong gia đình thì tự nguyện lau nhà, giặt giũ, đi chợ, nấu 

cơm... ra ngoài thì ân cần giúp đỡ mọi người, nhặt rác, lượm gai trên 

đường, đỡ người bị té, gọi cấp cứu khi có tai nạn... Em sẽ thấy hạnh 

phúc khi làm được một việc thiện. 

- Em đã nộp đơn xin gia nhập chưa? 

Nếu chưa, hãy xin mẫu về điền vào, dán hình, xin chữ ký chấp thuận 

của phụ huynh, xong đem nộp cho Đội trưởng.
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BỔN PHẬN CỦA EM VỚI ĐỘI TRƯỞNG 

Là người trực tiếp hướng dẫn em, Đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm về em 

trước các Trưởng, cho nên em phải tuyệt đối vâng lời Đội trưởng. Chấp 

hành mọi mệnh lệnh hay công việc do Đội trưởng giao phó mà không 

càu nhàu hay tị nạnh. Gần gũi với Đội trưởng, học hỏi ở Đội trưởng 

những điều mà mình chưa biết. Không bao giờ đến thẳng với Đoàn 

trưởng mà không thông qua Đội trưởng. 

Hàng tuần em phải trình bày với Đội trưởng những gì em đã học được; 

những gì chưa hiểu hay còn thắc mắc ; hỏi xem tuần tới mình phải làm 

gì? Và xin ý kiến xác nhận của Đội trưởng về việc học tập của mình 

trong tuần.

ĐỘI TRƯỞNG KIỂM TRA CUỐI TUẦN 

− Lý thuyết phong trào  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Lời Hứa Hướng Đạo  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Quốc ca  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Nghi thức -  Nút dây  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Công việc trong tuần  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

Ý kiến của đội trưởng:............................................................................................

.........................................................................................................................................

… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên

Bài hát

YÊU MẾN PHONG TRÀO

Nếu ai hỏi rằng: Anh đi Hướng Đạo làm chi? Anh đi Hướng Đạo ích gì? Thưa 

rằng thích chí, vì tôi thích đi Hướng Đạo. Vì tôi mến yêu Phong trào xây dựng 

nên thế hệ mai sau.

Ta yêu nước, ta yêu nhà, ta yêu dân tộc ta. Yêu là yêu giống nòi của ta ra sức 

phụng sự cho người.

Ta yêu núi, ta yêu rừng, ta yêu đời thiên nhiên. Yêu là yêu băng ngàn vượt suối 

chí nam nhi đời ta.
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TUẦN THỨ II

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ PHONG TRÀO 

Mục đích của phong trào Hướng Đạo:

‘’Mục đích của Phong trào Hướng Đạo là góp phần giáo dục giới trẻ, 

bằng một hệ thống giá trị dựa trên Lời Hứa và Luật Hướng Đạo, để giúp 

xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người tự hoàn thành ước 

nguyện và giữ một vai trò xây dựng trong xã hội’’ (Hội nghị HĐTG lần 

thứ 35 năm 1999 tại Nam Phi)

Khi khai sinh ra phong trào Hướng Đạo, BP không có ý cạnh tranh hay 

thay thế công việc giáo dục ở nhà trường. Ông chỉ muốn tận dụng 

thời giờ nhàn rỗi của các em để bổ túc cho sự giáo dục ở học đường, 

gia đình và giáo hội. Nhằm đáp ứng được tính hiếu động, óc phiêu 

lưu, trí tưởng tượng của các em. Tạo mọi thuận lợi để giúp các em 

phát huy toàn vẹn các khả năng còn tiềm ẩn. Hướng các em vào các 

mục tiêu cao cả và nhân bản. Giúp các em có thêm lòng tự tin, óc tháo 

vát, tinh thần nghĩa hiệp, ý thức công dân.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1/- Khi khai sinh ra phong trào Hướng Đạo. BP muốn: 

 Thay thế cho việc giáo dục nhà trường 

 Tận dụng thời giờ nhàn rỗi của các em 

 Phụ đạo cho những bài học ở nhà trường

 Đáp ứng mọi nhu cầu của tuổi trẻ 

 Bổ sung cho nhà trường, gia đình, và giáo hội 

2/- Mục đích của phong trào Hướng Đạo là 

 Rèn luyện cơ thể mạnh khoẻ, dẻo dai 

 Phát triển trí thông minh, óc xét đoán, suy luận 

 Huấn luyện khả năng lãnh đạo, khả năng quyết định 

 Hướng đến những giá trị tâm linh của cuộc sống 

3/- Em có chắc là em đã nắm vững phần lý thuyết tuần này chưa? 

 Chưa chắc chắn 

 Nắm được phần nào 

 Nắm vững hoàn toàn 
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PHẦN SINH HOẠT 

LUẬT HƯỚNG ĐẠO

1- Hướng Đạo Sinh trọng danh dự, ai cũng có thể tin được lời nói 

của Hướng Đạo Sinh 

2- Hướng Đạo Sinh trung thành với Tổ quốc, cha mẹ và người cộng 

sự 

3- Hướng Đạo Sinh có bổn phận giúp ích mọi người 

4- Hướng Đạo Sinh là bạn khắp cả mọi người và coi Hướng Đạo 

Sinh nào cũng như ruột thịt 

5- Hướng Đạo Sinh lễ độ và liêm khiết 

6- Hướng Đạo Sinh thương yêu các sinh vật 

7- Hướng Đạo Sinh vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện 

bác

8- Hướng Đạo Sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi 

9- Hướng Đạo Sinh tằn tiện của mình và của người 

10- Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm 

Luật Hướng Đạo là kim chỉ Nam, là mục tiêu và nền tảng của toàn bộ 

giáo dục trong phong trào Hướng Đạo. Vì vậy em phải nhờ Đội trưởng 

hay anh Đoàn trưởng giải thích cặn kẽ và phải học thuộc lòng để thấm 

sâu vào trong trí nhớ để đem ra thực hành, không những khi còn sinh 

hoạt trong đơn vị mà ngay cả khi rời khỏi phong trào để vào đời.

Bài hát: HƯỚNG ĐẠO HÀNH KHÚC 

Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng sáng ngời. Ta cùng đi 

cùng xây đời mới. Vui tươi hát ca đi trên con đường lạ. Chúng ta 

nguyện thẳng tiến xông pha. Anh em ơi rèn cánh tay sẵn sàng. Anh 

em ơi rèn trái tim vững vàng. Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên. Anh 

em ơi kìa nước non đang chờ. Anh em ơi đại nghĩa luôn tồn thờ. 

Chúng ta nguyện kiên tâm tiến lên. HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM đuốc 

thiêng soi đường. HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM khó khăn coi thường. 

Luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng. Dâng cho nước non 

nhà muôn người. Điểm tô cho xã hội rạng ngời. Chúng ta một lời.
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Hội ca “Hướng Đạo Hành Khúc” là một bài hát nghi thức, thường hát 

để chào Đoàn kỳ, khai mạc một buổi hội họp, sinh hoạt... Khi hát phải 

nghiêm trang, tề chỉnh. Không sử dụng Hội ca như một bài hát sinh 

hoạt, vui chơi. Cần nhất là em phải thuộc và hát đúng.

TINH THẦN ĐỘI 

Tinh thần đội là chất xúc tác kết dính các đội sinh trong Đội lại với nhau 

như những cục gạch trên một bức tường. Có nhiều yếu tố để tạo nên 

tình thần đội, nhưng quan trọng nhất là đoàn kết thương yêu nhau. Để 

đoàn kết và thương yêu nhau thì chúng ta phải biết về nhau và quan 

tâm đến nhau. Tuần này em hãy làm quen với Đội trưởng và Đội phó 

của em.

- Họ tên, Địa chỉ và số điện thoại của Đội trưởng và Đội phó 

Mọi sinh hoạt: học tập của em trong đơn vị đều phải nhờ đến Đội 

trưởng và Đội phó. Là một người đi trước, Đội trưởng và Đội phó sẽ 

tận tình hướng dẫn em, để em trở thành một Hướng Đạo Sinh xuất 

sắc, không chỉ trong lúc sinh hoạt ở Đội, ở Đoàn, mà còn trong sinh 

hoạt thường ngày nữa. Vì vậy em cần phải biết nơi ở và số điện 

thoại của Đội trưởng và Đội phó, để khi cần bất cứ lúc nào thì có thể 

gặp ngay. Em hãy điền vào mẫu dưới đây

Họ tên Đội trưởng :................................................................................................. 

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Số ĐT:............................................................................................................................

Họ tên Đội phó:........................................................................................................

Đia chỉ:..........................................................................................................................

Số ĐT:............................................................................................................................
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sự 

3- Hướng Đạo Sinh có bổn phận giúp ích mọi người 

4- Hướng Đạo Sinh là bạn khắp cả mọi người và coi Hướng Đạo 

Sinh nào cũng như ruột thịt 

5- Hướng Đạo Sinh lễ độ và liêm khiết 

6- Hướng Đạo Sinh thương yêu các sinh vật 

7- Hướng Đạo Sinh vâng lời cha mẹ, huynh trưởng mà không biện 

bác

8- Hướng Đạo Sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi 

9- Hướng Đạo Sinh tằn tiện của mình và của người 
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Hội ca “Hướng Đạo Hành Khúc” là một bài hát nghi thức, thường hát 
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TINH THẦN ĐỘI 
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Mọi sinh hoạt: học tập của em trong đơn vị đều phải nhờ đến Đội 

trưởng và Đội phó. Là một người đi trước, Đội trưởng và Đội phó sẽ 

tận tình hướng dẫn em, để em trở thành một Hướng Đạo Sinh xuất 
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Họ tên Đội trưởng :................................................................................................. 

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Số ĐT:............................................................................................................................

Họ tên Đội phó:........................................................................................................

Đia chỉ:..........................................................................................................................

Số ĐT:............................................................................................................................
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THỰC HÀNH 

NGHI THỨC

CÁCH CHÀO HƯỚNG ĐẠO 

Sau ngày tuyên hứa, khi đã được Đoàn trưởng gắn huy hiệu Hoa 

Bách hợp lên túi áo trái, em mới được chào theo lối Hướng Đạo 

này, còn bây giờ, khi nghe hô “ chào ”, em chỉ đứng nghiêm hoặc 

chào bằng cả bàn tay.

Thủ hiệu Hướng đạo 

Khi làm thủ hiệu người Hướng Đạo Sinh đứng nghiêm 

(tư thế “Sẵn”). Đưa bàn tay mặt lên ngang vai, cùi trỏ sát 

vào người, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón tay 

cái đè lên ngón tay út, ba ngón còn lại khép vào nhau 

chỉa thẳng lên trời. Dùng Thủ hiệu khi đọc Lời hứa 

Hướng đạo.

Chào có nón, chào không nón

Bàn tay làm thủ hiệu như trên, đưa lên nón, sao cho lóng 

thứ hai của ngón tay trỏ chạm vào vành nón, bàn tay hơi 

chếch ra phía trước mặt, cánh tay ngang vai. 

Chào có gậy: 

Đứng tư thế “ Sẵn” . Trao gậy sang tay trái cho gậy chéo 

trước ngực. Đưa tay chào như cách chào trên. Chào xong 

trao gậy về tay mặt. 

LƯU Ý: Khi chào Trưởng, phải đợi Trưởng chào lại rồi mới 

bỏ tay xuống.

Ý nghĩa cách chào của Hướng Đạo 

Ba ngón tay khép lại đưa lên trời nhắc nhở HĐS luôn luôn cố gắng tuân giữ 

ba phần của Lời Hứa. Ngón tay cái co vào đè lên ngón út tượng trưng cho 

người mạnh luôn che chở bảo vệ bênh vực người yếu. Người dưới vâng lời 

tuân phục người trên. 

Đây là cách chào chung của các HĐS trên thế giới, chúng ta có thể nhận ra 

nhau qua cách chào nầy. Chào là một cử chỉ thân thiện và lễ độ, lịch thiệp. 

- Khởi hành

- Đi lối này

- Đi nhanh lên

- Đi chậm lại
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Các HĐS gặp nhau đều chào, cho dù chưa hề quen biết. Mặc dù ở cấp bậc 

nào hễ ai nhìn thấy người kia trước thì chào và người kia cũng chào đáp lại 

ngay.

Hướng Đạo Sinh còn có bổn phận phải chào Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đám tang... 

Khi chào, người Hướng Đạo Sinh ngẩng cao đầu, mắt ngó thẳng vào người 

mình muốn chào.

DẤU ĐƯỜNG 

Dấu đường là một thông điệp bằng ký hiệu của người đi trước gởi lại cho 

những người đi sau. Những ký hiệu này được làm ra bởi: phấn, than, đá, sỏi, 

cành cây, ngọn cỏ... 

Đây là một bài học lý thú về quan sát, thường được áp dụng trong các cuộc 

thám du và trò chơi lớn.

Những dấu đường em sẽ học trong tuần này: 

NÚT DÂY 

Nút thuyền chài (còn gọi là nút quai chèo 

hay cột thuyền) 

Công dụng: 

Dùng để cột hay neo một đầu dây vào 

một cây hay một cọc 

- Dùng cột thuyền bè vào cọc ở ven bờ 

hay cầu tàu 

- Dùng để căng một sợi dây 

- Bắt đầu và kết thúc một nút tháp cây…

NÚT THUYỀN CHÀI
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CỨU THƯƠNG 

Tâm nguyện của Hướng Đạo Sinh là phục vụ tha nhân, giúp đỡ mọi 

người bất cứ lúc nào... mà sự giúp đỡ thiết thực nhất là cứu chữa những 

người chung quanh khi họ bị tai nạn hay bệnh tật bất ngờ. 

Bắt đầu từ tuần này, em sẽ làm quen với các công việc sơ cứu đơn giản 

nhưng cần thiết vì thường gặp trong cuộc sống. 

Chảy máu cam 

Chảy máu cam thường là do đứt những mạch máu nhỏ bên trong 

mũi. Đặc biệt khi bị cảm lạnh, cảm cúm hay bị cao huyết áp. Gặp 

trường hợp này chúng ta làm theo 6 giai đoạn dưới đây. 

1. Đặt nạn nhân ngồi xuống, đầu cúi về phía trước (không nên ngả đầu 

ra sau như mọi người vẫn thường làm, vì như vậy máu sẽ chảy ngược 

về cổ họng dẫn đến nôn mửa).

Bóp giữ hai 
cánh mũi

Dùng gạc 
lausạch 
máu chảy 
ra ngoài

Đầu cúi 
về trước

2. Nạn nhân nên thở bằng miệng và dùng tay bóp giữ hai cánh mũi lại.

3. Suốt thời gian đó, nạn nhân không nên nói chuyện, nuốt nước 
miếng, ho, hắt hơi.... Dùng khăn lau sạch hết máu chảy ra ngoài 

4. Sau 10 phút có thể thả tay ra. Nếu còn chảy máu thì giữ lại thêm một 
khoảng thời gian nữa. 

5. Nên dùng nước ấm lau mặt cho nạn nhân.

6.Cho nạn nhân nằm nghỉ, tránh những dao động mạnh.
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CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 

Tập vẽ Hoa Bách Hợp

Trong tuần này, em cố gắng tập vẽ Hoa 

Bách Hợp (huy hiệu của Hội Hướng Đạo 

Việt Nam) cho thật đẹp, thật đúng. Trước 

tiên em hãy kẻ thành 20 ô vuông như dưới 

đây (ngang 4 ô, đứng 5 ô) to nhỏ tuỳ ý. Rồi 

theo lối phóng họa, em lần lượt sẽ theo cách 

hướng dẫn dưới đây. (Nếu có hoa tay thì em 

không cần kẻ ô).

Sau khi vẽ nhiều lần cho quen tay, em không cần phải kẻ ô nữa mà có 

thể vẽ thẳng vào giấy trắng. 

Học thật thuộc Hội ca, Lời Hứa và Luật 

Tuần này em đã được học 10 Điều Luật của Hương Đạo và tập bài 

Hướng Đạo Hành Khúc, nhưng chắc chắn là em chưa thuộc. Vậy trong 

tuần này em hãy cố gắng học cho thật thuộc. Nếu thấy chỗ nào chưa 

vừa ý hay đã quên mất, thì nhờ Đội trưởng hướng dẫn lại ngay.

ĐỘI TRƯỞNG KIỂM TRA CUỐI TUẦN 

−Lý thuyết phong trào  Kém  Trung bình  Tốt   Rất tốt

−Lời Hứa Hướng Đạo  Kém  Trung bình  Tốt   Rất tốt

− Hội ca  Kém  Trung bình  Tốt   Rất tốt

−Nghi thức 
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 
 Rất tốt

−Dấu đường
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 
 Rất tốt

−Nút dây
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 
 Rất tốt

−Cứu thương
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 
 Rất tốt

−Công việc trong tuần Kém Trung bình Tốt  Rất tốt

 

Ý kiến của đội trưởng:............................................................................................

.........................................................................................................................................

… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên
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… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên



20

Bài hát

VUI ĐỜI HƯỚNG ĐẠO

Đoàn sinh thi đua ra sức trên đường cùng nhau đều bước. Nào ta thi đua 

hăng hái chúng ta thách nhau tưng bừng. Anh gút dây lẹ tay thì tôi căng lều 

có chậm nào. Anh bó băng thật tài thì tôi xem nhạc biết đàn. Anh sắp thi 

chuyên môn thì tôi tập tành đánh Morse. Anh sắp qua Hạng Nhì thì tôi đã rời 

Tân Sinh. 

TUẦN THỨ III

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ PHONG TRÀO: 

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HƯỚNG ĐẠO 

Phong trào Hướng Đạo thành công trong việc giáo dục thanh thiếu niên 

là do đạt được sự cộng tác chân thành của các em, khơi nguồn và phát 

huy mọi khả năng của chúng mà không phải dồn ép, đè nén... Để giáo 

dục các em phong trào Hướng Đạo dựa trên 8 phần tử gọi tắt là phương 

pháp HĐ: 

1. Lời hứa và Luật Hướng đạo: là lời cam kết tự nguyện cá nhân đối với 

sự tập hợp các giá trị được chia sẻ, đó là nền tảng của mọi điều mà Hướng 

đạo sinh thực hiện và mong muốn trở thành. Lời hứa và LuậtHướng đạo 

là trọng tâm của Phương pháp Hướng đạo.

2. Học bằng cách thực hành: sử dụng các hành động thực tế (kinh 

nghiệm thực tế trong cuộc sống) và sự phản ánh để tạo điều kiện cho 

việc học tập và phát triển liên tục.

3. Phát triển cá nhân: một hành trình học tập và phát triển tập trung vào 

việc thúc đẩy và thách thức cá nhân liên tục phát triển, thông qua nhiều 

cơ hội học tập khác nhau.

4. Phương pháp Hàng đội: sử dụng nhóm nhỏ như là cách để tham gia 

hợp tác trong học tập , với mục đích phát triển khả năng làm việc nhóm 

hiệu quả , kỹ năng xã hội, khả năng lãnh đạo cũng như xây dựng tinh thần 

trách nhiệm và sự gắn kết.

5. Sự hỗ trợ của người lớn: người lớn tạo điều kiện và hỗ trợ cho giới trẻ 

tạo ra cơ hội học tập và thông qua văn hóa hợp tác để biến những cơ hội 

này thành những trải nghiệm có ý nghĩa.

6. Khung biểu tượng: cấu trúc thống nhất của các chủ đề và biểu tượng 

để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và phát triển bản sắc duy nhất 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1 / - Theo em, 8 phần tử trong PP giáo dục của HĐ, phần tử nào quan 

trọng nhất.

phần tử quan trọng nhất là............................................................................

2 / - Sự khác biệt giữa chương trình học tập của nhà trường và chương 

trình giáo dục của phong trào Hướng Đạo?

 Học bằng thực hành nhiều hơn lý thuyết 

 Vui tươi, sinh động, hấp dẫn 

 Chơi nhiều hơn học 

 Hoàn toàn tự nguyện, không bị trói buộc, thúc đẩy

3 / - Em có chắc là em đã nắm vững phần lý thuyết tuần này chưa? 

 Chưa chắc chắn 

 Nắm được phần nào 

 Nắm vững hoàn toàn 

PHẦN SINH HOẠT 

Trong tuần vừa rồi, các em đã luyện về Hoa Bách Hợp, huy hiệu chính 

thức của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Hôm nay em sẽ tìm hiểu về ý nghĩa 

của huy hiệu ấy.

Ý nghĩa Huy hiệu Hoa Bách Hợp 

Trên các địa bàn ngày xưa, người ta thường vẽ 

hoa bách hợp xoay lên hướng Bắc, ý muốn nhắc 

nhở các Hướng Đạo Sinh phải biết tìm đúng con 

đường chính để mà đi. Hoa bách hợp còn là biểu 

tượng của các hiệp sĩ thời Trung cổ, lúc nào cũng 

sẵn sàng phụng sự tổ quốc, bảo vệ chánh nghĩa, 

bênh vực kẻ yếu.

với tư cách là Hướng đạo sinh.

7. Thiên nhiên: cơ hội học tập trong thiên nhiên ngoài trời sẽ khuyến 

khích sự hiểu biết tốt hơn và các mối quan hệ với môi trường rộng lớn 

hơn.

8. Tham gia cộng đồng: tích cực khám phá và cam kết với cộng đồng và 

thế giới rộng lớn hơn, thúc đẩy sự đánh giá và hiểu biết nhiều hơn giữa 

mọi người.
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VUI ĐỜI HƯỚNG ĐẠO
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 Ba cánh hoa tượng trưng cho 3 phần trong Lời Hứa của HĐS 

 Vòng thắt ở giữa nói lên tình huynh đệ đoàn kết trong phong 
trào Giải băng ở phía dưới uốn cong lên tượng trưng cho nụ 
cười của HĐS, lúc nào cũng vui tươi, lạc quan, yêu đời.

 Chữ”  SẮP SẴN”  là châm ngôn của HĐS. Người Hướng Đạo 
được rèn luyện, chuẩn bị sẵn sàng để có thể giúp mình và giúp 
đời.

 Nút dây dưới băng nhắc nhở các HĐS mỗi ngày làm ít nhất một 
việc thiện.

Các Quốc gia hội viên trên Thế giới đều chọn Hoa Bách Hợp làm huy 

hiệu. Như vậy Hoa Bách Hợp còn tượng trưng cho tình huynh đệ, sự 

đồng nhất của phong trào Hướng Đạo trên Thế giới.

Hoa Bách Hợp của Hội Hướng Đạo Việt Nam được vẽ giáng cách từ 

hoa sen, một loại hoa quân tử, thanh cao, tượng trưng cho tinh thần 

dân tộc của chúng ta.

- Em đã thuộc Hội ca - Lời Hứa và Luật Hướng Đạo chưa? 

Nếu chưa thuộc thì hãy cố gắng tập cho thật thuộc.

DẤU ĐƯỜNG 

Khi đánh dấu đường, nên đánh về phía tay mặt để dễ nhận thấy. Khi đi 

theo lộ trình có để lại dấu đường, nên đi  từ dấu nọ sang dấu kia, đừng 

quên mất dấu vừa tìm ra, để nhỡ chưa tìm được dấu kế tiếp, em sẽ 

quay về dấu cũ và bắt đầu từ đó tìm rộng ra dần dần, thế nào em cũng 

sẽ gặp. Không nên phỏng đoán là họ đi đường này, họ đi đường kia... 

để rồi cứ băng ào ào rồi bỏ sót không chịu theo từ dấu nọ đến dấu kia.

- Trở ngại phải vượt

- Rẽ trái

- Rẽ phải

- Chú ý - nguy hiểm
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TINH THẦN ĐỘI

Với ngành Thiếu, tinh thần đội rất quan trọng. Trong các cuộc thi đua, 

các trò chơi, các kỳ trại... Đội nào thiếu tinh thần đội sẽ không thể nào 

chiến thắng hay vượt qua những trở ngại dễ dàng được. Tinh thần đội 

còn giúp cho bầu không khí sinh hoạt học tập của Đội thêm vui tươi, 

sinh động và nồng ấm tình người. 

Để hoà nhập vào Đội, em phải làm quen với các bạn trong Đội, biết 

ngày sinh nhật để chúc mừng nhau, biết địa chỉ để thăm viếng nhau, 

biết số điện thoại để liên lạc với nhau... Tuần này em hãy hỏi xin địa chỉ 

và ngày sinh nhật của các bạn trong Đội.

HỌ  VÀ TÊN CỦA CÁC B ẠN TRONG ĐỘI  

Họ  và Tên  Sinh nhật  Địa chỉ  Điện thoại  

  mmmmmmmmm  nnn  nnnnnnnnnnn  Mmmmmmm\

    

    

    

    

    

    

THỰC HÀNH:

NGHI THỨC 

Trình diện Trưởng 

Khi một Hướng Đạo Sinh đến trình diện Trưởng thì chào rồi dừng tư thế 

“Sẵn” cho đến khi Trưởng cho phép dừng “Nghỉ”. Khi nói chuyện thì 

nhìn thẳng vào người đối thoại Nếu có xưng hô thì “thưa Trưởng”. Lúc 

từ biệt em phải chào rồi mới quay gót. 

Bắt tay 

Các Hướng Đạo Sinh đã Tuyên Hứa khi bắt tay nhau thì dùng tay trái. 

Hướng Đạo Sinh chỉ được phép bắt tay Trưởng khi nào Trưởng đưa tay 

ra trước.
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HỌ  VÀ TÊN CỦA CÁC B ẠN TRONG ĐỘI  

Họ  và Tên  Sinh nhật  Địa chỉ  Điện thoại  

  mmmmmmmmm  nnn  nnnnnnnnnnn  Mmmmmmm\

    

    

    

    

    

    

THỰC HÀNH:

NGHI THỨC 

Trình diện Trưởng 
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Không bắt tay trái hay chào lối Hướng Đạo với những người ngoài phong trào.

NÚT DÂY: 

NÚT GHẾ ĐƠN

Nút ghế đơn Có nhiều cách làm nút ghế đơn, em hãy nhờ Đội trưởng hướng 

dẫn các cách làm khác nhau để thao tác cho nhanh và đúng. Đây là một nút 

dùng để cấp cứu, nếu làm sai, biết đâu có lúc tính mạng của em lại tùy thuộc 

chính bàn tay của em.
CÁCH LÀM KHÁC: 

Công dụng: Dùng để cố định 

một vòng tròn ở đầu sợi dây. 

Làm dây an toàn khi leo núi. 

Dùng đưa người từ thấp lên cao 

hay ngược lại. Kéo người ra khỏi 

nơi nguy hiểm.

CỨU THƯƠNG: 
Xử trí những vết cắt và trầy xướt 
Trong những lúc nấu nướng, vui chơi, sinh hoạt, xuất du... các em thường bị 

những vết thương nhẹ như bị đứt tay, cắt da, trầy xước... Nếu không bị nhiễm 

trùng thì chỉ trong một thời gian ngắn thì vết thương sẽ tự lành. Vì vậy khi bị 

những vết thương như vậy việc đầu tiên là: Hạn chế nhiễm trùng bằng cách: 
- Nếu vết thương rách có chảy máu thì có thể cầm máu nhanh chóng bằng 

cách dùng một miếng băng keo cá nhân nhỏ băng chặt vào vết thương và 

giơ vết thương cao lên.
- Nếu vết thương bị nhiễm bẩn, có thể rửa sạch bằng cách để dưới một vòi 

nước chảy, vừa làm sạch vết thương vừa có thể làm trôi các vật nhỏ có trong 

vết thương.
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- Sau khi rửa xong dùng gạc hay 

khăn sạch lau khô vết thương và 

vùng chung quanh. Dùng băng 

keo băng kín vết thương lại.

- Nếu chỉ trầy xước và rướm máu 

thì sau khi rửa sạch và lau khô 

xong, chỉ cần giữ vết thương 

sạch và thoáng. Không cần băng 

bó, vết thương sẽ nhanh chóng 

tự lành.

- NẾU thấy có triệu chứng sưng 

tấy và nhiễm trùng, em nên đi 

khám bác sĩ ngay. 

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 

- Học thật thuộc Hội ca, Lời Hứa và Luật Hướng Đạo 

Em đã thuộc Hội ca, Lời Hứa và Luật Hưng Đạo chưa, nếu chưa thì hãy tiếp tục 

ôn tập nhé. 

- Ôn luyện các nút dây cho thật nhuần nhuyễn 

Em có thể vừa nhắm mắt vừa làm nút dây không? Em có thể để hai tay ra sau 

lưng để làm nút dây không? Em có thể hoàn thành nút dây bằng một tay 

không? Không à! Vậy thì hãy tập đi!

- Hoàn thành một thủ công do Đội trưởng chỉ định: 

Tuần này Đội trưởng sẽ giao cho em một công việc nhẹ làm bằng tay, em phải 

cố gắng hoàn thành, không phải chỉ làm cho có mà phải sử dụng hết tài hoa 

của mình để hoàn thành một cách xuất sắc, cho dù phải tốn nhiều công sức và 

thời gian.

- Rèn luyện thể thao.

Phong trào Hướng Đạo là một tập thể luôn luôn hoạt động, đòi hỏi những 

thành viên phải có sức khoẻ tốt, cho nên rèn luyện sức khoẻ là điều cần thiết 

đối với một Hướng Đạo Sinh.

Cho đến hôm nay em có thấy tiến bộ chút nào chưa. Nếu chưa thì cũng đừng 

có nản. Rèn luyện cơ thể cần có thời gian và bền chí.
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- May đồng phục Hướng Đạo 

Cho đến hôm nay thì chắc em đã 

quyết tâm chọn phong trào 

Hướng Đạo như là một lối sống 

của mình. Vậy thì em hãy chuẩn 

bị cho mình một bộ đồng phục 

Hướng Đạo. 

Em hãy quan sát thật kỹ đồng 

phục của các bạn trong Đội hay 

nhờ các bạn chỉ dẫn nơi mà các 

bạn đã may, để bộ đồng phục của 

em đúng quy cách đã ấn định 

(theo hình bên).

Bốn phận đối với tôn giáo của 

mình 

Mặc dù Hướng Đạo không phải là 

một phong trào tôn giáo, nhưng 

luôn luôn khuyến khích và tạo 

mọi thuận lợi để các em thực hiện các nghi lễ tôn giáo của mình. Phong trào 

Hướng Đạo mong muốn mỗi Hướng Đạo Sinh đều có một tôn giáo cho mình, 

học tập giáo lý và thi hành các giáo luật một cách nghiêm túc Một Hướng Đạo 

Sinh tốt phải là một tín đồ ngoan đạo. 

ĐỘI TRƯỞNG KIỂM TRA CUỐI TUẦN  

−Lý thuyết phong trào  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

−Vẽ Hoa Bách Hợp Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

−Dấu đường
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Nghi thức

 
Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Nút dây

 

Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Cứu thương

 

Kém

 

Trung bình

 

Tốt

 



 

Rất tốt

 −Công việc trong tuần

 

Kém

 

Trung bình

 

Tốt

 



 

Rất tốt

 Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên

Hoa Bách Hợp 

Việt Nam

Đẳng Thứ

Tua đội

Khăn quàng ngành

Huy hiệu kim khí

Nón bêrê hay

nón kết

Băng đoàn

Băng HĐVN

Logo LĐ 
hoặc Đạo

Chuyên hiệu

Hoa bách hợp tím

Quần xanh đen

Vớ màu kaki
Giầy nâu hay đen
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Bài hát

THIẾU SINH HỌP ĐOÀN

Lòng người vui giờ đây Thiếu sinh họp đoàn cùng đồng thanh hòa lên khúc 

ca nhịp nhàng. Dư âm vang cùng mây lướt êm. Những tiếng hát nhịp ca thần 

tiên.

TUẦN THỨ IV

PHẦN LÝ THUYẾT 

Các ngành trong phong trào Hướng Đạo 

Để công cuộc giáo dục thanh thiếu niên đạt hiệu quả cao cũng như để 

phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi, phong trào Hướng Đạo chia ra 

làm 5 ngành chính như sau: 

1. Ngành NHI: Gọi là HẢI LY gồm các em từ 4 đến 6 tuổi. Châm ngôn là 

‘’Chia Sẻ’’

2. Ngành ẤU: gọi là SÓI CON. Châm ngôn là ”Gắng Sức”. Gồm các em từ 7 

- 11 tuổi. Họp lại thành đoàn gọi là Bầy hay Ấu Đoàn do một Bầy trưởng 

(còn gọi là AKÊLA) và các phụ tá chăm sóc. Ấu Đoàn chia thành nhiều 

nhóm nhỏ gọi là Đàn. Một Ấu Đoàn có nhiều nhất là 4 Đàn. Mỗi Đàn có 

nhiều nhất là 6 em. Ngành Ấu mang khăn quàng màu vàng. 

3. Ngành THIẾU: gọi là THIẾU SINH. Châm ngôn là ”Sắp Sẵn”. Gồm các 

thiếu niên từ 12 - 15 tuổi. Họp lại thành đoàn gọi là Thiếu Đoàn do một 

Thiếu Trưởng và các phụ tá điều khiển. Thiếu Đoàn chia thành nhiều 

nhóm nhỏ gọi là Đội. Một Thiếu Đoàn có nhiều nhất là 4 Đội. Mỗi Đội có 

nhiều nhất là 8 em. Ngành Thiếu mang khăn quàng màu xanh lục. 

4. Ngành KHA: gọi là KHA SINH. Châm ngôn là ”Khai Phá”. Gồm các thanh 

niên từ 16 - 18 tuổi. Họp lại thành đoàn gọi là Kha Đoàn do một Kha 

trưởng và các phụ tá hướng dẫn. Kha Đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ 

gọi là Tuần. Một Kha Đoàn có nhiều nhất là 4 Tuần. Mỗi tuần có nhiều 

nhất là 6 Kha sinh. Ngành Kha mang  khăn quàng màu huyết dụ.

5. Ngành TRÁNG: gọi là TRÁNG SINH. Châm ngôn là ”Giúp Ích”. Gồm các 

Thanh Niên từ 19 - 25 tuổi. Họp thành đoàn gọi là Tráng Đoàn do một 

Tráng Trưởng và các phụ tá điều hành. Tráng Đoàn chia thành nhiều 

nhóm nhỏ gọi là Toán. Một Tráng Đoàn có nhiều Toán. Mỗi Toán có thể 

lên đến 10 người. Ngành Tráng mang khăn quàng màu đỏ. 
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CÂU HỎI 

Em hãy điền vào chỗ trống sao cho đúng với từng Ngành

Ngành ẤU: Gồm các em từ ........ đến ….... tuổi. Trưởng điều khiển gọi 

là............. khăn quàng màu …..  châm ngôn là... ….. chia thành nhóm nhỏ 

gọi là...............

Ngành THIẾU: Gồm các em từ …. đến …  tuổi. Trưởng điều khiển gọi là 

……...... khăn quàng màu…… châm ngôn là …………… chia thành nhóm nhỏ 

gọi là ...................

Ngành KHA: Gồm các thiếu niên từ … đến …. tuổi. Trưởng điều khiển gọi 

là........……… khăn quàng màu ...........châm ngôn là …........  chia thành nhóm 

nhỏ gọi là ............................…

Ngành TRÁNG: Gồm các thanh niên từ…. đến …. tuổi. Trưởng điều khiển 

gọi là.......... khăn quàng màu... , châm ngôn là ………….  chia thành nhóm 

nhỏ gọi là .......................…

PHẦN SINH HOẠT 

- Ôn lại Hội ca, Châm ngôn, Lời Hứa và Luật Hướng Đạo.

- Tiếng gọi Hướng Đạo Quốc tế:

Để cho các Hướng Đạo Sinh trên thế giới có thể nhận biết nhau. Phong 

trào đã quy định một đoạn nhạc hiệu sau: 

Khi một Hướng Đạo Sinh muốn lưu ý một bạn Hướng Đạo Sinh khác thì 

huýt sáo hay đọc theo điệu nhạc: là la lá la là lá là là là la.

Đây là âm hiệu quốc tế. Khi nghe thấy điệu nhạc này, em hãy trả lời lại 

cùng một điệu nhạc rồi tiến đến người vừa phát tín hiệu để làm quen, hay 

thăm hỏi... 

DẤU ĐƯỜNG: 

Khi đánh dấu đường, không nên vẽ trên tường nhà hay dùng dao khắc lên 

thân cây. 
Đánh dấu ở khu vực đông người coi chừng bị xóa hoặc vẽ thêm.
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Nếu có nhiều đơn vị cùng đi chung một đường, thì người đánh dấu phải ký 

tên đơn vị mình dưới dấu để khỏi đi nhầm qua dấu của đơn vị khác Thí dụ. 

Dấu hiệu được ghi bởi Đội phó (2) của đội Ó.

- Tách ra làm hai

- Hai toán nhập lại

- Mật thư cách 3m

NGHI THỨC: 

Tuần này các em ôn tập lại các nghi thức cơ bản đã học.

NÚT DÂY: 

MỘT VÒNG HAI KHOÁ

Công dụng: 

Dùng để căng lều. Để cột một đầu 

dây vào một cây. Để căng một sợi dây 

phơi áo quần. Để cột súc vật. Để neo 

thuyền. Để cột võng... 

HAI VÒNG HAI KHOÁĐây là một nút 

thường dùng khi đi trại, thường sử dụng để 

căng mái lều xuống cọc cho nhanh mà 

không bị tuột. Muốn chắc hơn các em làm 

nút  HAI VÒNG HAI KHÓA theo hình bên.
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CỨU THƯƠNG

Bị phỏng nhẹ 

Thường là do chúng ta bất cẩn trong công việc nấu nướng. Nếu được sơ 

cứu kịp thời và đúng phương pháp sẽ giúp vết phỏng mau lành. 

Cách chữa trị: 

1. Để chỗ bị phỏng dưới vòi nước 

chảy hay dội nước lạnh lên chỗ 

phỏng liên tục trong khoảng 10 

phút, 

2. Nếu có trang sức hay áo quần 

bó sát chỗ bị phỏng thì nhẹ 

nhàng tháo ra. 

3. Băng chỗ phỏng lại. 

CA HÁT: 

Tập bài  “ NGUỒN THẬT”

Bài hát nầy được đề nghị là một bài hát nghi thức, dùng trong những buổi 

hội họp, gặp gỡ... không tiện làm nghi thức đầy đủ. Cho nên khi hát bài này 

thì em cũng phải nghiêm trang. Không nên dùng bài hát này để hát khi vui 

chơi sinh hoạt. 

Anh em chúng ta chung một đường lên 

Chung một đường lên đến nơi”  Nguồn Thật”  

Nguồn Thật là đây sức sống vô biên 

Sống vô biên là sống cùng tạo vật 

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN: 

- Gậy Hướng Đạo

Là một vật không thể thiếu trong cuộc đời của một Hướng Đạo Sinh, là một 

khúc cây chắc chắn, vừa tay cầm, dài 1m60, bằng tre, cây hay gỗ. Trên gậy 

này em có thể đánh dấu theo thước tấc để khi cần, chúng ta có thể dùng để 

đo. Chiếc gậy này còn dùng cho nhiều công việc khác như làm cáng, làm 

cầu, dựng lều, làm cột cờ, thủ công trại, gánh vật nặng, đòn bẩy, chống để 

leo núi, đi đường dài, vũ khí tự vệ... (em còn nghĩ ra công dụng nào nữa 

không?).
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Vậy tuần này em hãy tìm vật liệu để làm cho mình một cây gậy đúng qui 

cách nhé...

- Vẽ lại theo trí nhớ và giải thích các dấu đường đã học 

- Ôn lại các phần lý thuyết đã học 

- Ôn luyện các nút dây đã học 

- Rèn luyện thể thao 

- Chào kính, lễ độ với tất cả mọi người 

- Quan tâm giúp đỡ những người chung quanh

Trong tuần nầy, em hãy tìm dịp nào đó để có thể giúp đỡ gia đình, 

hàng xóm, bạn bè mình một cách cụ thể và thiết thực 

- Đi thăm nhà Đội trưởng 

- Biết tiết kiệm, luôn có một số tiền trong túi

Các em nên tập thói quen tốt là lúc nào cũng có một số tiền trong túi (số 

tiền này có thể do Đoàn trưởng ấn định), chỉ dùng nó khi thật cần thiết 

mà thôi. Sau đó phải tìm cách bổ sung ngay. 

Ngoài ra, các em nên tập tiết kiệm mọi nguồn tiền mà chúng ta có được, 

để khi cần thì không phải phiền đến cha mẹ. Đây cũng là một thói quen 

tốt khi các em vào đời. 

- Em đã may đồng phục chưa? 
 

ĐỘI TRƯỞNG KIỂM TRA CUỐI TUẦN  

−Lý thuyết phong trào  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Tiếng gọi  H.Đ.  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

−Dấu đường
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 

−Nút dây
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Cứu thương

 
Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Ca hát

 
Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Công việc trong tuần

 

Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên
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Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên



32

TUẦN THỨ V

PHẦN LÝ THUYẾT 

CÁC ĐẲNG HIỆU THIỂU SINH (theo hội HĐVN 

trước đây)

Đây là một số huy hiệu giúp cho chúng ta biết trình 

độ của một Hướng Đạo Sinh.

HƯỚNG ĐẠO TÂN SINH 

Đồng phục Hướng Đạo đúng theo qui định. Sau khi 

Tuyên Hứa, Hướng Đạo Sinh được mang trên nón 

một Hoa Bách Hợp bằng kim khí. Một Hoa Bách Hợp 

dệt trên túi áo trái.

HƯỚNG ĐẠO HẠNG NHÌ 

Đồng phục như Tân sinh nhưng thêm một băng dệt 

chữ SẮP SẴN màu vàng trên nền xanh lục, đeo ở tay 

áo trái, phía dưới tua Đội 

HƯỚNG ĐẠO HẠNG NHẤT 

Bỏ đẳng hiệu Hạng Nhì, thay thế bằng huy hiệu Hoa 

Bách Hợp dệt có 8 cạnh, mang giữa tay áo bên trái 

HƯỚNG ĐẠO HIỆP SĨ (HĐVN) 

Bỏ đẳng hiêu Hạng Nhất, thay thế bằng huy hiệu 

thêu hình chiếc khiên có hình đầu rồng màu vàng, 

nền huy hiệu màu xanh lục viền đỏ. Huy hiệu này đeo 

giữa tay áo trái 

Ngoài ra, phong trào Hướng Đạo còn có rất nhiều 

chuyên hiệu để chỉ rõ về khả năng chuyên môn của 

từng loại được đeo ở tay áo phải, dưới băng Đoàn và 

Liên Đoàn. Tuy nhiên, một Hướng Đạo Sinh sẽ được 

thi chuyên hiệu khi đã qua chương trình Hướng Đạo 

Hạng Nhì.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Em hãy điền vào những chỗ trống cho đúng với những qui định của 

phong trào:

Đồng phục Thiếu sinh gồm: áo sơ mi ngắn tay màu …... Quần soóc màu 

…… Mang vớ màu …… Băng Đoàn hay Liên Đoàn mang ở …... màu. Băng 

Hướng Đạo Việt Nam mang ở...... mang ở huy hiệu kim khí ở...... Băng 

Hướng Đạo Việt Nam mang ở …….. Tua Đội mang ở……..

Sau khi Tuyên Hứa, Hướng Đạo Sinh mang huy hiệu kim khí ở …….  còn túi 

áo trái thì mang ……

Sau khi qua Hạng Nhì, Hướng Đạo Sinh được mang … ở bên tay áo …  

Đẳng hiệu Hạng Nhất có huy hiệu hình …… mang ở …..... Còn huy hiệu 

Hướng Đạo Việt Nam có hình …… trong huy hiệu đó có hình.............. màu 

…....... trên nền màu …..

PHẦN SINH HOẠT 

Tiếng reo của Hướng Đạo Việt Nam 

Tiếng reo của Hướng Đạo Việt Nam chỉ để dùng trong những dịp long 

trọng như: nghi thức khai mạc trại, các buổi sinh hoạt chung các đơn vị, 

chào đón các Trường... 

Để chuẩn bị, tất cả đều cầm nón ở tay, Trưởng điều khiển hô:”  XUỐNG 

TẤN” . 

Tất cả đáp lại bằng một tiếng” HỰ”  thật lớn, rồi xoạc chân ra, rùn người 

xuống thấp. 

Trưởng điều khiển hô: DÔ TA 

Tất cả đáp: A DÔ TA (Vung tay cầm nón lên) 

Sau khi hô và đáp lại 3 lần như vậy, đến lần thứ ba tất cả cùng hô: 

“A..A..A..... A” rồi vừa nhảy lên vừa tung nón lên cao.

TINH THẦN ĐỘI

Các ngày kỷ niệm 

Ngoài các ngày sinh nhật của các bạn trong Đội, em cũng cần phải biết 

các ngày kỷ niệm khác như ngày thành lập Đội, ngày thành lập Đoàn...

Em hãy tìm hiểu và ghi vào đây những ngày kỷ niệm cần ghi nhớ: 
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TUẦN THỨ V

PHẦN LÝ THUYẾT 

CÁC ĐẲNG HIỆU THIỂU SINH (theo hội HĐVN 

trước đây)

Đây là một số huy hiệu giúp cho chúng ta biết trình 

độ của một Hướng Đạo Sinh.

HƯỚNG ĐẠO TÂN SINH 

Đồng phục Hướng Đạo đúng theo qui định. Sau khi 

Tuyên Hứa, Hướng Đạo Sinh được mang trên nón 

một Hoa Bách Hợp bằng kim khí. Một Hoa Bách Hợp 

dệt trên túi áo trái.

HƯỚNG ĐẠO HẠNG NHÌ 

Đồng phục như Tân sinh nhưng thêm một băng dệt 

chữ SẮP SẴN màu vàng trên nền xanh lục, đeo ở tay 

áo trái, phía dưới tua Đội 

HƯỚNG ĐẠO HẠNG NHẤT 

Bỏ đẳng hiệu Hạng Nhì, thay thế bằng huy hiệu Hoa 

Bách Hợp dệt có 8 cạnh, mang giữa tay áo bên trái 

HƯỚNG ĐẠO HIỆP SĨ (HĐVN) 

Bỏ đẳng hiêu Hạng Nhất, thay thế bằng huy hiệu 

thêu hình chiếc khiên có hình đầu rồng màu vàng, 

nền huy hiệu màu xanh lục viền đỏ. Huy hiệu này đeo 

giữa tay áo trái 

Ngoài ra, phong trào Hướng Đạo còn có rất nhiều 

chuyên hiệu để chỉ rõ về khả năng chuyên môn của 

từng loại được đeo ở tay áo phải, dưới băng Đoàn và 

Liên Đoàn. Tuy nhiên, một Hướng Đạo Sinh sẽ được 

thi chuyên hiệu khi đã qua chương trình Hướng Đạo 

Hạng Nhì.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Em hãy điền vào những chỗ trống cho đúng với những qui định của 

phong trào:

Đồng phục Thiếu sinh gồm: áo sơ mi ngắn tay màu …... Quần soóc màu 

…… Mang vớ màu …… Băng Đoàn hay Liên Đoàn mang ở …... màu. Băng 

Hướng Đạo Việt Nam mang ở...... mang ở huy hiệu kim khí ở...... Băng 

Hướng Đạo Việt Nam mang ở …….. Tua Đội mang ở……..

Sau khi Tuyên Hứa, Hướng Đạo Sinh mang huy hiệu kim khí ở …….  còn túi 

áo trái thì mang ……

Sau khi qua Hạng Nhì, Hướng Đạo Sinh được mang … ở bên tay áo …  

Đẳng hiệu Hạng Nhất có huy hiệu hình …… mang ở …..... Còn huy hiệu 

Hướng Đạo Việt Nam có hình …… trong huy hiệu đó có hình.............. màu 

…....... trên nền màu …..

PHẦN SINH HOẠT 

Tiếng reo của Hướng Đạo Việt Nam 

Tiếng reo của Hướng Đạo Việt Nam chỉ để dùng trong những dịp long 

trọng như: nghi thức khai mạc trại, các buổi sinh hoạt chung các đơn vị, 

chào đón các Trường... 

Để chuẩn bị, tất cả đều cầm nón ở tay, Trưởng điều khiển hô:”  XUỐNG 

TẤN” . 

Tất cả đáp lại bằng một tiếng” HỰ”  thật lớn, rồi xoạc chân ra, rùn người 

xuống thấp. 

Trưởng điều khiển hô: DÔ TA 

Tất cả đáp: A DÔ TA (Vung tay cầm nón lên) 

Sau khi hô và đáp lại 3 lần như vậy, đến lần thứ ba tất cả cùng hô: 

“A..A..A..... A” rồi vừa nhảy lên vừa tung nón lên cao.

TINH THẦN ĐỘI

Các ngày kỷ niệm 

Ngoài các ngày sinh nhật của các bạn trong Đội, em cũng cần phải biết 

các ngày kỷ niệm khác như ngày thành lập Đội, ngày thành lập Đoàn...

Em hãy tìm hiểu và ghi vào đây những ngày kỷ niệm cần ghi nhớ: 
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• Ngày sinh nhật BP...

• Ngày lễ thánh GEORGES quan thầy Hướng Đạo … 

• Ngày giỗ tổ Hùng Vương …

• Ngày thành lập Đội …

• Ngày thành lập Đoàn... 

• Ngày thành lập Liên Đoàn …

NÚT DÂY: 

Nút nối câu 

Công dụng: Dùng để nối hai 

đầu dây trơn láng có tiết diện 

bằng nhau hoặc một sợi lớn 

một sợi nhỏ (như dây cước, 

dây nilon...).

- Đường cấm

- Trại hướng này

- Đợi tôi ở đây

- Tôi đã về - đừng đợi

CỨU THƯƠNG 

Da bị phồng rộp 

Da có thể bị phồng rộp là do bị ma sát khi đi giày chật, khi cầm một vật để 

lao động một thời gian dài, do mặt ánh nắng mặt trời.

Khi bị phồng rộp, em không nên làm vỡ bọng nước, vì như vậy có thể gây 
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nhiễm trùng. Da bị phồng rộp thường không cần điều trị đặc biệt gì cả, 

vết phồng sẽ tự lành sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu chỗ phồng bị rách thì 

em nên băng vết thương lại để hạn chế bị nhiễm trùng. 

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 

- Nhận diện những cây độc ở địa phương (sưu tầm hình ảnh 
hay tiêu bản nếu có thể) 

Trong tuần này, em cần phải nhận diện một số cây có chất độc ở khu vực 

mình cư trú và nếu có thể thì em cho biết cách chữa trị nếu bị ngộ độc 

(bằng cách hỏi những người có kinh nghiệm). Đừng nghĩ rằng em ở thành 

phố thì không tìm ra đâu cây cối chứ nói gì đến nhận diện cây có độc. Em 

biết không? Ở công viên và các vườn hoa kiểng có rất nhiều cây có chất rất 

độc đấy. Này nhé: cây trạng nguyên (nhựa có độc), cây trúc đào (toàn thân 

có độc), cây bông sứ (nhựa có độc), cây thông thiên (toàn thân, nhất là hạt 

có độc), cây bòn bon (nhựa và quả có độc), cây cà dược (thân và hạt có 

độc)... Còn các em ở nông thôn thì bao la. 

Khi nhận diện được cây có độc, em hãy mô tả bằng cách vẽ hình, chụp 

hình, hay ép hoa, lá, thân.... để trình Đội trưởng. Cho biết vị trí hay nơi xuất 

xứ của cây. (Số lượng loại cây do Đội trưởng ấn định theo hoàn cảnh địa 

phương).

- Ôn Hội ca, Châm ngôn, Lời Hứa và Luật Hướng Đạo 

- Ôn luyện các nút dây đã học - Tập vẽ Hoa Bách Hợp 

- Làm việc thiện

Cây Hoa Sứ

Nhựa có độc

Cây Trạng nguyên

Nhựa có độc

Cà độc dược

Thân và hạt có độc
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• Ngày sinh nhật BP...

• Ngày lễ thánh GEORGES quan thầy Hướng Đạo … 

• Ngày giỗ tổ Hùng Vương …

• Ngày thành lập Đội …

• Ngày thành lập Đoàn... 

• Ngày thành lập Liên Đoàn …

NÚT DÂY: 

Nút nối câu 

Công dụng: Dùng để nối hai 

đầu dây trơn láng có tiết diện 

bằng nhau hoặc một sợi lớn 

một sợi nhỏ (như dây cước, 

dây nilon...).

- Đường cấm

- Trại hướng này

- Đợi tôi ở đây

- Tôi đã về - đừng đợi

CỨU THƯƠNG 

Da bị phồng rộp 

Da có thể bị phồng rộp là do bị ma sát khi đi giày chật, khi cầm một vật để 

lao động một thời gian dài, do mặt ánh nắng mặt trời.

Khi bị phồng rộp, em không nên làm vỡ bọng nước, vì như vậy có thể gây 

35

nhiễm trùng. Da bị phồng rộp thường không cần điều trị đặc biệt gì cả, 

vết phồng sẽ tự lành sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu chỗ phồng bị rách thì 

em nên băng vết thương lại để hạn chế bị nhiễm trùng. 

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 

- Nhận diện những cây độc ở địa phương (sưu tầm hình ảnh 
hay tiêu bản nếu có thể) 

Trong tuần này, em cần phải nhận diện một số cây có chất độc ở khu vực 

mình cư trú và nếu có thể thì em cho biết cách chữa trị nếu bị ngộ độc 

(bằng cách hỏi những người có kinh nghiệm). Đừng nghĩ rằng em ở thành 

phố thì không tìm ra đâu cây cối chứ nói gì đến nhận diện cây có độc. Em 

biết không? Ở công viên và các vườn hoa kiểng có rất nhiều cây có chất rất 

độc đấy. Này nhé: cây trạng nguyên (nhựa có độc), cây trúc đào (toàn thân 

có độc), cây bông sứ (nhựa có độc), cây thông thiên (toàn thân, nhất là hạt 

có độc), cây bòn bon (nhựa và quả có độc), cây cà dược (thân và hạt có 

độc)... Còn các em ở nông thôn thì bao la. 

Khi nhận diện được cây có độc, em hãy mô tả bằng cách vẽ hình, chụp 

hình, hay ép hoa, lá, thân.... để trình Đội trưởng. Cho biết vị trí hay nơi xuất 

xứ của cây. (Số lượng loại cây do Đội trưởng ấn định theo hoàn cảnh địa 

phương).

- Ôn Hội ca, Châm ngôn, Lời Hứa và Luật Hướng Đạo 

- Ôn luyện các nút dây đã học - Tập vẽ Hoa Bách Hợp 

- Làm việc thiện

Cây Hoa Sứ

Nhựa có độc

Cây Trạng nguyên

Nhựa có độc

Cà độc dược

Thân và hạt có độc
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ĐỘI TRƯỞNG KIỂM  TRA CUỐI TUẦN  

−Lý thuyết phong trào  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Tiếng reo HĐVN  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

−Dấu đường
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 

−Nút dây
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Cứu thương

 
Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Công việc trong tuần Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 

Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên

Bài hát

NÀO VỀ ĐÂY

Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau. Cuộc đời vui thú có lúc nào thảnh 

thơi. Anh với tôi ta cùng sống vui cho trọn ngày. Rồi mai ngày chúng 

ta lại gặp nhau. Tình thân này mãi mãi sẽ bền lâu.

Bài hát

VUI HỌP ĐOÀN

Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn. Ta vui hát, vui hát câu ca 

họp đoàn. Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn cùng đồng 

tâm đắp xây ngày mai.

Bài hát

ĐÂU CHÚNG MÌNH

Đâu chúng mình cùng nhau kéo đến đây mà hát xướng. Nghe tiếng 

còi cùng nhau kéo đến họp mà chơi. Còn chần chờ gì này, mau về đây 

ca hát? Còn chần chờ gì này? Mau về đây hát ca.
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TUẦN THỨ VI

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ PHONG TRÀO
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ĐỘI TRƯỞNG KIỂM  TRA CUỐI TUẦN  

−Lý thuyết phong trào  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

− Tiếng reo HĐVN  Kém  Trung bình  Tốt    Rất tốt  

−Dấu đường
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 

−Nút dây
 

Kém
 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Cứu thương

 
Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 
−Công việc trong tuần Kém

 
Trung bình

 
Tốt

 


 
Rất tốt

 

Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên

Bài hát

NÀO VỀ ĐÂY

Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau. Cuộc đời vui thú có lúc nào thảnh 

thơi. Anh với tôi ta cùng sống vui cho trọn ngày. Rồi mai ngày chúng 

ta lại gặp nhau. Tình thân này mãi mãi sẽ bền lâu.

Bài hát

VUI HỌP ĐOÀN

Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn. Ta vui hát, vui hát câu ca 

họp đoàn. Vui họp đoàn cùng nhau chung sức kết đoàn cùng đồng 

tâm đắp xây ngày mai.

Bài hát

ĐÂU CHÚNG MÌNH

Đâu chúng mình cùng nhau kéo đến đây mà hát xướng. Nghe tiếng 

còi cùng nhau kéo đến họp mà chơi. Còn chần chờ gì này, mau về đây 

ca hát? Còn chần chờ gì này? Mau về đây hát ca.
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TUẦN THỨ VI

PHẦN LÝ THUYẾT VỀ PHONG TRÀO
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp lý.

Trong Đoàn của em, anh Đoàn Trưởng mang trên nón một huy hiệu 

bằng …………. Có túm lông màu ………… Bên vai áo trái của anh mang 4 

tua màu ……. Anh mang khăn quàng màu …….

Còn anh Đoàn phó thì mang huy hiệu có túm lông màu … Anh mang 

khăn quàng màu ……  tua vai màu ………….

Đội trưởng Nhất mang ……………… trên túi áo. 

Đội trưởng mang … …………………..trên túi áo. 

Đội phó mang ………………………….

PHẦN SINH HOẠT: 

Miêu tả lá cờ Đội 

Em hãy miêu tả bằng miệng với Đội trưởng lá cờ của đội em với những 

đặc điểm sau: Hình dáng, kích thước, màu sắc, hình con vật biểu tượng. 

Được cột trên một cán cờ bằng? Màu sắc, hình dáng và kích thước cán 

cờ. 

Vẽ theo trí nhớ hình Hoa Bách Hợp 

Em hãy vẽ (trước mặt Đội 

trưởng) trên giấy trắng 

trơn một hình Hoa Bách 

Hợp theo trí nhớ mà không 

cần hình mẫu.

NÚT DÂY 

Nút thòng lọng 

Công dụng: Để cột đầu 

dây vào một vật. Dùng bắt 

hay cột thú vật, gia cầm. 

Dùng làm bẫy bắt thú …

Ngoài ra còn có kiểu: 

Thòng lọng kép, Thòng 

lọng khóa như hình bên 

cạnh.

Nút thòng lọng kép

Nút thòng lọng 
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CỨU THƯƠNG 

Choáng váng xây xẩm - Ngất xỉu. 

Là tình trạng khó chịu do làm việc qúa sức, mệt mỏi, va chạm, đau 

đớn, bị nóng, đói khát, ăn không tiêu... 

Dấu hiệu: Mặt mày tái xanh, cơ thể rã rời, sự nhận thức suy giảm. 

Xử trí: Đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, yên tĩnh, nằm duỗi thẳng, 

đầu thấp hơn chân, đắp nước lạnh hay nước đá lên đầu nạn nhân, 

không cho người hiếu kỳ bu xung quanh. Nếu nạn nhân bị đói, hãy 

cho uống sữa, nước cháo hoặc trà 

đường còn ấm. 

Bấm huyệt cấp cứu: bấm huyệt nhân 

trung ở dưới mũi (1/3 từ gốc mũi đến 

môi trên) và huyệt Nội quan ở cả hai 

tay, từ đầu cườm tay mé trong, đo lên 

độ 4 cm (đối với người cao khoảng 

1m60) ở giữa hai gân. Mỗi huyệt bấm 

chừng 1 đến 2 phút.

TINH THẦN ĐỘI 

Tên, Địa chỉ và số điện thoại của các 

Huynh trưởng 

Em cũng cần phải biết họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các Huynh 

trưởng trong Đoàn, trong Liên Đoàn. Để khi cần, em có thể liên lạc hay 

thăm viếng.

Thiếu  trưởng:............................................................................................................

.........................................................................................................................................

Thiếu phó:....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Liên Đoàn Trưởng:....................................................................................................

.........................................................................................................................................

Liên Đoàn phó:...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Huyệt nhân trung

Nội quan
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
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Nước uống được hướng này

Nước độc, không uống được

Quay trở lại
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DẤU ĐƯỜNG 

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN:

- Lập bảng kiểm tra thành tích về rèn luyện sức khoẻ  
Sau 6 tuần sinh hoạt với phong trào, em thử kiểm điểm xem sự tiến bộ 
trong việc luyện tập cơ thể của mình đến đâu. Nhưng không phải 
kiểm tra xong là em ngừng tập luyện đâu nhé, nên nhớ rằng: rèn luyện 
và giữ gìn sức khoẻ là một trong những mục tiêu của phong trào 
Hướng Đạo.

Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên
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TUẦN THỨ VII
PHẦN LÝ THUYẾT PHONG TRÀO

HUY HIỆU ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

HUY HIỆU CÁC CHỨC VỤ TRONG ĐOÀN (theo HĐVN trước đây)

ẤU ĐOÀN

• Đầu Đàn: 2 vạch vàng trên ống tay áo trái 

• Thứ Đàn: 1 vạch vàng trên ống tay áo trái 

• Đầu Đàn Nhất: 3 vạch vàng trên ống tay áo trái 

THIẾU ĐOÀN

• Đội trưởng: 2 vạch trắng trên túi áo trái 

• Đội phó: 1 vạch trắng trên túi áo trái 

• Đội trưởng Nhất: 3 vạch trắng bên túi áo trái 

KHA ĐOÀN

• Kha Trưởng: Hình Hoa Bách Hợp và nút Carick màu trắng trên khâu 

vai màu huyết dụ 

• Kha Phó: Hình Hoa Bách Hợp và nút dẹt màu trắng trên khâu vai màu 

huyết dụ

• Tuần Trưởng: 2 vạch trắng trên khâu vai màu huyết dụ 

• Tuấn Phó: 1 vạch trắng trên khâu vai màu huyết dụ 

• Chánh Tuần Trưởng: 3 vạch trắng trên khâu vai màu huyết dụ 

TRÁNG ĐOÀN: 

• Toán Trưởng: 3 vạch đỏ trên tay áo trái

• Toán phó: 1 vạch đỏ trên tay áo trái 

TRÁNG SINH LÊN ĐƯỜNG: Tua vai 3 màu, gậy nạng, huy hiệu RS trên nón

Nhi trưởng ga lông Hải Ly Cam

xám viền cam

Kha phó ga lông huyết dụ, nút dẹt

xám viền cam
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CÂU HỎI: 

Kha Trưởng mang túm lông trên mũ màu ......

Tua vai màu ……..  khăn quàng màu ……

Thiếu Trưởng mang túm lông trên mũ màu...... 

Tua vai màu ……..  khăn quàng màu ……

Tráng Trưởng mang túm lông trên mũ màu ……

Tua vai màu.......... khăn quàng màu ……

Bầy Trưởng mang túm lông trên mũ màu …… 

Tua vai màu.........  khăn quàng màu ……

Tráng phó mang túm lông trên mũ màu.......

Tua vai màu........ khăn quàng màu ……

Thiếu phó mang túm lông trên mũ màu …… 

Tua vai màu ……. khăn quàng màu ……

Phó Bầy trưởng mang túm lông trên mũ màu …… 

Tua vai màu ……

Riêng Kha trưởng còn mang khâu màu...... Có hình...... 

Còn Kha phó thì mang trên vai khâu màu … Có hình ……

PHẦN SINH HOẠT 

NGHI THỨC

Các hiệu lệnh bằng còi 

CHÚ Ý () một tiếng te dài. Khi nghe tiếng còi này, các em đứng yên tại 

chỗ để lắng nghe hiệu lệnh tiếp theo.

ĐỘI TRƯỞNG: ( ) Chỉ gọi Đội trưởng tập họp 

TẬP HỌP: (   ). Khi nghe tiếng còi này, các em nhanh chóng xếp hàng 

theo hiệu lệnh của Đội trưởng rồi chạy tới trước mặt Trưởng (hay Đội 

trưởng nhất) đang điều khiển tập họp.
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BẢO VỆ SỨC KHỎE 

PHÒNG BỆNH 

Trong cuộc sống hàng ngày, các em nên tập thành thói quen giữ gìn 

vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn ở, sinh hoạt... Nhất là những lúc các em đi 

cắm trại, du lịch, thám hiểm... các em càng phải cẩn thận hơn. 

 1.Giữ gìn vệ sinh thân thể. 

- Tắm rửa hàng ngày bằng xà phòng. 

- Giặt giũ quần áo, phơi nắng, ủi. 

- Đánh răng xúc miệng trước và sau bữa ăn trước và sau khi ngủ. 

- Vận động cơ thể, chơi thể thao, thể dục. 

- Cẩn thận khi phải tiếp xúc với bệnh nhân. 

 2. Giữ gìn vệ sinh nhà cửa: 

- Quét dọn trong ngoài sạch sẽ, sắp xếp thứ tự ngăn nắp. 

- Mở nhiều cửa cho ánh nắng vào. 

- Bếp núc gọn gàng sạch sẽ. 

- Tiêu diệt ruồi muỗi, chuột bọ, và các loài có hại. 

- Đừng ăn củ hay trái còn sống. 

- Đừng ăn thức ăn ôi, thiu, để lâu... 

- Đừng để ruồi nhặng và côn trùng đậu vào thức ăn. 

- Vệ sinh khu vực sinh hoạt. 

 3. Phòng nhiệt 

- Đừng làm việc quá sức dưới trời nắng. 

- Đứng ở trong phòng ngột ngạt nóng nực quá lâu. 

- Đừng ở lâu dưới trời nắng. 

- Uống Oresol hay nước sôi để nguội pha muối (1/2 muỗng cà phê 

cho một lít nước). Khi ra nhiều mồ hôi. 

 4. Phòng lạnh 

- Sưởi ấm cơ thể mình bằng mọi cách. 

- Giữ áo quần được khô ráo, nhất là quần áo lót, vớ... 

- Mặc nhiều áo quần để giữ ấm (có thể dùng giấy báo đệm giữa các 

lớp áo quần để chống lạnh).

- Giữ cho tay chân không bị tê cóng.

- Không tắm mưa hoặc dầm nước lạnh quá lâu.
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CÂU HỎI: 
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- Không tắm mưa hoặc dầm nước lạnh quá lâu.
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NÚT DÂY 

Công dụng: Dùng để thắt một vòng ở chính giữa sợi dây. Để treo 

một vật nặng lên cao. Để kéo củi, kéo chà, rơm rạ ... vì càng kéo 

càng siết cứng. Đặc biệt rất dễ làm, rất dễ tháo. 

NÚT SƠN CA
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DẤU DƯỜNG 

An toàn, cứ tiếp tục

Cẩn thận, coi chừng

Hết dấu đường (Đã đến nơi)

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 

- Tập bước đi Hướng Đạo 

Khi cần di chuyển nhanh trên một 

đoạn đường dài, nếu các em dùng 

cách chạy thì nhanh nhưng mau 

đuối sức. Nếu đi thì khoẻ hơn 

nhưng mất nhiều thời gian. Vì vậy, 

người Hướng Đạo Sinh phải biết 

cách di chuyển nhanh trên một đoạn đường dài mà ít hao tổn sức lực 

nhất. Đó là cách: Đi bộ 50 bước - Chạy 50 bước

Cứ tập luyện làm sao để các em có thể đạt 2 km trong 15 phút.

Ý kiến của đội trưởng:..........................................................................................................

.......................................................................................
… ngày … tháng … năm...

Đội trưởng ký tên
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TUẦN THỨ VII
ÔN TẬP TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TÂN SINH

47

Ghi chú: 

-Ở một dịp thích hợp trong các tuần trước đây, Đoàn trưởng có thể tổ chức một 

nghi thức đơn giản, trang nghiêm để trao khăn quàng cho em xác nhận em là 

Đoàn sinh chính thức của Thiếu Đoàn.

- Sau khi hoàn tất chương trình Tân sinh này, coi như em đã đủ điều kiện 

để được Tuyên Hứa. 

â

ă
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CHUẨN BỊ CHO MỘT KỲ TRẠI

Trong phong trào Hướng Đạo, cắm trại là đỉnh cao của công cuộc 

giáo dục và rèn luyện chứ không phải đơn thuần là một buổi vui chơi 

dã ngoại như một số người thường nghĩ. Đây là dịp để em trổ tài tháo 

vát, óc sáng tạo... và thực hành những điều em đã học. 

Đối với một Hướng Đạo Tân sinh như em, cắm trại còn là để chuẩn bị 

cho một buổi Tĩnh Tâm, Tuyên Hứa. 

Có thể đây là lần đầu tiên em đi trại với phong trào Hướng Đạo, cho 

nên em cần phải biết mình sẽ làm gì, mang gì. Tốt nhất là em phải ghi 

nhớ những điều mà Đội trưởng dặn dò, phân công... không nên tuỳ 

tiện làm theo ý mình, như thế thì cuộc trại mới mang lại cho em niềm 

vui và những bài học bổ ích. 

LIỆT KÊ CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT KHI ĐI TRẠI 

Một Hướng Đạo Sinh giàu kinh nghiệm, bao giờ cũng mang theo 

mình hành trang gọn nhẹ nhưng đầy đủ.

Dưới đây là những vật dụng gợi ý, tuỳ theo nhu cầu, mục đích và thời 

gian ở trại, chúng ta có thể thêm vào hay bớt ra.

Vật dụng đi trại cá nhân 

• Ba lô đeo vai 

• Gậy Hướng Đạo (1m60) 

• Y PHỤC: (tuỳ theo mùa và thời gian ở trại) Đồng phục, thường 

phục, đồ ngủ, đồ tắm, áo mưa. nón, giày, dép... 

• VỆ SINH: Kem, bàn chải răng, xà phòng, khăn, gương lược, 

giấy vệ sinh... 

• ĂN UỐNG: Chén, đũa, muỗng, ly, dao đa năng, bình nước, 

• HỌC TẬP: Viết, sổ tay, dây, còi,... 

• SINH HOẠT: Đèn pin (pin và bóng dự phòng), đèn cầy, nhang 

muỗi, thuốc muỗi, quẹt gas, kim chỉ, tiền túi, trại phí... 

• NGỦ, NGHỈ: Mùng mền, võng 

Dụng cụ tập thể (ĐỘI) 
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• Túi cứu thương 

• Cờ Đội

• Lều (có đầy đủ dây - gậy - cọc - dùi cui) 

• Bạt lót lều …

• Cây, dây và vật liệu làm thủ công trại 

• Địa bàn - Đèn bão - Đèn cầy - Đuốc 

• Thùng hay xô chứa nước, can xách nước, gàu múc nước... 

• Nồi, soong, chảo, ấm nấu nước, dao thớt, rổ rá 

• Tô đĩa lớn - Vá (môi) muỗng đũa lớn - xà phòng rửa chén 

• Dao, rìu, rựa, cưa, cuốc, xẻng... 

• Thực phẩm - Gia vị 

• Bút màu, giấy làm báo trại 

CÁCH SẮP XẾP BA LÔ 

Các em nên tập thành thói quen sắp xếp ba lô theo thứ tự nhất định, 

vật gì mà lần nầy để chỗ này thì lần sau cũng để chổ ấy, để mỗi lần đi 

trại thì xếp vào nhanh chóng gọn gàng, và khi cần lấy vật gì ra, chúng 

ta đã biết nó đang ở nơi nào trong ba lô, chúng ta sẽ lấy ra một cách 

nhanh chóng mà không cần lục xáo lung tung. Vật dụng gì cần và 

thường dùng thì để lên trên hay cột bên ngoài 

Các túi nhỏ bên hông balô 

A = Vật dụng sinh hoạt 

B = Đồ vệ sinh cá nhân, 

       cứu thương 

C = Vật dụng ăn uống. 59.
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Chú ý: Sổ tay, tài liệu, bản đồ... bỏ vào một bao ni lon cột lại. Y phục và 

đồ tắm đồ lót mỗi loại cũng bỏ vào một bao ny lon riêng. Áo mưa, áo 

khoác để nằm trên cùng hay cột bên ngoài, khi cần thì lấy được ngay.

Các vật dụng chung của Đội thì chia nhau ra mỗi người mang một ít. 

Có thể treo vào ba lô hay xách trên tay. 

Tận dụng túi áo, túi quần để đựng những vật gọn nhẹ và cần thiết 

như: địa bàn, quẹt gaz, dao đa năng, còi, băng cá nhân. 

Việc sắp xếp vật dụng vào ba lô cũng ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể 

khi di hành đường dài. Sắp xếp những vật nặng dưới đáy ba lô giúp 

cho ba lô ôm sát vào thân người, như thế thì sức nặng của ba lô tỳ vào 

hông và thắt lưng, hai vai mang toàn bộ sức nặng của ba lô. 

Nếu độn vật dụng làm ba lô căng tròn, vật nặng xếp lên trên, ba lô sẽ 

bật ra sau và sức nặng sẽ dồn vào một điểm tiếp xúc làm cho lưng 

chúng ta đau đớn, không thể nào đi xa được 

DI HÀNH AN TOÀN 

Khi di hành, không nên đi trên các xa lộ hay đường sắt mà nên tìm một 

con đường mòn song song. Nếu buộc phải đi theo đường lộ thì luôn 

luôn đi hàng một và đi sát bên lề trái 

của con đường (vì như thế chúng ta 

sẽ nhìn thấy rõ xe ngược chiều đang 

chạy tới và tránh được xe cùng chiều 

đâm vào phía sau lưng). 

Nếu ban đêm mà đường lại không 

có đèn, em nên khoác vào chiếc áo 

màu trắng hoặc dùng khăn tay màu 

trắng cột quanh đầu gối bên phải để 

các bác tài dễ nhận thấy. Người đi 

đầu và đi cuối nên cầm đuốc, đèn 

bão hay đèn pin (không được chiếu 

đèn pin thẳng vào xe ngược chiều, vì 

như thế làm loá mắt tài xế dễ gây tai 

nạn). Lúc đi đường, các em nên ca 

hát vừa để quên mỏi mệt, vừa báo 

cho những người chung quanh biết 
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sự hiện diện của chúng ta. 

Khi băng rừng hay đi trên các con đường mòn có nhiều lùm bụi, nên 

mặc áo quần dài và dày, mang giày, vớ cao... để đề phòng rắn rết muỗi 

mòng. Không nghỉ chân bên lùm bụi, đống đá, lá ủ, nơi ẩm thấp... Nếu 

có thể thì nên bôi thuốc chống muỗi và côn trùng.

ĂN UỐNG KHI DI HÀNH 

Khi di hành đường dài, các em cần phải ăn uống để bổ sung năng 

lượng bị tiêu hao. Tuy nhiên các em không nên ăn những thức ăn khó 

tiêu hoặc ăn quá no, khi đi sẽ bị nặng bụng và xóc hông, không thể đi 

được. Chỉ nên ăn thành nhiều lần bằng những thức ăn nhẹ chế biến 

sẵn. Các em cũng không nên uống nhiều nước, cho dù có khát thì 

thỉnh thoảng cũng chỉ nên nhắp từng ngụm nhỏ mà thôi. Uống quá 

nhiều nước, em có thể bị lã và ngất xỉu. 

SINH HOẠT TRẠI 

- Khi đến đất trại, việc đầu tiên là em cùng các bạn trong Đội, làm vệ 

sinh khu vực cắm trại thật sạch và luôn giữ như thế trong suốt thời 

gian cắm trại. 

- Không chặt phá cây cối hay xâm phạm cảnh quang thiên nhiên.

- Không mang ra khỏi đất trại những gì thuộc về đất trại.

- Tôn trọng đời sống hoang dã.

- Lều và khu vực Đội luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ.

- Đề phòng hoả hoạn khi nấu nướng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của 

lửa trại đối với môi trường.

- Nhiệt tình tham gia các công việc trong Đội mà không tị nạnh.

- Tự giác tuân giữ kỷ luật trại mà không cần sự giám sát.

- Không bao giờ rời khỏi khu vực Đội mà không có ý kiến của Đội 

trưởng - Bảo vệ sức khỏe. Ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ.

- Trước khi rời đất trại, các em cũng phải tổng vệ sinh một lần nữa, lấp 

hố rác và các mương rãnh, nhổ sạch các cọc lều, không để lại một dấu 

vết gì ngoài một kỷ niệm đẹp.

NHẬT KÝ TRẠI 

Là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời của một Hướng Đạo Sinh. 
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sự hiện diện của chúng ta. 

Khi băng rừng hay đi trên các con đường mòn có nhiều lùm bụi, nên 

mặc áo quần dài và dày, mang giày, vớ cao... để đề phòng rắn rết muỗi 

mòng. Không nghỉ chân bên lùm bụi, đống đá, lá ủ, nơi ẩm thấp... Nếu 

có thể thì nên bôi thuốc chống muỗi và côn trùng.

ĂN UỐNG KHI DI HÀNH 

Khi di hành đường dài, các em cần phải ăn uống để bổ sung năng 

lượng bị tiêu hao. Tuy nhiên các em không nên ăn những thức ăn khó 

tiêu hoặc ăn quá no, khi đi sẽ bị nặng bụng và xóc hông, không thể đi 

được. Chỉ nên ăn thành nhiều lần bằng những thức ăn nhẹ chế biến 

sẵn. Các em cũng không nên uống nhiều nước, cho dù có khát thì 

thỉnh thoảng cũng chỉ nên nhắp từng ngụm nhỏ mà thôi. Uống quá 

nhiều nước, em có thể bị lã và ngất xỉu. 

SINH HOẠT TRẠI 

- Khi đến đất trại, việc đầu tiên là em cùng các bạn trong Đội, làm vệ 

sinh khu vực cắm trại thật sạch và luôn giữ như thế trong suốt thời 

gian cắm trại. 

- Không chặt phá cây cối hay xâm phạm cảnh quang thiên nhiên.

- Không mang ra khỏi đất trại những gì thuộc về đất trại.

- Tôn trọng đời sống hoang dã.

- Lều và khu vực Đội luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ.
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Tất cả các kỳ trại em ghi riêng vào một cuốn sổ, trong đó: 

- Mô tả toàn bộ khung cảnh và sinh hoạt trại.

- Ghi nhận những kinh nghiệm, những ưu khuyết điểm trong kỳ trại.

- Phác hoạ hay dán những tấm hình đã chụp.

- Liệt kê những vật dụng mang thừa hay thiếu để lần sau bỏ bớt hay 

mang thêm.

GHI NHẬT KÝ TRẠI NHƯ THẾ NÀO? 

• Lần cắm trại thứ ... 

• Ngày tháng …  Thời gian ở trại …

• Địa điểm ... 

• Các đơn vị tham dự. Lộ trình di chuyển ... 

• Cảnh quang lộ trình …

• Vị trí, địa danh và khung cảnh đất trại ... 

• Chương trình sinh hoạt trại...

• Ăn uống … 

• Thời tiết ... 

• Những công việc đã làm, những bài học đã ứng dụng ….

• Những điều tôi thích …

• Những điều tôi không thích ... 

• Những sai sót, khuyết điểm .

• Những kinh nghiệm, ưu điểm …

• Tôi sẽ làm gì trong những kỳ trại tới …

Nhật ký trại là bằng chứng hùng hồn nhất để chứng minh khả năng 

“cắm trại” của mình trong những lần Hội đồng Đoàn xét duyệt để 

nâng cấp hay trao chuyên hiệu.

TRỞ VỀ 

Khi rời đất trại trở về, các em phải đồng phục tề chỉnh, ba lô gọn gàng, 

dáng điệu khoẻ khoắn vui vẻ... Không bao giờ trở về nhà với dáng 

điệu thảm hại, áo quần lôi thôi lếch thếch như những tàn quân chiến 

bại... Phụ huynh và những người không hiểu nhiều về đời sống trại, họ 

sẽ nghĩ rằng: cuộc sống thiếu thốn tiện nghi nơi hoang dã đã làm cho 

con em họ giảm sút sức khoẻ. Như thế thì rất khó xin phép cho những 

lần đi trại sắp tới.
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TĨNH TÂM 

Để chuẩn bị tinh thần cho em Tuyên Hứa, Đoàn trưởng sẽ tổ chức một 

cuộc tĩnh tâm, đây là buổi họp cởi mở giữa em, Đoàn trưởng, Tuyên 

Uý (hay Cố vấn giáo hạnh), các Trưởng trong đoàn và một số Hướng 

Đạo Sinh đã Tuyên Hứa, thường thường là các Đội trưởng và Đội phó. 

Buổi tĩnh tâm được tổ chức vào tối hôm trước ngày tuyên hứa, sau khi 

bế mạc lửa trại. Trong buổi tĩnh tâm này, Đoàn trưởng sẽ hướng dẫn 

các em kiểm điểm lại sự hiểu biết của em về phong trào Hướng Đạo từ 

ngày em gia nhập vào Đoàn, và nhất là ý chí quyết định chọn con 

đường Hướng Đạo là lối sống của mình. Mọi thắc mắc hay hoài nghi 

(nếu có) về một vài điểm nào đó của em sẽ được các Trưởng hiện diện 

lần lượt giải thích cho em trong bầu không khí tín nhiệm và thân hữu. 

Ngoài ra, như em đã biết một mình em không thể nào nhìn thấy rõ 

những ưu hay khuyết điểm của chính em. Do đó, nhân cơ hội này 

Trưởng sẽ thân ái nêu ra với em và giúp em tìm một đường lối thích 

hợp để dẹp bỏ những khuyết điểm hoặc cố gắng tiếp tục phát huy 

những ưu điểm để xứng đáng là một Hướng Đạo Sinh tốt. 

Buổi tĩnh tâm chìm dần trong ánh lữa đêm lời khuyên giải của các 

Trưởng mỗi lúc một thưa để cho tâm hồn em được thảnh thơi suy 

nghĩ, ngây ngất trong lý tưởng cao đẹp, trong tình huynh đệ thắm 

thiết của nhóm người cùng chung một ý chí, cùng chọn một lời 

nguyền.

TUYÊN HỨA 

Lễ Tuyên Hứa Hướng Đạo thường tổ chức vào buổi sáng, giữa thiên 

nhiên bao la, khi vạn vật đang bừng tỉnh chuẩn bị đón mừng một 

ngày mới, cũng giống như em đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn 

mới của cuộc sống. 

Nghi thức này tuy đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm và 

ý nghĩa. Đây là ngày quan trọng nhất của em trong cuộc sống Hướng 

Đạo. Cả đời em chỉ có một lần này mà thôi. 

Cả đoàn (Trưởng và Đoàn sinh đã Tuyên Hứa, nếu có thể thì mời phụ 

huynh của em) y phục chỉnh tề (có gậy và nón) sắp theo đội hình chữ 

U. 
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Đoàn phó cầm sẵn nón (đã đính huy hiệu sẵn), gậy và khăn quàng của 

Đoàn sinh sắp Tuyên Hứa. Đội trưởng của em ấy cầm sẵn tua vai. Đoàn 

trưởng nói vài lời nhắn nhủ và ra lệnh khai mạc nghi thức. Đội trưởng 

dẫn Đoàn sinh của mình đến trước Đoàn trưởng, đứng bên trái Đoàn 

sinh, chào và lùi lại. 

Đoàn trưởng hỏi:  “Em có biết danh dự là gì không?”

Đoàn sinh Thưa biết, danh dự là sống làm sao cho người ta tin ở mình

Đoàn trưởng:  “Em có muốn lấy danh dự mà hứa sẽ phụng sự tín 

ngưỡng và tổ quốc, giúp ích mọi người bất cứ lúc, và tuân theo luật 

Hướng Đạo không?” (hoặc một câu thích hợp khác)

Đoàn Sinh: “Thưa có”

Đoàn trưởng: “Vậy em hãy tuyên lời hứa”. 

Đoàn sinh tay phải chào, tay trái đặt lên đoàn kỳ đang hạ xuống nằm 

ngang, dõng dạc đọc lời hứa Hướng Đạo. (Trong lúc đó cả Đoàn đều 

làm Thủ hiệu Hướng đạo). 

Xong, Đoàn trưởng tiến đến gắn huy hiệu Hướng Đạo trên túi áo trái 

của Tân sinh và bảo:

“Tôi tin chắc em sẽ giữ lời hứa này, bắt đầu từ nay, chúng tôi nhận em 

vào đại gia đình Hướng Đạo” và bắt tay trái Đoàn sinh.

Phó Đoàn trưởng bước đến đội nón, quàng khăn, trao gậy, bắt tay trái 

(Nếu có phụ huynh thì mời họ trao khăn hoặc nón). 
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Đội trưởng đến gắn tua vai, bắt tay trái. 

Tân Hướng Đạo Sinh đưa tay chào các Trưởng. Các Trưởng chào lại. 

xong quay lại chào cả Đoàn, cả Đoàn chào lại. Đội trưởng tiến lên dẫn 

tân Hướng Đạo Sinh về chỗ. 

Nghi thức chấm dứt bằng những bài ca “Tuyên hứa”  “Nối dây Liên 

Đoàn”.

Sau đó, các bạn trong Đoàn sẽ đến để bắt tay chúc mừng em. Vì từ nay 

em đã chính thức là một Hướng Đạo Sinh. Được chào theo lối Hướng 

Đạo và bắt tay trái với các Hướng Đạo Sinh khác. 

Tuy nhiên em nên nhớ rằng: “Tuyên Hứa chỉ mới là khởi điểm chứ 

không phải là đích đến của Hướng Đạo” . Trước mặt em con đường 

còn dài, biết bao điều hấp dẫn và lý thú trong chương trình Hướng 

Đạo Hạng Nhì đang chờ đón em. 

Xắn tay áo lên và mạnh dạn tiến tới hỡi tân Hướng Đạo Sinh!

Bài hát

BÀI HÁT NỐI DÂY LIÊN ĐOÀN

1 /. Anh em nối dây Liên Đoàn cùng trông theo đích tối cao. Sao cho 

chóng nên hoàn toàn người dân tâm trí lớn lao. Yêu quí đất nước nhà 

ta. Trung với đất nước nhà ta. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng không 

bao giờ sờn lòng. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng đi cho cùng. 

2 /. Sinh ra chúng ta thảy đều cùng mang riêng chức trách ta. Ta nên 

cố theo mười điều luật luôn đưa dắt chúng ta. Cho xứng với tiếng 

đoàn ta. Không biết có lúc chồn chân - Dù ta thấy khó khăn thế nào 

cũng không bao giờ sờn lòng. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng đi 

cho cùng. 

BÀI CA TUYÊN HỨA

Giờ đây tôi xin lấy danh nghĩa tôi hứa trước anh em. Dù sao tôi đây 

cũng chẳng quên giúp ích hoài hoài. Lời hứa / yêu nước mến quê 

hương. Không dứt không phai. Lời hứa ra sức giúp nguy tai. Tiến bước 

trên đường. 
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Đoàn phó cầm sẵn nón (đã đính huy hiệu sẵn), gậy và khăn quàng của 

Đoàn sinh sắp Tuyên Hứa. Đội trưởng của em ấy cầm sẵn tua vai. Đoàn 

trưởng nói vài lời nhắn nhủ và ra lệnh khai mạc nghi thức. Đội trưởng 

dẫn Đoàn sinh của mình đến trước Đoàn trưởng, đứng bên trái Đoàn 

sinh, chào và lùi lại. 

Đoàn trưởng hỏi:  “Em có biết danh dự là gì không?”

Đoàn sinh Thưa biết, danh dự là sống làm sao cho người ta tin ở mình

Đoàn trưởng:  “Em có muốn lấy danh dự mà hứa sẽ phụng sự tín 

ngưỡng và tổ quốc, giúp ích mọi người bất cứ lúc, và tuân theo luật 

Hướng Đạo không?” (hoặc một câu thích hợp khác)

Đoàn Sinh: “Thưa có”

Đoàn trưởng: “Vậy em hãy tuyên lời hứa”. 

Đoàn sinh tay phải chào, tay trái đặt lên đoàn kỳ đang hạ xuống nằm 

ngang, dõng dạc đọc lời hứa Hướng Đạo. (Trong lúc đó cả Đoàn đều 

làm Thủ hiệu Hướng đạo). 

Xong, Đoàn trưởng tiến đến gắn huy hiệu Hướng Đạo trên túi áo trái 

của Tân sinh và bảo:

“Tôi tin chắc em sẽ giữ lời hứa này, bắt đầu từ nay, chúng tôi nhận em 

vào đại gia đình Hướng Đạo” và bắt tay trái Đoàn sinh.

Phó Đoàn trưởng bước đến đội nón, quàng khăn, trao gậy, bắt tay trái 

(Nếu có phụ huynh thì mời họ trao khăn hoặc nón). 
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Đội trưởng đến gắn tua vai, bắt tay trái. 

Tân Hướng Đạo Sinh đưa tay chào các Trưởng. Các Trưởng chào lại. 

xong quay lại chào cả Đoàn, cả Đoàn chào lại. Đội trưởng tiến lên dẫn 

tân Hướng Đạo Sinh về chỗ. 

Nghi thức chấm dứt bằng những bài ca “Tuyên hứa”  “Nối dây Liên 

Đoàn”.

Sau đó, các bạn trong Đoàn sẽ đến để bắt tay chúc mừng em. Vì từ nay 

em đã chính thức là một Hướng Đạo Sinh. Được chào theo lối Hướng 

Đạo và bắt tay trái với các Hướng Đạo Sinh khác. 

Tuy nhiên em nên nhớ rằng: “Tuyên Hứa chỉ mới là khởi điểm chứ 

không phải là đích đến của Hướng Đạo” . Trước mặt em con đường 

còn dài, biết bao điều hấp dẫn và lý thú trong chương trình Hướng 

Đạo Hạng Nhì đang chờ đón em. 

Xắn tay áo lên và mạnh dạn tiến tới hỡi tân Hướng Đạo Sinh!

Bài hát

BÀI HÁT NỐI DÂY LIÊN ĐOÀN

1 /. Anh em nối dây Liên Đoàn cùng trông theo đích tối cao. Sao cho 

chóng nên hoàn toàn người dân tâm trí lớn lao. Yêu quí đất nước nhà 

ta. Trung với đất nước nhà ta. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng không 

bao giờ sờn lòng. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng đi cho cùng. 

2 /. Sinh ra chúng ta thảy đều cùng mang riêng chức trách ta. Ta nên 

cố theo mười điều luật luôn đưa dắt chúng ta. Cho xứng với tiếng 

đoàn ta. Không biết có lúc chồn chân - Dù ta thấy khó khăn thế nào 

cũng không bao giờ sờn lòng. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng đi 

cho cùng. 

BÀI CA TUYÊN HỨA

Giờ đây tôi xin lấy danh nghĩa tôi hứa trước anh em. Dù sao tôi đây 

cũng chẳng quên giúp ích hoài hoài. Lời hứa / yêu nước mến quê 

hương. Không dứt không phai. Lời hứa ra sức giúp nguy tai. Tiến bước 

trên đường. 
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