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Tam bäo   (ba ngôi báu) 

Tam bäo là gì? Tam = ba; Bäo = quš báu, quš giá 
Tam bäo = ba ngôi báu.  
Ba ngôi báu Çó là gì? 1.PhÆt 2. Pháp 3. Tæng 
PhÆt - là ngÜ©i Çã hoàn toàn hi‹u bi‰t rõ m†i viŒc, 

sáng suÓt Ç‹ cÙu mình và cÙu ngÜ©i. 
Pháp - là nh»ng kinh sách ghi låi nh»ng l©i dåy cûa 

ÇÙc PhÆt và l©i bàn cûa các vÎ BÒ tát, T° sÜ. 
Tæng - là ngÜ©i Çã cåo ÇÀu, xa lánh gia Çình, vào 

sÓng trong chùa, nguyŒn tr†n Ç©i tu theo Çåo PhÆt. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Em luôn tôn kính và phøng th© ba ngôi báu PhÆt-Pháp-Tæng. 
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Ý nghïa hoa sen 
Gia Çình PhÆt tº (GñPT) lÃy hình Hoa sen làm huy 

hiŒu. Huy hiŒu hoa sen hình tròn có 8 cánh sen mÀu tr¡ng 
trên nŠn xanh lá må 

Hoa sen mÀu tr¡ng chÌ s¿ trong sáng hoàn toàn cûa 
trí tuŒ và hoàn toàn trong såch. 
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MÀu xanh lá må là mÀu hy v†ng cûa tu°i trÈ Çang 
vÜÖn lên 

Hình tròn tÜ®ng trÜng cho Çåo PhÆt viên dung vô 
ngåi. 

Tám cánh sen gÒm 5 cánh trên và 3 cánh dÜ§i. 
5 cánh trên chÌ 5 hånh: Trí tuŒ, H› xä, Tinh tÃn, 

Thanh tÎnh, TØ bi. 
3 cánh dÜ§i chÌ 3 ngôi báu: Pháp, PhÆt, Tæng. 
 

phÆt
pháp tæng

tinh tÃn

tØ  bi

thanh tÎnh
h›  xä

trí  tuŒ

 
Ba ÇiŠu luÆt 

Là oanh vÛ, em phäi thu¶c lòng 3 ÇiŠu luÆt Ç‹ cÓ 
g¡ng làm cho Çúng Ç¡n. 

 
ñiŠu luÆt thÙ nhÃt:  

Em tÜªng nh§ PhÆt. 
 
 
 

ñiŠu luÆt thÙ hai :  
Em kính m‰n cha mË  
và thuÆn thäo 
 v§i anh chÎ em 

 
 
 
 

ñiŠu luÆt thÙ ba : 
 Em thÜÖng ngÜ©i và vÆt. 

 

 

 

Hàng ngày, em chæm chÌ tÜªng nh§ ÇÙc PhÆt và niŒm 
danh hiŒu PhÆt trÜ§c khi Çi ngû. 
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Châm ngôn  
cûa  

Çoàn oanh vÛ 
 
Châm ngôn cûa Çoàn oanh vÛ là Hòa - Tin - Vui 
Hòa là gì? Hòa là hòa thuÆn, các em sÓng trong 

Çoàn  phäi nói næng hòa nhã và thuÆn thäo v§i nhau; 
tránh cäi vã hay gây g‡ không tÓt. 

Tin là gì? Tin là tin yêu, các em sÓng trong Çoàn 
phäi tåo s¿ tin tÜªng và thÜÖng yêu lÅn nhau; tránh gây 
m†i s¿ nghi ng©, ÇÓ kœ. 

 

Vui là gì? Vui là vui vÈ, các em sÓng trong Çoàn 
phäi luôn luôn vui vÈ và tÜÖi cÜ©i v§i nhau; tránh Çi s¿ 
cau có, giÆn h©n hay buÒn bã làm cho nét m¥t trª nên xÃu 
xí. 

 
Hòa là hòa thuÆn dÜ§i trên 

Tin là tin tÜªng, yêu thÜÖng m†i loài 
Vui là vui vÈ, dÎu hiŠn 

Hòa-Tin-Vui Ãy, em th©i nh§ luôn 

 

 

morse 

 

e o  t --  

i o o m -- -- 

s o o o o -- -- -- 

h o o o o ch -- -- -- -- 

 
Kš Ùc:  

Em In Sách H†c 
Tèo MuÓn Ÿ CHùa 
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GÚT 
Các em oanh vũ sẽ học 2 loại gút: 

1. Gút dẹt: 
Công dụng
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: nối hai sợi dây bằng nhau. 
Cách làm: theo hình vẽ 
Ứng dụng: - Cột 2 đầu múi băng khi băng vết thương. 

- Cột 1 gói hàng nhỏ. 

              
 
2. Gút số 8: 
Công dụng: gút đầu dây cho khỏi xơ, cầm cho khỏi 

tuột dây. 
Cách làm: nhìn theo hình vẽ. 
Ứng dụng: - thắt 2 đầu dây cho khỏi xơ 
 - nối đầu dây qua 1 lỗ vải góc lều trại 
 
 
 
 

Em luôn nh§ Çem theo 1m50 dây  
m‡i khi Ç‰n sinh hoåt v§i Çoàn. 

 

DẤU ĐI ĐƯỜNG 

Năm dấu căn bản: 
 

dấu bắt đầu, 
     điểm khởi hành 
 
 
đi theo hướng này 
 
 
đi nhanh lên 
 
 
đi chậm lại 
 
 
đường cấm đi  

 
 
 
Lợi ích của dấu đi đường: 
- làm phát triển sự chú ý của các em oanh vũ. 
- giúp các em mở mang trí xét đoán và biết lý luận 

khi nhìn các dấu đi đường. 
- biết chỉ đường cho các bạn khác trong các trò chơi 

lớn. 
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CHÚNG TA LÀ CHIM 
Chúng ta là chim 
Bốn phương bay về đây 
Về đây chúng ta 
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Sống trong đạo thiêng 
 
Chúng ta là hương, 
Gió mang đi ngàn phương 
Nguyện đem reo rắc 
Khắp nơi ánh vàng  
 

MẦM MĂNG 
Ðoàn em là những mầm măng rất non  
Ðang lớn đang tươi nhưng mềm  
Nhờ bao hàng trúc che chở bên mình  
Ðoàn em cuộc sống êm-đềm  
 
Dù măng bé yếu ớt nhưng vâng lời người trên  
Lo hết lòng làm việc cần chuyên  
Măng mọc đều đều đều  
Măng mọc thẳng thẳng thẳng  
Măng lớn lên trở nên trúc mềm.  

 

SEN TRẮNG 

Kìa xem đoá sen trắng thơm. 
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn. 
Hình dung Bổn Sư chúng ta  

 

Lòng Từ Bi trí giác vô cùng 
Đồng thệ nguyện một dạ theo Phật 
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết 
Đến bao giờ được tày sen ngát 
Tỏa hương thơm Từ Bi tận cùng. 
 

HÒ DÔ TA ! 
1- Anh em  ( Dô ta ) 

Hăng hái hò reo ( Dô ta ) 
Vượt sông vượt núi ( Dô ta ) 
Vượt bao nhiêu đèo ( Dô ta ) 
Dô tà là hò dô ta! Dô ta ! 

2- Đèo cao ( Dô ta ) 
Thì mặc đèo cao ( Dô ta ) 
Nhưng lòng ta quyết ( Dô ta ) 
Còn cao hơn đèo ( Dô ta ) 
Dô tà là hò dô ta! Dô ta !
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ANH  EM  TA  VỀ 
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này, 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Anh em ta về cùng nhau ta quay quần này,  

5 - 4 - 3 - 2 - 1 
Một - đều chân bước nhé 
Hai - quay nhìn nhau đi 

Ba - cầm tay chắc nhé, không muốn  ai chia lìa 
Bốn - nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà 

Năm - giữ mãi tình này trong câu ca. 
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VUI  LÀ  VUI  
Vui là vui là vui ! Chúng mình vui nhiều 
Vui là vui là vui ! Chúng mình vui quá 

Vui là vui là vui ! Chúng mình vui nhiều 
Vui là vui là vui ! Chúng mình quá vui. 

 

HÁT TO NHỎ  
Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ 

Rồi ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe 
Ô  ố  ô  ồ  ô .  Ô  ố  ô  ồ  ô . 

Ta vui ta hát, hát cho vui đời ta. 
 

 

CÙNG QUÂY QUẦN  
Cùng quây quần ta vui vui vui 
Ta hát với nhau chơi chơi chơi 

 

Rồi lên tiếng reo cười cười cười 
Làm vui thú bao người người người ! 

 

 

THẦY TA TỚI RỒI 
Thầy ta tới rồi. Thầy ta tới rồii! 

Cùng trang nghiêm. Cùng trang nghiêm! 
Ta chắp tay cung nghinh Thầy.  
Ta chắp tay cung nghinh Thầy! 

Gương từ bi. Gương từ bi! 
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