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_ Ngày Tết thường rơi vào tháng Một hoặc tháng Hai, 
là mùa Xuân theo  Âm lịch. 
 
_  Ngày Tết là ngày đoàn viên của mọi gia đình. Riêng 
trẻ em sẽ được nhận những phong bì giấy màu đỏ có 
tiền bên trong từ những người lớn. Phong tục truyền 
thống này được gọi là Mừng Tuổi trong miền Bắc và 
Lì Xì trong miền Nam. Thông thường trẻ em sẽ mặc đồ 
mới và có những lời chúc theo truyền thống cho người 
lớn trước khi được Mừng Tuổi hoặc Lì Xì. 

 
Tết Trung Thu: 
_ Tết Trung Thu là lễ hội mùa gặt của người Việt Nam 
 
_ Tết Trung Thu còn được gọi là Rằm tháng Tám, Tết 
Trung Thu rơi vào ngày 15 tháng 8 Âm lịch của Việt 
Nam với đêm trăng tròn. 
_ Tết Trung Thu là dịp lễ các trẻ em được làm lồng đèn 
đủ các loại và hình thù, được xem múa lân, được làm 
và ăn bánh Trung Thu, sau đó các em sẽ rước lồng đèn 
đi vòng quanh xóm làng, vừa đi vừa hát để ngắm Trăng 
tròn. 
 

Chú ý: 
_ Âm lịch là lịch của người Việt Nam căn cứ theo chu kỳ vận 
hành của mặt trăng. 
_ Thông thường người lớn sẽ có lời chúc Tết cho trẻ em được 
thành công trong cuộc sống, khỏe mạnh và trẻ em sẽ chúc 
người lớn được được sống lâu và phát tài. 

_ Tết celebrates the arrival of spring based on 
the Vietnamese calendar, which usually has the date 
falling in January or February. 
_ Tết festival is reserved for the traditional family 
gathering. Children receive a red envelope containing 
money from their elders. This tradition is called 
“Mừng Tuổi” (happy new age) in the North and “Lì 
Xì” in the South. Usually, children wear their new 
clothes and give their elders the traditional Tết 
greetings before receiving the red envelop. 
 
Moon Festival (or Mid-Autumn Festival): 
_ Moon Festival is a harvest festival celebrated by 
Vietnamese people. 
_ Moon Festival also call is Rằm Tháng Tám, The 
festival is held on the 15th day of the 8th month of the 
Vietnamese calendar with full moon at night. 
_ In the Moon Festival, children will make lantern of 
various form, shapes, and colors, enjoy Dragon 
Dances, make and eat Moon Cake, children participate 
in parades in the dark under the full moon with lanterns 
after. 
 

Notes: 
_ Vietnamese calendar base on Lunar Calendar. 
 
_ Traditional Tet greeting is usually when the elder 
wishes the child a successful life, healthy and the child 
wishes elders long & prosperous life. 

 
 

Truyện cổ tích để tham khảo: 
 Sự tích bánh chưng bánh dày. 
 Ăn khế trả vàng. 
 Sơn Tinh Thủy Tinh. 

 
Nhân vật lịch sử để tham khảo: 
 Trần Hưng Đạo. 
 Hai Bà Trưng. 
 Lý Thường Kiệt. 

 
Chú ý: 
_ Sói con cần phải nhờ Bố Mẹ hoặc Sói Già hướng dẫn . 
 

     Vietnamese folklore for reference: 
 Story of the rice cake 
 The golden star fruit tree. 
 Legend of Son Tinh (Mountain Spirit) and Thuy 

Tinh (Sea Spirit) . 
Vietnamese historical figure for reference: 
 Trần Hưng Đạo. 
 Hai Bà Trưng. 
 Lý Thường Kiệt 

 
Notes: 

_ Soi Con will need help from Parent or Elder Wolf guidance. 

 
Resources: 

 Vietnamese Historical Figures: 
http://www.hungsuviet.us/nhanvat/hinhnhanvatls.html 
 

 Vietnamese folklore: 
Vietnamese Children’s Favorite Stories by Phuoc Thi Minh Tran (Amazon.com) 
(This is a very wonderfully translated/retelling of some of the favorite Vietnamese folklore stories.  
It is beautifully illustrated as well.) 
https://smile.amazon.com/Vietnamese-Childrens-Favorite-Stories 
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9. Thực hành theo sau: 
_ Sói Con phải thực hiện trước Ấu Đoàn. 
_ Sói Con giới thiệu tên, tuổi, lớp, tên trường học và 
đang học chương trình Hai Sao 
_ Sói Con giới thiệu tên, tuổi, lớp, tên trường học, sở 
thích của những bạn đó trước khi bắt đầu kể câu 
chuyện về những bạn đó. 
_ Sói Con giới thiệu tốt về một người bạn hoặc một 
nhóm bạn nào mà Sói con thích trước Ấu Đoàn, nói về 
những việc tốt mà người bạn đó hoặc nhóm bạn đó đã 
làm, làm cho ai và ở đâu.  
_ Sói Con phải tự tin, nói to và rõ ràng cho những 
người đứng xa nghe được. 

9.  Practice the following: 
_  Soi Con must do in front of the pack 
_  Soi Con introduce your name, age, grade, school 
name and learning Hai Sao program. 
_  Soi Con introduce your friend name, age, grade, 
school, hobbies before start to tell a story of  them. 
 
_  Soi Con intruoduce to praise a friend or few friends 
in front of the pack, talk about good deed’s friend, who 
they help, when & where are they did that. 
 
_  Soi Con should be confident, speak loudy and 
clearly so anyone standing far away can hear. 

 
10.   Nguyên tắc an toàn và tự lập ngoài trời: 

 Vui chơi dưới ánh nắng: Đội mũ, đeo kính mát, 
mặc áo màu nhạt, bôi kem chống nắng, uống nhiều 
nước. 

 Khi đi lạc ở nơi công cộng:  Báo cảnh sát hoặc 
nhân viên an ninh để liên lạc với bố mẹ. Không nói 
chuyện với người lạ.  
 

 Khi đi lạc ở đất trại: Đứng yên một chỗ.  Trùm bao 
rác để chống lạnh và ướt, đục lỗ chừa  mặt ra để thở.  
Thổi còi mỗi 5 phút để người khác nghe và tìm đến. 
Trong trường hợp không có còi thì phải dùng bất cứ 
vật dụng tạo ra những tiếng động lớn để người lớn 
nghe và tìm đến. 

 Trường hợp khẩn cấp: Gọi số 911, kể vắn tắt sự 
việc, đừng bao giờ cúp điện thoại trước. Không dùng 
điện thoại ngay sau đó, để cảnh sát hoặc bác sĩ gọi lại 
nếu cần thêm thông tin. 

10.   Basic safety & Survival priciples:  
 Fun in the Sun: Wear hat, sunglasses, light color 

clothes.  Apply sunscreen lotion.  Drink lots of water.  
 

 Lost at public place (shopping mall, theme park, …): 
Report to police or security guard.  Do not talk to 
strangers.  

 Lost in the woods: “Hug a Tree” and stay put.  Put a 
trash bag over your body to keep warm and dry.  
Make a hole on the side of the trash bag for your face.  
Blow the whistle every 5 minutes so adult can hear 
and find you. In case you have no whistle, use any item 
to make noise so adult can hear and find you. 

 In case of emergency: Call 911.  Briefly report the 
problem.  Never hang up the phone before the 
operator does.  Don’t use the phone right after, leave 
the phone line open so the police or doctor can call 
you for more information. 

 
11. Cách chọn đất trại, dựng lều và dọn dẹp lều: 

Thực hành dựng lều trước khi đi cắm trại.  
 Chọn đất trại: 
_  Tuân thủ nguyên tắc không để lại dấu vết. 
_  Tìm kiếm một đất trại có sẵn trong các khu vực tốt. 
_  Chọn đất trại tại địa điểm thoát nước tốt, tìm miếng 
đất bằng phẳng và không nhiều vật nhọn. 
_  Luôn luôn dựng lều cách nơi đốt lửa ít nhất 30 bước 
chân. 
_  Luôn luôn chọn vị trí đất trại cách hồ và dòng nước ít 
nhất 200 bước chân. 
_  Luôn luôn tìm dấu hiệu của những con vật nguy 
hiểm. 
 Dựng lều: 
_  Trải tấm bạt nơi mà mình chọn để dựng lều. 
 
_  Mở lều ra, trải lều trên tấm bạt và kiểm tra các vật 
dụng của lều. 
_  Đóng cọc các góc cần thiết của lều xuống đất. 
_  Lắp các thanh lều lại với nhau. 
_  Đặt các thanh lều vào các nơi tương ứng đúng theo 
vị trí trên lều. 
 
 

  11.   Choose a camp site, set up and clean up a tent: 
Practices setting up your tent before you go camping. 

 Choose a camp site: 
_  Follow leave no trace principles. 
_ In well-traveled areas, seek out existing campsites. 
_  At the campsite, choose a level spot that drains well, 
find an area that is flat and free of sharp objects.  
_  Always set up tent at least 30 feet from fire ring. 
 
_  Always camp at least 200 feet from lakes and 
streams. 
_  Always look for signs of creepy critters. 
 
 Tent set up: 
_  Lay a tarp down in the respective area before putting 
up your tent. 
_  Unpack tent, lay out tent onto the tarp and account 
for all the components of tent onto the tarp. 
_  Stake down the corners of your tent to the ground. 
_  Connect tent poles. 
_  Insert tent poles into the pole sleeves and put them in 
place. 
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