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05 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY VỚI 

THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh

tụ cách mạng luôn luôn quan

tâm, chăm sóc giáo dục thanh

niên, thiếu niên và nhi đồng. Bác

Hồ luôn có sự quan tâm đến việc

bồi dưỡng và giáo dục các cháu

thiếu nhi trở thành những người

có ích cho xã hội. Bác coi thiếu

nhi là người chủ tương lai của

nước nhà, cho nên cần phải sớm

rèn luyện đạo đức cách mạng.

Nhiều lời dạy của Bác đối với

thiếu nhi đã được các thế hệ thiếu

niên, nhi đồng Việt Nam khắc cốt

ghi tâm. Trước lúc đi xa, Người

còn "để lại muôn vàn tình thương

yêu cho các cháu thanh niên và

nhi đồng". Những lời dạy và bài

viết của Người dành cho thiếu

niên và nhi đồng là một trong

những di sản vô cùng quý giá của

dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.



Năm điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng hàm chứa những truyền

thống quý báu từ bao đời nay của dân tộc ta. Ðó là truyền thống yêu nước

nồng nàn, kiên cường chiến đấu chống mọi kẻ thù xâm lược; ham học

hỏi, cầu tiến bộ; đoàn kết, nhân ái, thương người như thể thương thân; lao

động cần cù, dũng cảm, sáng tạo và mối quan hệ tin cậy, chân thật trong

cộng đồng. Ðặc biệt, theo ông Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ thì, năm 1965,

để chuẩn bị phần thưởng cho giáo viên và học sinh vào cuối năm học,

Bác nhận thấy 'Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng' như ta đã biết

ở trên có điều gì đó chưa thật cân đối. Bởi ba câu đầu mỗi câu có sáu chữ,

còn hai câu sau chỉ có bốn chữ. Bác suy nghĩ và bổ sung cho mỗi câu đủ

sáu chữ. Nhất là câu thứ năm, Bác thêm chữ 'Khiêm tốn', vì từ năm 1965

trở đi đế quốc Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh, ném bom bắn phá miền

bắc. Ðó cũng là thời kỳ ở miền bắc xuất hiện nhiều gương thiếu nhi dũng

cảm cứu người, cứu hàng; ở miền nam xuất hiện nhiều gương 'Dũng sĩ

diệt Mỹ'. Bác không muốn các cháu vì thế mà sinh lòng tự kiêu. Bác

muốn các cháu khiêm tốn. Vì đức khiêm tốn sẽ giúp các em tiến bộ mãi.

Và đó cũng là lý do cho sự ra đời 'Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi

đồng' hoàn chỉnh như ngày nay:

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Học tập tốt, lao động tốt.

3. Ðoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Nguồn: https://toplist.vn/top-list/loi-day-y-nghia-nhat-cua-bac-ho-voi-thieu-nien-nhi-dong-33417.htm
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thiếu niên, nhi
đồng

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà Người còn là

một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải

kính nể. Những câu chuyện về Bác với thiếu nhi chính là minh chứng

cho tình yêu giản dị của Bác dành cho thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

Tỉnh yêu ấy được thể hiên qua câu chuyện : Để các cháu làm chủ

Cũng chính tại ngôi nhà của Bác ở Phủ Chủ tịch có một sự kiện

đáng ghi nhớ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ với thiếu nhi.

Từ ngày 22/6 đến ngày 11/7/1961, Bác đã dành chỗ đó cho các cháu làm

phòng triển lãm “Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy”. Trong 20 ngày, có

gần 10 vạn thiếu nhi đến xem triển lãm và vui chơi trong dịp hè. Bác Hồ,

Bác Tôn đã đến nói chuyện và dự liên hoan với 2.000 thiếu nhi trong

buổi bế mạc ngày 11/7/1961.

Đồng chí phục vụ Bác cảm thấy như vẫn còn sôi động khi vào dịp

hè năm 1961 các cháu thiếu nhi tổ chức triển lãm “Làm theo 5 điều Bác

Hồ dạy” trong nhà khách Phủ Chủ tịch.

Trung tâm triển lãm chính là phòng khách long trọng của ngôi

nhà. Nhiều em lần đầu tiên được đến nơi này thích lắm, chỗ nào cũng sờ,

sung sướng lăn cả ra nhà, ra bãi cỏ.
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Những tiếng hát, tiếng cười nói vang vang, đúng 

là ngày hội. Có đồng chí sợ tiếng loa làm ảnh hưởng 
sang các cơ quan xung quanh nên xin Bác bỏ bớt loa 
đi, nhưng Bác bảo:

- Triển lãm của các cháu phải để loa mới vui.

Bác còn nhắc phải có nhiều kem, si-rô, nước và 
bánh kẹo để phục vụ các cháu.

Thỉnh thoảng những khi nghỉ, Bác cũng ra xem 
các cháu vui chơi. Có hôm Bác đi dạo ở phía dưới, 
thấy một phòng có kê các ghế băng. Bác hỏi các đồng 
chí ghế đó để làm gì. Đồng chí phục vụ thưa:

- Thưa Bác để dành cho các cháu bị mệt ạ.

Thấy vậy, Bác bảo:

- Sao dành cho các cháu mà lại không có giường?

Ngày hôm sau, các đồng chí phục vụ triển lãm đã 
liên hệ với Bộ Y tế, và các ghế băng được xếp lại 
nhường chỗ cho những chiếc giường xinh xắn.

Bác Hồ là như vậy. Khách của Bác, dù là những 
người nhỏ bé nhất cũng luôn được tôn trọng và quan 
tâm chu đáo.
Nguồn: https://toplist.vn/top-list/cau-chuyen-ngan-ve-tam-guong-dao-duc-ho-chi-

minh-43688.htm
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Giữ hồn nhạc ngũ âm trong trường học

Nhạc ngũ âm là một loại hình mang đậm tính chất tín ngưỡng,

gắn liền với nghi lễ và đời sống sinh hoạt của người Khmer. Với âm

thanh trầm bổng, nhạc ngũ âm đã làm cho những điệu múa của đồng bào

Khmer thêm uyển chuyển, cũng như góp phần tạo nên nét riêng, sinh

động của âm nhạc truyền thống, khiến người xem say mê lạ thường.

Câu chuyện bảo tồn dàn nhạc ngũ âm của người Khmer không

chỉ giới hạn trong phum, sóc, trong những lễ hội đặc trưng mà hiện nay

đang được các trường học, các em học sinh nỗ lực gìn giữ và phát huy.

.
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Đội nhạc ngũ âm Trường phổ thông DTNT-THCS Lộc Ninh 

trong một tiết học nhạc

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/giu-

hon-nhac-ngu-am-trong-truong-hoc-5094.html



Bình Phước: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe năm 2022

Ngày 29-5, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Thanh thiếu nhi vui khỏe

tỉnh Bình Phước lần thứ XII và khai mạc hè, hưởng ứng

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Chương trình do

Hội đồng đội tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

tỉnh tổ chức.
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Các màn biểu diễn, thi đấu đặc sắc cùng những hoạt động như kéo co, 

vẽ tranh… đã thu hút đông đảo sự tham gia, yêu thích của các em nhỏ
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Chương trình đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp

phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất và các môn năng

khiếu cho thiếu nhi. Đồng thời, tạo ra một sân chơi giao lưu giữa

các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc

giáo dục thanh thiếu nhi của các cấp bộ Đoàn, Đội xây dựng một

mùa hè vui khỏe, lành mạnh. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và vận

động viên đã được thưởng thức những tiết mục múa, hát, nhảy

aerobic, dân vũ, võ thuật hết sức sôi động và đặc sắc do các câu

lạc bộ, đội, nhóm của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

biểu diễn

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/binh-phuoc-

ngay-hoi-thieu-nhi-vui-khoe-nam-2022-5107.html

https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/binh-phuoc-ngay-hoi-thieu-nhi-vui-khoe-nam-2022-5107.html
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Làm giàu từ hoa cẩm tú

Anh Phúc cho biết, ban đầu anh sưu tầm, nhân giống hoa

cẩm cù chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Anh đã lên

mạng tìm hiểu, đặt mua các giống cẩm cù từ nhà vườn ở các tỉnh,

thành phố trong nước. Trong đó, tập trung sưu tầm những giống có

mặt hoa đơn giản, dễ trồng, cho hoa nhiều về trồng lấy kinh nghiệm

và tìm kiếm những giống cẩm cù tại các cánh rừng tự nhiên của

Bình Phước.

.
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Anh Đỗ Văn Phúc giới thiệu về mô hình khởi nghiệp từ hoa cẩm cù với 

cán bộ Huyện đoàn Bù Gia Mập
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Để chăm sóc tốt loài hoa mà mình yêu mến, anh Phúc đã học 

hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc trên internet. Sau khi trồng, nhân giống 

thành công nhiều giống cẩm cù khác nhau, anh mạnh dạn nhập các 

giống cẩm cù có giá trị kinh tế cao từ nước ngoài về, thuần hóa với 

khí hậu Bình Phước. Đến nay, trong khu vườn rộng 4.500m2, anh đã 

trồng 6.000 chậu cây thuộc hơn 300 loại cẩm cù với sắc hoa và kiểu 

dáng khác nhau, trong đó có 10 loài cẩm cù đặc hữu của đất Bình 

Phước.

Khu vườn trồng hoa cẩm cù rộng 4.500m2 của anh Đỗ Văn Phúc

Nguồn: https://tinhdoanbinhphuoc.vn/tin-tuc-doan-hoi-doi/lam-giau-

tu-hoa-cam-cu-5109.html
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị

lãnh tụ luôn dành sự quan tâm

đặc biệt, sâu sắc tới các thế hệ

thanh thiếu niên nhi đồng.

Người đánh giá cao vai trò của

thế hệ trẻ đối với vận mệnh

quốc gia dân tộc. "Một năm

khởi đầu từ mùa xuân. Một

đời người khởi đầu từ tuổi trẻ.

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã

hội".

Cuốn sách "Bác Hồ Với

Thiếu Niên Và Nhi Đồng"

được biên soạn nhằm giáo dục

truyền thống cho thiếu niên

nhi đồng, cũng là dịp ôn lại

những tình cảm cao quý và tốt

đẹp của Bác Hồ với thế hệ trẻ.



12 cách dạy con của người Do Thái mà các bậc phụ 
huynh có thể học hỏi

1. Luôn khuyến khích trẻ tự lập

Để giúp con trưởng thành từ khi còn nhỏ, người Do Thái luôn dạy con mình
cách tự lập. Họ dạy con tự ăn, tự cầm muỗng đũa, tự làm những việc trong độ tuổi bé có
thể làm. Chẳng hạn như nếu bạn đến bất kỳ quán cafe nào ở Isarel, không khó để bắt gặp
những trẻ em Do Thái tự ngồi ăn một mình dù mới chỉ khoảng 1 tuổi.

Bố mẹ Do Thái luôn tạo điều kiện để con học tập, tự lập làm mọi việc trong khả
năng, sức khỏe cho phép của bé. Ở Việt Nam, đa số bố mẹ sợ con mình còn quá nhỏ để
có thể tự làm mọi việc, minh chứng cụ thể rằng dù bé đã 4, 5 tuổi nhưng vẫn được bố
mẹ xúc cho ăn cơm hằng ngày. Chính những điều này đã hình thành cho trẻ thói quen
dựa dẫm vào cha mẹ, được cha mẹ bao bọc, tương lai khó có thể thành tài

2. Không ra lệnh, chỉ gợi ý

Họ không giờ ra lệnh bất kỳ điều gì để làm theo vì những việc này rất giống
những tay độc tài. Thay vào đó, bố mẹ sẽ là người đưa ra những gợi ý cho con và cho
con tự quyết định theo mong muốn của mình. Bố mẹ cũng sẽ không bao giờ giám sát
con liên tục, xuất hiện mọi lúc mọi nơi bên con mà sẽ để trẻ tự do trong khuôn khổ an
toàn của riêng mình.

Tuy nhiên cách giáo dục này sẽ có hai mặt, vì những nhận định trẻ con của bé có
đôi lúc sẽ thất bại khiến bé cảm thấy chán nản và không còn hứng thú để thực hiện. Các
bậc phụ huynh Do Thái cũng vô cùng cởi mở với những sai lầm, thất bại này và giúp đỡ
con để bước tiếp. Nếu con bị điểm thấp ở trường lớp, họ sẽ không chê bai con mà sẽ
cùng con tìm ra vấn đề và giải quyết.

3. Dạy con đọc sách từ bé

Sách rất quý giá đối với người Do Thái, họ xem sách như một tài sản vô giá.
Thế nên họ luôn dạy con đọc sách từ khi bé và dạy con biết trân trọng những quyển
sách. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với những cuốn sách thì họ sẽ nhỏ một giọt mật ong
vào cuốn sách và cho trẻ hôn lên cuốn sách.

Họ muốn cho con mình nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào đầu tiên khi con
chạm tay vào quyển sách. Bởi người Do Thái tin rằng nếu bé biết trân trọng sách thì
sách cũng sẽ cho con những tri thức ngọt ngào. Vì thế, người Do Thái luôn chiếm tỉ lệ
phần trăm các nhà khoa học đạt giải Nobel hàng đầu thế giới
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4. Khen ngợi trẻ ngay khi có thể

Bố mẹ Do Thái luôn khen ngợi con, ngay khi trẻ còn chưa hiểu ngôn ngữ của

cha mẹ. Những hoạt động của bé như biết vẽ hay biết nói đều sẽ được bố mẹ ngợi khen

từ những hành động cụ thể. Điều đặt biệt ở gia đình Do Thái là các bé sẽ được bố mẹ

khen ở nơi đông người vì các bé cảm nhận được sự tôn trọng, hiện diện và vị trí của

mình trong xã hội.

Nếu trẻ đạt được thành tích ấn tượng, xuất sắc bố mẹ và tất cả thành viên trong

gia đình sẽ vỗ tay khen ngợi và dành những lời chúc mừng yêu thương đến bé. Điều này

sẽ giúp trẻ nâng cao lòng tự trọng, thúc đẩy tinh thần học hỏi và cung cách làm việc của

trẻ

5. Hãy tin tưởng con mình

Bố mẹ Do Thái luôn tin tưởng con khi họ giao cho bé làm một việc nào đó

trong khả năng, họ tin rằng con mình sẽ hoàn thành chúng một cách thật xuất sắc. Một

việc nghe có vẻ kỳ lạ là khi con họ đạt đạt điểm cao hoặc dành chiến thắng trong một

cuộc thi nào đó, phần thưởng họ dành cho con chính là sự tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng đối với cha mẹ Việt Nam họ thường cho con bánh kẹo hoặc một món đồ

chơi mà con yêu thích. Cách giáo dục của người Do Thái hoàn toàn khác với các bố mẹ

trên thế giới vì họ tin rằng sự tin tưởng con mình chính là phần thưởng giá trị nhất cho

các con, điều này thể hiện rằng, con bạn đã lớn, đã trưởng thành hơn rồi đấy.

6. Học cách chấp nhận việc bày bừa

Các bậc phụ huynh Do Thái cho rằng trẻ con luôn tò mò, thắc mắc về mọi thứ

xung quanh và còn rất tham chơi nhưng việc này sẽ được thay đổi khi chúng lớn lên. Vì

thế, khi vui chơi cha mẹ luôn cho con tự do, thoải mái bày bừa những đồ chơi con yêu

thích mà chẳng sợ cha mẹ quát mắng hay đe dọa.

Bố mẹ Do Thái sẽ không la mắng khi bé không gọn gàng mà họ còn tạo điều

kiện để con được tự do chơi và bày bừa khắp nơi. Đây chính là cách để con phát triển tư

duy về sau.
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7. Luôn để trẻ thỏa thích khám phá

Khác với những bố mẹ trên thế giới, cha mẹ Do Thái sẽ không bao giờ la mắng

hay cầm roi chạy theo sau con để yêu cầu con không được làm cái này, không được chơi

cái kia. Vì trẻ con luôn rất hiếu động và thừa năng lượng, chính vì vậy chúng cần phải

được thể hiện năng lượng ra ngoài.

Phụ huynh Do Thái tin rằng, cách giáo dục để trẻ tự do, thỏa thích khám phá

những gì bé thích và thế giới xung quanh thì sẽ giúp trẻ tự tin và thành công hơn khi

trưởng thành.

8. Mọi nỗ lực của trẻ đều đáng ghi nhận

Các bậc phụ huynh Do Thái tin rằng mọi nỗ lực của trẻ đều đáng ghi nhận dù

lớn hay nhỏ đều được bố mẹ khen thưởng. Ví dụ như khi con họ viết những dòng

chữ ngoằn ngoèo trên chiếc khăn ăn, bố mẹ cũng tự hào khen gợi và giới thiệu với cả

nhà như một bức tranh.

Người Do thái cho rằng, cách giáo dục này sẽ giúp con cảm thấy tự tin, vui vẻ

về những thành quả mà con làm ra. Sau này, con sẽ cố gắng nhiều hơn, phát triển tích

cực và đạt thành tích cao hơn.

9. Không gán ghép những từ tiêu cực cho con

Bố mẹ Do Thái không bao giờ nói với con những câu: "Con là người xấu" "Con

là đồ lười"... và họ sẽ không bao giờ gán ghép những từ mang nghĩa tiêu cực. Nhưng họ

sẽ thay thế những câu nói đó bằng câu nói: "Một đứa trẻ ngoan ngoãn như con tại sao lại

gây ra hành vi đáng tiếc như vậy?"

Đặc biệt, khi trước mặt người ngoài và những đứa trẻ khác, bố mẹ sẽ không bao

giờ chỉ trích, la mắng, họ sẽ tìm cách uyển chuyển hơn để truyền đạt cho con. Người Do

Thái ý thức và nắm bắt rất rõ những khuyết điểm, hành động xấu của con, họ sẽ khéo

léo uốn nắn, dạy dỗ lại con cái mà không để người ngoài can thiệp
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10. Chịu trách nhiệm với hành vi bản thân

Chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân là điều người Do Thái rất xem

trọng, họ luôn làm gương cho con học hỏi, noi theo. Trước mặt con, cha mẹ Do

Thái luôn hành động thận trọng và tỏ ra nghiêm túc với mọi hoạt động, quyết định.

Khi con họ có hành động sai, họ luôn dạy con họ phải chịu trách nhiệm

trước những hành vi mình gây ra vì việc này sẽ dạy bé có trách nhiệm, ý thức được

những hành động, lỗi lầm và sửa đổi hành vi về sau.

11. Dạy trẻ cách quản lý thời gian

Ngay từ khi còn nhỏ, các bé đã được bố mẹ dạy cách phải làm việc chăm

chỉ và biết cách quản lý thời gian hợp lý để mọi việc không chồng chéo lên nhau.

Cha mẹ Do Thái luôn cho con học thêm nhiều kỹ năng khác và nhiều bộ môn cùng

lúc với khối lượng thời gian lớn như đàn violin, tiếng Anh, toán học.

Nếu cha mẹ bé làm kinh doanh buôn bán thì các bé sẽ được tham gia buôn

bán cùng gia đình cùng cha mẹ từ rất sớm. Từ đó, những hoạt động trải nghiệm lớn

và liên tục như vậy, các em phải học cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc và

luôn tự nhủ phải làm việc chăm chỉ.

12. Chấp nhận rủi ro

Bố mẹ người Do Thái luôn dành câu nói quen thuộc này cho con của mình

"Hãy tiến về phía trước". Ý nghĩa của câu nói này là trẻ phải tự làm mọi việc một

mình, luôn phát triển bản thân thay vì giậm chân tại chỗ và tự giành được thành

công của riêng mình. Họ luôn cho phép con mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn,

khám phá thế giới và tự xoay sở với vấn đề riêng.

Việc này nhằm giúp trẻ học về sự tự tin, thất bại và chiến thắng. Cha mẹ

luôn theo sát con và lưu tâm đến từng hoạt động của trẻ và đưa ra lời khen ngợi,

khuyến khích kịp thời. Điều này giúp trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng

chấp nhận rủi ro.
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