
  ẤU ĐOÀN CHI LĂNG 

 

GIÒ NON 
 

Name: ___________________________   Đàn: ________________________ 

Date Started: ___________     Date Completed: __________ 

           Soi Gia  

      

1. Who is Baden Powell? What is his birthday?   _________________  

Cụ Baden Powel là ai? Sinh nhật của cụ ngày nào?  

 

2. Memorize name and slogan of your Liên Đoàn, Pack  _________________ 

and Den. 

Biết tên, khẩu hiệu của Liên Đoàn, Bầy & Đàn.  

 

3. Tell the story of “Lac Long Quan and Au Co”.   _________________  

Kể lại chuyện  “Lạc Long Quân & Au Cơ”. 

 

4. Memorize the Cub Promises.     _________________  

Thuộc 3 Lời Hứa Sói con. 

 

5. Memorize 3 songs/Thuộc 3 bài hát sau    _________________ 

 - Giò Non 

- Lúc Thú Vui Này 

- Bài Ca Chính Thức Sói con 

 

6. Know the Grand Howl Ceremony.     _________________  

Biết lễ Tiếng Rống Lớn.  

 

7. Know the Cub Salute, hand shake and their meanings.  _________________  

Biết và hiểu ý nghĩa cách chào và bắt tay của Sói con.  

 

8. Know the meaning of the Investiture Ceremony.  _________________  

Biết ý nghĩa Lễ Tuyên Hứa.  

 

9. Go on one field trip with your Pack.    _________________  

Đi một kỳ Thám Du với Bầy.  

 

10. Know how to prepare your equipment for a camping trip. _________________  

Biết tự chuẩn bị dụng cụ đi trại. 

 



 

 

11. Speak Vietnamese with Vietnamese people.   _________________  

Nói tiếng Việt với người Việt Nam. 

 

12. Talk politely and respectfully to older people.   _________________  

Chào hỏi và thưa gửi người lớn. 

 

13. Give in to younger kids when it’s reasonable.   _________________  

Nhường nhịn các em nhỏ.  

 

14. Do a good deed daily.       _________________  

Làm mỗi ngày một việc thiện. 

 

15. Finish your homework on time.     _________________  

Làm bài sau khi đi học về  

 

16. Keep your room clean and neat.     _________________  

Giữ gìn phòng của mình sạch sẽ, ngăn nắp.  

 

17. Do one house chore daily.      _________________  

Làm một công việc nhà mỗi ngày. 

 

18. Prepare your uniform for every scout meeting.   _________________  

Tự sửa soạn đồng phục cho mỗi kỳ họp.  

 


