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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI
“TUẦN LỄ VĂN HÓA CÔNG NHÂN ĐỒNG NAI” NĂM 2015
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổ
chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2015, hướng đến kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công
đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015), nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho công nhân, Liên
đoàn lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức “Tuần lễ văn hóa công nhân Đồng Nai” năm 2015, từ ngày
16/6 đến 22/6/2015 tại KCN Biên Hòa 2 (đường 2A, trước Công đoàn KCN).
“Tuần lễ văn hóa công nhân Đồng Nai” năm 2015 bao gồm các hoạt động như:
- Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật Lao động,
Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội…thông qua hình thức đố vui có thưởng.
- Tuyên truyền về kiến thức y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh; khám bệnh tư vấn sức
khỏe miễn phí cho công nhân lao động.
- Chương trình công nhân với văn hóa giao thông.
- Phiên chợ hàng Việt phục vụ cho công nhân viên chức lao động, gian hàng thư pháp…
- Chương trình văn nghệ phục vụ công nhân lao động hằng đêm.
- Hoạt động trò chơi tập thể.
Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức hoạt động trò chơi tập thể như kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy,
hướng dẫn múa dân vũ, vũ hội hóa trang và tổ chức giải bóng đá mini cho thanh niên công nhân vào
ngày chủ nhật 21/6/2015.
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HỘI DIỄN TIẾNG HÁT THANH NIÊN CÔNG NHÂN
KHỐI DOANH NGHIỆP NĂM 2015
Nhằm phát động phong trào văn hóa – văn nghệ cho thanh niên công nhân, thi đua lập thành
tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
X và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên
thanh niên công nhân. Qua phong trào, tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên đến với tổ chức đoàn,
xây dựng củng cố tổ chức đoàn tại đơnvị. Hội diễn tiếng hát thanh niên công nhân khối doanh
nghiệp năm 2015 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được thi với 05 thể loại: Đơn ca, Song ca (hoặc
tam ca), Tứ ca (hoặc tốp ca), Ca múa (phải có múa minh họa), Múa hoặc nhảy hiện đại.

THÀNH ĐOÀN BIÊN HÕA TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG
DÀNH CHO THANH NIÊN CÔNG NHÂN
Thành Đoàn Biên Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa tổ chức các
hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2015 với nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong
trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội, chăm cho đời sống cho thanh niên công nhân,
tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên công nhân; bên cạnh đó còn thu
hút thanh niên công nhân đến với các tổ chức Đoàn – Hội – Công đoàn:
- Khám bệnh, phát thuốc miễn phí tư vấn sức khỏe sinh sản cho 300 người và tư vấn sức
khỏe sinh sản cho 200 ĐVTN tại phường Long Bình Tân.
- Trao tặng 40 suất quà cho các công nhân tại phường Long Bình, Bình Đa, Tam Hiệp và con
em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của phường Long Bình Tân.
- Tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm,
phòng chống HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, viết tặng 400 chữ thư pháp miễn phí
cho thanh niên công nhân.
- Tổ chức cho thanh niên công nhân ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các doanh nghiệp và các khu
nhà trọ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại các phường An Bình, Bình Đa, Tam Hiệp, xã An Hòa,
Hóa An, được 124 buổi, thu hút 5.800 lượt người tham gia.
Nguồn: Ban TNCN-ĐT Tỉnh Đoàn tổng hợp
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
TẤM LÕNG NHÂN ÁI CỦA BÁC HỒ
Tấm lòng nhân ái, bao dung, yêu thương con người đã làm nên giá trị tinh thần lớn lao và
sâu sắc của vị Cha già kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan điểm vì con người của Bác đã trở
thành một triết lý nhân sinh cao cả, kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại
và thời đại. Suốt cuộc đời, từ khi bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước đến trước khi vĩnh biệt
thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều một lòng vì nước, vì dân.
Trong thời gian ở nước ngoài, chứng kiến cảnh công nhân bị áp bức bóc lột, Bác Hồ đã nghĩ
đến những người lao động nghèo khổ cùng cảnh ngộ ở đất nước mình. Bác đã từng nói: “Ở đời và
làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”. Ngay từ ngày đầu
Cách mạng Tháng Tám thành công, tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến
quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục tiêu của Nhà nước là: “Làm cho dân có ăn, làm cho dân
có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành”. Để làm được điều đó, Người đã đề ra
nhiệm vụ cấp bách là diệt giặc đói và giặc dốt. Thương nhân dân đời sống khó khăn, Bác nhắc nhở
nhiệm vụ thường xuyên là xóa đói nghèo, làm cho kinh tế phát triển; người nghèo thì đủ ăn, người
đủ ăn thì khá giàu và người khá giàu thì giàu thêm. Kinh tế có phát triển, đời sống đồng bào có ấm
no thì đất nước mới cường thịnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên, khi đã có
chính quyền, phải xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh, đấu tranh với những biểu hiện quan
liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, xa dân; phải dựa vào dân, khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong nhân
dân.

Bác Hồ tại Đại hội II của Đảng, tháng 2-1951
Bác thường dành thời gian đến thăm các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người nghèo
khổ. Thấy các cháu nhỏ sức khỏe yếu, Bác đề nghị những nhà lãnh đạo địa phương phải chăm lo
đến đời sống người dân từ việc nhỏ nhất. Những khi Tết đến xuân về, dù không có nhiều tiền bạc,
quà bánh để tặng những người nghèo khổ, Bác cũng dành thời gian đến với họ.
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Bác Hồ chia quà Tết cho các cháu nhỏ ở Hợp tác xã Khe Cát,
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh ngày 2/2/1965
Đối với những người lầm đường lạc lối, Bác vẫn đối xử một cách độ lượng, khoan hồng.
Năm 1946, Bác tới trại giam Hỏa Lò để thăm hỏi, khuyên bảo những phạm nhân ở đây. Bác tặng áo
khoác cho họ, ân cần ngồi bên họ, khuyên bảo họ, nghe họ phân trần, và Người đã rưng rưng nước
mắt. Bác thường căn dặn, với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm
hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết.
Bài học:
Học tập Bác, chúng ta cần sống vì mọi người, luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái “Lá
lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, bằng nhữnh hành động, việc làm cụ thể. Hãy chung
sức, chung lòng sưởi ấm những người nghèo xung quanh chúng ta là việc làm thiết thực nhất để
hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.
Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

THEO DÒNG LỊCH SỬ

 Những ngày đáng nhớ trong Tháng 06
 65 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 – 01/6/2015)
 43 năm Ngày Môi trường thế giới (05/6/1972 – 05/6/2015)
 55 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/6/1960 – 07/5/2015)
 Ngày 20/6/2015: Ngày Tết đoan ngọ (ngày 5/5 âm lịch)
 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015)
 50 năm Ngày thành lập Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/196521/6/2015)
 14 năm Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6/2001 – 26/6/2015)
 14 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 17/5/2015)
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NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (21/6/1965-21/6/2015)
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc của nhân dân ta kết thúc vẻ vang bằng chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong chiến công chung của dân tộc, không thể không kể đến
những đóng góp to lớn của lực lƣợng Thanh niên xung phong trên mỗi nẻo đƣờng đất nƣớc
đầy bom đạn, thử thách và hy sinh.
Được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ giao nhiệm vụ, tháng 3-1965, Ban Bí thư
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động trong toàn đoàn viên, thanh
niên tình nguyện gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước.

Huy hiệu Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.
Ngày 21-6-1965, Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên ra đời. Đây là
một lực lượng lao động đặc biệt, quân sự hóa của thanh niên, có vũ trang, được tổ chức và xây dựng
trên ba mặt: sản xuất, chiến đấu, học tập; có độ tuổi từ 17-30. Với nhiệm vụ mở đường, bảo đảm
giao thông vận tải ở Quân khu IV và các tuyến đường vận tải chiến lược vào chiến trường miền
Nam và sẵn sàng bổ sung lực lượng cho quân đội khi cần thiết. Từ khi mới thành lập cho đến ngày
miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), từ phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm
xung phong” ở miền Nam do Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam phát động, đã có gần 30 vạn
thanh niên gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tiếp bước cha anh lên
đường với quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Và họ đã có mặt ở hầu hết các chiến trường, các tuyến đường, các trọng điểm… gian khổ nhất, ác
liệt nhất, nguy hiểm nhất để mở đường, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ,
đường sắt, đường thủy trong cả nước.
Trên mặt trận chiến trƣờng Nam Bộ: Với tinh thần “Năm xung phong”, Tổng đội Thanh
niên xung phong giải phóng miền Nam đã anh dũng kiên cường cùng bộ đội trên các chiến trường
tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vận tải vũ khí, đạn dược, lương thực, vận chuyển thương
binh, rà phá bom mìn. Lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam đã phục vụ 641
trận đánh, trực tiếp chiến đấu trên 40 trận, bắt sống 856 tên địch, trong đó có 286 lính Mỹ, bắn rơi 5
máy bay Mỹ, phá hỏng 20 xe tăng; làm và sửa chữa 29km đường ô tô, 185km đường xe thồ, 125m
cầu, đào 1135km hầm hào, xây dựng 8 bệnh viện và 272 kho quân dụng; vận chuyển 23.117 tấn
hàng, 9.538 thương binh và đưa 18.000 lượt bộ đội qua sông; chăm sóc nuôi dưỡng 2.077 thương
binh; cung cấp cho lực lượng vũ trang 550 cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan Trung ương Cục 160
người, điển hình là:
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Thanh niên xung phong miền Nam bốc dỡ hàng hóa phục vụ chiến đấu.
- Liên đội I trên tuyến đường 1C, trong suốt 9 năm hoạt động đã dũng cảm chiến đấu vượt
qua mưa bom bão đạn của địch, vận chuyển 10.000 tấn quân trang, tiếp nhận đưa về mũi Cà Mau
trên 1 vạn quân, phối hợp cùng bộ đội chiến đấu bắn rơi 100 máy bay, diệt 50 xe tăng và tàu sắt, giữ
vững thông suốt tuyến đường huyết mạch từ Khu 9 về Trung ương Cục.
- Đội 2311, Đội 1265, Đội 112, Đội 1263, Đội 32… thường xuyên theo sát quân giải phóng
đánh trận, âm thầm lần mò trong đêm tối, dưới trời mưa, đường lầy, cắt rừng tránh địch phục kích,
vượt qua bãi mìn của địch, vận chuyển quân lương, thương binh, chiến đấu với địch, phục kích bảo
vệ thương binh.

Đội 2311 - Lá cờ đầu của Liên đội 5.
Với những thành tích xuất sắc đó, lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam
đã được tặng thưởng 01 Huân chương Thành đồng hạng Nhất, 03 Huân chương Thành đồng hạng
Ba, 01 Huân chương Quân công hạng Ba, 10 Huân chương Giải phóng hạng Nhất, 50 Huân chương
Giải phóng hạng Hai, 117 Huân chương Giải phóng hạng Ba, 26 Huân chương Chiến công giải
phóng hạng Ba, 152 Huy chương Giải phóng hạng Nhất, 207 Huy chương Giải phóng hạng Hai, 54
dũng sĩ các loại, hàng ngàn Bằng khen, giấy khen. Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam năm
2009.
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Lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách
mạng, phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên xung phong đi trước lập nhiều chiến công
xuất sắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đóng góp
công lao, thành tích to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Nguồn: baotanglichsu.vn

THANH NIÊN VÀ PHÁP LUẬT
TIỀN LƢƠNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2015
1.Thủ tục hƣởng trợ cấp thất nghiệp
Từ ngày 01/05, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 3
tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động phải nộp 01 bộ hồ sơ sau cho trung tâm dịch vụ việc làm
tại địa phương:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao
động/hợp đồng làm việc;
- Sổ bảo hiểm xã hội.
Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết
định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ.
Nội dung trên được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP.
2. Chế độ ƣu đãi cho cán bộ nghỉ hƣu trƣớc tuổi
Theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có
thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, nếu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng nhiều
chế độ ưu đãi, như:
- Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;
- Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;
- Trợ cấp 5 tháng tiền lương cho tổng số 20 năm đầu đóng BHXH, từ năm đóng BHXH thứ
21 trở đi mỗi năm được thêm nửa tháng lương;…
Trường hợp cán bộ không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền sẽ
bố trí công tác phù hợp, nếu không thể bố trí được thì sẽ được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu
theo quy định.
Nghị định 26 có hiệu lực từ ngày 01/05/2015; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định
này được áp dụng từ 01/01/2015.
3.Tiền lƣơng tháng để tính chế độ tinh giản biên chế
Theo Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC, tiền lương tháng để tính chế độ tinh giản
biên chế là tiền lương tháng đóng BHXH, bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh;
cộng với các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề và mức chênh
lệch bảo lưu (nếu có).
Ngoài ra, mức lương cơ sở để tính chế độ được hướng dẫn như sau:
- Trước 01/05/2010: 650.000 đồng;
- Từ 01/05/2010 – 30/04/2011: 730.000 đồng;
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- Từ 01/5/2011 – 30/04/2012: 830.000 đồng;
- Từ 01/05/2012 – 30/06/2013: 1.050.000 đồng;
- Từ 01/07/2013: 1.150.000 đồng.
Thông tư liên tịch 01 có hiệu lực từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày 31/12/2021; các chế độ tại
Thông tư này được tính hưởng từ ngày 10/01/2015.
4. Hƣớng dẫn phƣơng thức chi điều chỉnh tăng lƣơng 2015
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và
phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống.
Theo đó, phương thức chi trả kinh phí thực hiện có một số điểm đáng lưu ý sau:
- Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc
có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả tiền lương tăng thêm.
- Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường
xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân
sách trực thuộc còn thiếu nguồn.
- Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ Tài chính
sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan) và thông báo bổ sung kinh phí.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/5/2015, các chế độ quy định tại Thông tư được thực
hiện từ ngày 01/01/2015.
Nguồn: thuvienphapluat.vn

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
GIỚI THIỆU NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP
- Xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu may mặc càng được chú trọng. Nghề may công
nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần không nhỏ trong kim ngạch xuất
khẩu của cả nước. Nghề may có xu hướng mở rộng, thu hút nguồn nhân lực dồi dào.
- Khác với may gia dụng, may công nghiệp chuyên môn hóa người thợ theo từng khâu của
quy trình sản xuất. Người thợ may công nghiệp sản xuất theo quy trình công nghệ trong các nhà
máy, xí nghiệp, hợp tác xã sản xuất hàng may mặc.
- Trong xí nghiệp may công nghiệp, người ta phân chia thợ theo từng công đoạn sản xuất:
thiết kế mẫu – chuẩn bị sản xuất – cắt – may – ráp theo quy trình công nghệ - hoàn tất sản phẩm –
kiểm tra chất lượng sản phẩm – đóng gói.
- Nghề may công nghiệp phù hợp với cả nam lẫn nữ, có sức khỏe, tay chân và mắt không có
khuyết tật, tỉ mỉ, cần cù và có thẩm mỹ.
- Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có các trường dạy cắt may như: Trường Cao đẳng nghề Đồng
Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Trường Cao đẳng nghề khu vực Long
Thành–Nhơn Trạch, Trường Đại học dân lập Lạc Hồng.
Thông tin tuyển dụng:
Tổng công ty may Đồng Nai (Donagamex), Công ty Fashion Garments 2 cần tuyển:
- Nam/nữ công nhân may, có tuổi từ 18-35, tốt nghiệp THPT, có sức khỏe tốt, cần cù,
không bị dị tật về mắt.
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- Hồ sơ bao gồm: đơn xin việc, lý lịch cá nhân có dán hình, giấy khám sức khỏe (photo),
chứng minh nhân dân (photo), hộ khẩu (photo).
- Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 31/7/2015 qua email: office@donagamex.com.vn

GÓC KỸ NĂNG
BĂNG REO CHÀO MỪNG – LÀM QUEN
1. LÀM QUEN
- Bài hát: “Vừa gặp anh tôi đã thấy quen quen, thấy quen quen nhưng không phải là
quen. Cười lên đi và hãy hát lên đi. Hát lên đi để chúng mình làm quen”.
- Tạo không khí vui tươi: chúng ta có thể thay từ “quen quen” bằng hai từ láy khác (vd:
xinh xinh, yêu yêu, thương thương…) để tạo sự vui nhộn, sáng tạo. Có thể làm động tác minh họa
cho bài hát.
2. SUM HỌP
- Bài hát: “Mừng anh, anh vừa tới, tới thăm chúng tôi nơi này. Lòng tôi hân hoan vui say
khi trông thấy anh cười thật tươi. Ơi ơi giời giời ơi, mặt anh giống như mặt trời. Lòng tôi hân hoan
vui say khi trông thấy anh cười thật tươi”.
- Tạo không khí vui tươi: chúng ta có thể thay từ “mặt trời” bằng hai từ khác (vd: mặt mèo,
mặt rùa…) để tạo sự vui nhộn, sáng tạo. Có thể làm động tác minh họa cho bài hát.
3. VỖ TAY
- Bài hát: “Vỗ tay lên đi, xem ai có giận hờn gì. Vỗ tay lên đi, xem ai có giận hờn chi. Mình
là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Mình là anh em, có chi mà giận hờn nhau”.
- Tạo không khí vui tươi: Vừa hát vừa làm hành động theo lời bài hát. Chúng ta có thể thay
hành động “vỗ tay” bằng cách hành động khác vui nhộn (vd: sờ má, vuốt tóc…).
4. CHÀO ANH – CHÀO CHỊ
- Bài hát: “Chào anh, chào chị đã đến nơi đây (vỗ tay 1,2,3)
Xin chào anh bằng một câu hát hay (vỗ tay 1,2,3)
Xin chào chị bằng nụ cười rất tươi (hai tay để trên má)
Và xin chào, xin chào (vẫy tay)
Bằng một tràng pháo tay (vỗ tay 1,2,3 – 1,2,3 – 1,2,3,4,5,6,7)”.
- Tạo không khí vui tươi: Có thể thay hành động “vỗ tay” bằng nhiều động tác khác. Vd:
bằng một tràng pháo chân (dậm chân theo nhịp)…
Nguồn: gockynang.vn

KHÉO TAY HAY LÀM
HƢỚNG DẪN THẮT NÖT DÂY – NÖT CÁT TƢỜNG
Trong đời sống hàng ngày, việc sử dụng dây để thắt, buộc, bó, kéo, treo, neo rất cần thiết và
phổ biến. Bên cạnh những mục đích đó, chúng ta còn có thể thắt nút dây để trang trí, làm móc khóa,
dây đeo, v.v…
Hôm nay, chúng ta sẽ học cách thắt nút dây trang trí – Nút cát tường. Các bạn có thể sử dụng
làm móc khóa, quà tặng cho người thân và bạn bè.
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Bước 1:

Bước 3:

Bước 5:

Bước 2:

Bước 4:

Bước 6:

Lập lại một lần nữa
Bước 7:

Bước 8:

Chú ý : sau khi thắt tới bước 7 xong. Các bạn lật mặt sau sẽ thấy 4 sợi dây vòng ở 4 góc. Kéo
chỉnh các dây này sẽ được như hình 8.
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