
Học kỳ một : Giai đoạn 1(học sinh từ lớp Kindy đến lớp 2).    
Bài học 2 :  Sự ra đời của Thái tử  Tất Đạt Đa 
 

Sự phối 
hợp 
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bài học 

Thời 
gian 

Mục đích bài học :   
 
Học sinh sẽ am hiểu về nơi sanh của Thái tử Tất Đạt Đa 
 
Học cụ :  Học sinh cần bút chì màu  
 

Niệm 
Phật 

10 phút 1.Đồng niệm Hồng danh Đức Bổn Sư Phât Thích Ca Mâu Ni Phật– tỏ 
lòng biết ơn Đức Phật 
   Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times)  
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 
 
2.Breathing meditation-connect mind and body to the present 
Tọa thiền hít thở - nối kết thân tâm đối với hiện tại.  
   Next breath in, breath out breath meditation (3 times) 
   Kế tiếp hít vào, thở ra theo tư thế tọa thiền hít thở (3 lần) 
 
3.Chanting Amitabha Buddha 
Niệm A Di Đà Phật(Thanh Tịnh Phật) dãn đến sự tịnh tâm trọn vẹn. 
   Followed by Chanting Amitabha  
   Student repeat after teacher (3 tines). 
   Đồng Niệm Danh hiệu Phật  A Di Đà  
   học sinh lập lại theo giáo viên (3 lần)  

Tích sử 5 phút -Ôn lại bài học kỳ trước về giấc mơ của Hoàng hậu Maya. 
 
-Đọc đoạn văn dưới đây để học hiểu về sự ra đời của Thái Tử Tất Đạt Đa 
 
Vào một ngày trăng tròn của tháng Năm, Hoàng hậu Maya sanh Thái Tử 
Siddhartha trong một công viên hoàng gia xinh đẹp. Tất cả cây cối đều nở 
hoa. Các con ong bay vo ve quanh những bông hoa tươi mát. Chim chóc đang 
hót một cách líu lo. Tất cả mọi người đều vui mừng vì một Thái Tử đã sanh ra 
đời. 
 

Câu hỏi 
và 
Thảo 
luận 

5 phút  Thái Tử đã sanh ra đới vào lúc nào? 
 
Tên của Thái  Tử là gì? 
 
Cây cối có gì đặc biệt? 
 
Tại sao tất cả mọi người đều vui mừng? 
 

Bài làm 
của học 
sinh 

5 phút Học sinh sẽ tô màu vào tờ giấy có hình Thái  Tử Tất Đạt Đa ra đời 
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