Stage One: Term 3 Weekly Overview
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Tuần
1

Term 3

The Sangha (BI/U3) – Tăng Đoàn (BI/U3)
Introduction to the Sangha (people who spread the Dharma)
Giới thiệu về Tăng Đoàn (người truyền bá Phật Pháp)

2

Monks – Các Sư thầy

3

Nuns – Các Ni sư

4

Lay people – Phật tử

5

Review: Why is the Sangha important?
Tại sao Tăng Đoàn lại quan trọng?

6

The Tripple Gem (B1/U4) – Tam Bảo
Introduction to the triple Gem
Giới thiệu về Tam Bảo

7

The Buddha – Phật

8

The Dharma - Pháp

9

The Sangha – Tăng Đoàn

10

Review: Why is the Triple Gem important?
Tại sao Tam Bảo lại quan trọng?
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Term Three: Stage One, Lesson 1: The Sangha
Introduction to the Sangha (people who spread the Dharma)
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

10 min
10 phút

Lesson Aim: To outline some key features of The Sangha and for students to
gain appreciation for Monks Nuns.
Resources: Food offering drawing page
Mục tiêu bài học: Nêu một số nét chính về Tăng Đoàn để học sinh hiểu về
Tăng và Ni Sư.
Nguồn: trang vẽ tranh thực phẩm cúng dường
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
5 min
Information 5 phút
Nội dung bài
học

The Sangha
The Sangha is a group of monks or nuns. They practice the Dharma.
They spread Buddha’s teachings to help people become happier and
wiser.
Tăng đoàn
Tăng đoàn là một nhóm các tăng hoặc ni. Họ thực hành Giáo Pháp. Họ truyền
bá những lời dạy của Đức Phật để giúp mọi người trở nên hạnh phúc và sáng
suốt hơn.
Clothing
Their robes and clothing are simple and made from cotton or linen.
Trang Phục
Y phục( tấm Y vải và áo choàng) quần áo của họ rất đơn giản và được làm từ
vải bông hoặc vải lanh.
Shaven head
Buddhist monks and nuns shave their heads. They are easy to recognise
with their shaven heads. The time they would have spent on caring for
their hair is spent on more important activities like meditating, studying
Buddishm scriptures or chanting.
Đầu cạo trọc
Tăng và Ni cạo trọc đầu. Họ rất dễ nhận ra với đầu cạo trọc. Thời gian họ
dành cho việc chăm sóc tóc sẽ được dành cho các hoạt động quan trọng hơn
như thiền định, nghiên cứu kinh điển Phật hoặc tụng kinh.
Alms bowl
Offering food to monks and nuns is a part of Buddhist appreciation.
They accept what is given to them; It’s part of being humble.
Bát khất thực
Thực phẩm cúng dường cho các tăng ni là một phần của sự đánh giá cao của
Phật giáo. Họ chấp nhận những gì được trao cho họ. Đó là một phần biểu hiện
của sự khiêm tốn.
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Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận
Student
Activity
Hoạt
động của
học sinh

5min
5 phút

Ask students to explain 1 point they remember about The Sangha, their
clothing, shaven head or Alms bowl. Teacher to write answers on the
board.
Yêu cầu học sinh giải thích 1 điểm mà các em nhớ về Tăng thân, y phục, đầu
cạo trọc hoặc bình bát khất thực. GV ghi câu trả lời lên bảng.

5min
5 phút

Students will draw a picture of themselves making a food offering.
Học sinh sẽ vẽ một bức tranh về chính mình đang chuẩn thực phẩm cúng
dường.

VIEN	
  GIAC	
  TEMPLE	
  –	
  AUSTRALIA	
  

3

Term Three: Stage One, Activity 1: The Sangha – Food Offering
Students will draw a picture of themselves making a food offering.

Học sinh sẽ vẽ một bức tranh về chính mình đang làm thực phẩm cúng dường.
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Term Three: Stage One, Lesson 2: Monks
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

Lesson Aim: To outline some key characteristics of Monks
Bài học: Nêu một số đặc điểm chính của sư tăng.
Resources: The Monk colouring page.
Nguồn: tranh màu vẽ vị tăng

10 min
10 phút

1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
5 min
Information 5 phút
Nội dung
bài học

Monks
Các vị tăng
Shaven head
Buddhist monks are men shave their heads because it is more
important to serve others rather than looking after their appearance.
They sacrifice their outer appearances so that they spend more time
on important activities like studying Buddhism scripture, meditating, or
chanting rather than grooming their hair.
Đầu cạo trọc
Tu sĩ Phật giáo là những người đàn ông cạo đầu vì điều quan trọng là phục vụ
người khác hơn là chăm sóc ngoại hình của họ. Họ hy sinh hình dáng bên
ngoài để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động quan trọng như nghiên
cứu kinh điển Phật giáo, thiền định, hoặc tụng kinh hơn là chải chuốt đầu tóc.
Clothing
Their robes are simple and made from cotton or linen. The colour of
the robe is yellow. Yellow represents The Middle Path.
(Teacher can explain that the Middle Path means to be happy with
what you have).
Trang Phục
Y áo(tấm vải Y và áo choàng) của họ rất đơn giản được làm từ vải bằng bông
gòn hoặc vải lanh. Màu áo Y là màu vàng. Màu vàng đại diện cho Trung đạo.
(Giáo viên có thể giải thích rằng con đường Trung đạo có nghĩa là hạnh phúc
với những gì mình đang có).
Alms bowl
Monks give up their lives to help others. They can not earn a living to help
them survive. People Offer food to monks and this is a part of Buddhist
practice. Monks do not choose their food and they learn to be grateful for
whatever they are given. This practice helps them to be humble.
Bát khất thực
Các nhà sư từ bỏ cuộc sống của mình để giúp đỡ người khác. Họ không thể
kiếm sống để giúp họ tồn tại. Phật tử cúng dường thức ăn cho các nhà sư và
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Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận
Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

5 min
5 phút

5 min
5 phút

đây là một phần của việc thực hành Phật giáo. Các nhà sư không chọn thức
ăn cho họ và họ luôn thực hành hạnh tri ân bất cứ những gì họ nhận được.
Thực hành hạnh này giúp họ khiêm tốn.
Ask students to explain 1 point they remember about The Monks, their
clothing, shaven head or Alms bowl. Teacher to write answers on the
board.
Yêu cầu học sinh giải thích 1 điểm mà các em nhớ về Tăng thân, y phục, đầu
cạo trọc hoặc bình bát khất thực. GV ghi câu trả lời lên bảng.
Students will colour in the picture of the Monk.
Học sinh tô màu bức tranh vị tăng.
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Term Three: Stage One, Activity 2: Monks
Colour in the picture of the Monk –Tô màu bức tranh vị Tăng
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Term Three: Stage One, Lesson 3: Nuns
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

Lesson Aim: To outline some key characteristics of Nuns Resources:
Bài học: Nêu một số đặc điểm chính của Ni sư.
The Nun colouring page.
Nguồn: tranh màu vẽ Ni sư

10 min
10 phút

1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
Information
Nội dung
bài học

5min
5 phút

Nuns
First the Sangha only had Monks then Shakyamuni Buddha allowed
women to serve Buddhism and they are called Nuns.
Ni sư
Đầu tiên Tăng đoàn chỉ có các Tăng sĩ, sau đó Đức Phật Thích Ca cho phép
phụ nữ phục vụ Phật giáo và họ được gọi là Ni sư.
Shaven head
Like the Monks, the Nuns shave their heads because it is more important
to serve others rather than looking after their appearance. They sacrifice
their outer appearances so that they spend more time on important
activities like studying Buddhism scripture, meditating, or chanting rather
than grooming their hair.
Đầu cạo trọc
Giống như các Tăng, Ni cạo đầu vì quan trọng là phục vụ người khác hơn là
chăm sóc ngoại hình. Họ hy sinh hình dáng bên ngoài để dành nhiều thời gian
hơn cho các hoạt động quan trọng như nghiên cứu kinh điển Phật giáo, thiền
định, hoặc tụng kinh hơn là chải chuốt đầu tóc.
Clothing
Their robes and clothes are the same as the Monks, they are simple and
made from cotton or linen. The colour of the robe is yellow. Yellow
represents The Middle Path. (Teacher can explain that the Middle
Path means to be happy with what you have).
Trang phục
Y phục (mảnh vải Y và aó choàng)và quần áo của họ cũng giống như Tăng,
đơn giản và được làm từ vải bông gòn hoặc vải lanh. Màu Y áo là màu vàng.
Màu vàng đại diện cho Trung đạo.
(Giáo viên có thể giải thích rằng con đường Trung đạo có nghĩa là hạnh phúc
với những gì mình đang có).
Alms bowl
Nuns give up their lives to help others. They can not earn a living to help
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them survive. People Offer food to monks and this is a part of Buddhist
practice. Monks do not choose their food and they learn to be grateful for
whatever they are given. This practice helps them to be humble.
Bát khất thực
Các nữ tu từ bỏ cuộc sống của mình để giúp đỡ người khác. Họ không thể
kiếm sống để giúp họ tồn tại. Phật tử cúng dường thức ăn cho các nhà sư và
đây là một phần của việc thực hành Phật giáo. Các nhà sư không chọn thức
ăn cho họ và họ luôn thực hành hạnh tri ân bất cứ những gì họ nhận được.
Thực hành hạnh này giúp họ khiêm tốn.
Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

5 min
5 phút

5 min
5 phút

Ask students to explain 1 point they remember about The Nuns, their
clothing, shaven head or Alms bowl. Teacher to write answers on the
board.
Yêu cầu học sinh giải thích 1 điểm mà các em nhớ về Ni sư,y phục, đầu cạo
trọc hoặc bình bát khất thực. GV ghi câu trả lời lên bảng.

Students will colour in the picture of the Nun.
Học sinh tô màu tranh vẽ Ni sư.
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Term Three: Stage One, Activity 3: Nuns
Colour in the picture of the Nun - Học sinh tô màu tranh vẽ Ni sư.
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Term Three: Stage One, Lesson 4: Lay People
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học
Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

10 min
10 phút

Lesson Aim: To outline some key characteristics of Lay People Resources:
Lay People activity page
Bài học: Nêu một số đặc điểm chính của Phật tử.
Nguồn: trang hoạt động của Phật tử.
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
5 min
Information 5 phút
Nội dung
bài học

Lay People
Phật tử
People who are not monks or nuns can also study Buddha’s teachings.
They are called Lay People. They respect Shakyamuni Buddha, the
Dharma and the Sangha. Lay people are friendly and peaceful to
everybody.
Những người Phật tử không phải là tăng hay ni cũng có thể học những lời dạy
của Đức Phật. Họ được gọi là Phật tử. Họ tôn kính Đức Phật Thích Ca, Pháp
và Tăng. Phật tử luôn thân thiện và ôn hòa với mọi người.
When lay people have problems, they go to monks and nuns for advice.
To thank them for their good advice, lay people offer monks and nuns
food and clothing as a sign of gratefulness. They highly respect monks
and nuns as special people in the community.
Khi Phật tử gặp khó khăn, họ tìm đến các tăng, ni để được tư vấn. Để cảm ơn
vì những lời khuyên tốt của họ, các Phật tử cúng dường cho các tăng ni thực
phẩm và quần áo như một sự bày tỏ lòng biết ơn. Họ rất tôn kính các tăng ni
như những người đặc biệt trong cộng đồng.

Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận
Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

5 min
5 phút

5 min
5 phút

Ask students to explain 1 point they remember about Lay people.
Teacher to write answers on the board.
Yêu cầu học sinh giải thích 1 điểm mà các em nhớ về Phật tử
GV ghi câu trả lời lên bảng.
Students will colour in the picture of the Lay people.
Học sinh tô màu tranh vẽ về Phật tử.
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Term Three: Stage One, Activity 4 : Lay People
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Term Three: Stage One, Lesson 5 : Review of The Sangha, Monks, Nuns and Lay People
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học
Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

10 min
10 phút

Lesson Aim: To outline some key characteristics of Lay People Resources:
Review 5 worksheet
Bài học: Nêu một số đặc điểm chính của Phật tử.
Nguồn: xem lại 5 bảng tài liệu.
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
5 min
Information 5 phút
Nội dung
bài học

Review lessons taught so far. Remind students that –
Xem lại các bài học từ trước đến nay. Nhắc học sinh rằng –
•

•

•

•

•
•

The Sangha is a group of monks or nuns. They practice the
Dharma. They spread Buddha’s teachings to help people become
happier and wiser.
Tăng đoàn là một nhóm các tăng hoặc ni. Họ thực hành Giáo Pháp.
Họ truyền bá những lời dạy của Đức Phật để giúp mọi người trở nên
hạnh phúc và sáng suốt hơn.
Buddhist monks are men shave their heads because it is more
important to serve others rather than looking after their
appearance.
Tăng là những người nam cạo đầu vì điều quan trọng là phục vụ
người khác hơn là chăm sóc ngoại hình của họ.
First the Sangha only had Monks then Shakyamuni Buddha
allowed women to serve Buddhism and they are called Nuns.
Đầu tiên Tăng đoàn chỉ có Tăng sĩ sau đó Đức Phật Thích Ca cho
phép phụ nữ phục vụ Phật giáo và họ được gọi là Ni sư.

•
•

Their robes are yellow
Trang phục( mảnh Y choàng lên áo choàng) của họ màu vàng

•

Lay People are not monks or nuns; they can also study
Buddha’s teachings.
Phật tử không phải là tăng ni; họ cũng có thể nghiên cứu lời giảng dạy
của Đức Phật.

•
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Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

5 min
5 phút

5 min
5 phút

Ask students to explain 1 point they remember about The Sangha, Monks,
Nuns or Lay People.
Teacher to write answers on the board.
Yêu cầu học sinh giải thích 1 điểm mà các em nhớ về Tăng đoàn, Tăng, Ni
hoặc Phật tử
GV ghi câu trả lời lên bảng.
Students will match the correct label to the correct picture.
Học sinh sẽ thực hành nối tên gọi đúng với hình ảnh.
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Term Three: Stage One, Activity 5: Review of The Sangha, Monks, Nuns and Lay People
Draw a line to match the correct label – Nối tên gọi đúng với hình ảnh.

Nun – Ni sư

Lay people- Phật tử

Monk – Tăng
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Term Three: Stage One, Lesson 6: The Triple Gem
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học
Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

10 min
10 phút

Lesson Aim: To outline some key characteristics of The triple Gem
Bài học: Nêu một số đặc điểm chính của Tam Bảo.
Resources: Tripple Gem word colour page
Nguồn: tranh màu về Tam Bảo.
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
5 min
Information 5 phút
Nội dung
bài học

Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

5 min
5 phút

5 min
5 phút

The Triple Gem
Tam Bảo
The Buddha, the Dharma and the Sangha are called the Triple Gem.
The Triple Gem is very special to Buddhists. They pay respect to the
Buddha, learn the Dharma, and follow the advice of the Sangha.
Buddhists believe they can become wise and happy by paying respect
to The Triple Gem.
Phật, Pháp và Tăng được gọi là Tam bảo. Tam Bảo rất đặc biệt đối với Phật
tử. Họ tôn kính Đức Phật, học hỏi Giáo Pháp và làm theo lời khuyên của Tăng
đoàn. Các Phật tử tin rằng họ có thể trở nên sáng suốt và hạnh phúc bằng
cách bày tỏ lòng kính trọng với Tam Bảo.
Ask students to recall the 3 key aspects of the Triple Gem
Teacher to write answers on the board.
Yêu cầu học sinh nhắc lại 3 điểm chính của Tam Bảo.
Giáo viên viết câu trả lời lên bảng.

Students will colour the words that represent the Triple Gem.
Học sinh tô màu ký tự thể hiện Tam bảo
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Term Three: Stage One, Activity 6: The Triple Gem
Colour in the words that represent The Triple Gem
Tô màu các ký tự thể hiện Tam Bảo
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Term Three: Stage One, Lesson 7: Buddha
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

Lesson Aim: To introduce Buddha as the first Gem
Resources: Students will need the Buddha worksheet, scissors and
coloured pencils.
Bài học: Giới thiệu Phật là ngôi đầu tiên trong Tam Bảo.
Nguồn: học sinh cần tranh vẽ về Phật, kéo và chì màu.

10 min
10 phút

1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
Information
Nội dung
bài học

5 min
5 phút

The First Gem- Buddha
Ngôi báu đầu tiên - Đức Phật

The Buddha is the first gem for Buddhists.

–
–
–
–
–

He is the founder of Buddhism
He found the Truth.
He is the most honoured person in Buddhism.
He represents wisdom.
He taught us how to find happiness through wisdom and love.

Đức Phật là ngôi báu đầu tiên đối với Phật giáo.
- Ngài là người sáng lập ra Phật giáo
- Ngài đã tìm ra Sự thật.
- Ngài là người được tôn vinh nhất trong Phật giáo.
- Ngài đại diện cho đại trí tuệ.
- Ngài đã dạy chúng ta phương pháp tìm được hạnh phúc thông qua trí tuệ và
tình yêu thương.
Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

5 min
5 phút

Ask children to recall the above points about Buddha, teacher will write
the points on the board.
Yêu cầu học sinh lặp lại các đặc điểm trên của Đức Phật.
Giáo viên viết câu trả lời trên bảng.

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

10 min
10 phút

- Students will cut out and colour in the image of Buddha
- Học sinh sẽ cắt và tô màu hình ảnh Đức Phật
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Term Three: Stage One, Activity 7: Buddha
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Term Three: Stage One, Lesson 8: The Dharma
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Time
Thời gian

Lesson Aim: To introduce The Dharma as the second Gem
Bài học: Giới thiệu Pháp là ngôi báu thứ 2 trong Tam Bảo.
Resources: The Dharma worksheet
Nguồn: trang Pháp

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

10 min
10 phút

1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
Information
Nội dung
bài học

5 min
5 phút

The Second Gem- The Dharma
The Dharma is the second gem for Buddhists.

– It is the teachings of the Buddha.
– It shows the Truth.
– It helps us to gain happiness.
Ngôi báu thứ hai- Giáo Pháp
Giáo Pháp là ngôi báu thứ hai đối với người Phật giáo.
- Giáo Pháp là lời dạy của Đức Phật.
- Giáo Pháp cho thấy Sự thật.
- Giáo Pháp giúp chúng ta đạt được hạnh phúc.

Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

5 min
5 phút

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

10 min
10 phút

Ask children to recall the above points about The Dharma, teacher will
write the points on the board.
Yêu cầu học sinh lập lại các đặc điểm trên của Giáo Pháp.
Giáo viên viết câu trả lời trên bảng.

-

Students will write the missing words about the Dharma.
Học sinh viết các từ còn thiếu về Pháp.

-

Teacher to guide students to the correct answer.
Giáo viên hướng dẫn đáp án đúng.
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Term Three: Stage One, Activity 8: The Dharma
Write the missing word

The Second Gem- The Dharma
The

is the second gem for Buddhists.

It is the teachings of the

It shows the

.

It helps us to gain

Dharma

Buddha
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truth

happiness

21

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
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Term Three: Stage One, Lesson 9: The Sagnha
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

Lesson Aim: To introduce The Sangha as the Third Gem
Resources: The Sangha worksheet
Bài học: Giới thiệu Tăng đoàn là ngôi báu thứ 3 trong Tam
bảo
Nguồn: trang về Tăng đoàn

10 min
10 phút

1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
Information
Nội dung
bài học

5 min
5 phút

The Third Gem- The Sangha
The Sangha is the third gem for Buddhists.

– It is a group of monks or nuns.
– It represents purity.
– It sets a good example for Buddhists to follow.
Ngôi báu thứ ba - Tăng đoàn
Tăng đoàn là ngôi báu thứ ba đối với Phật giáo
- Tăng đoàn là một nhóm các nhà sư Thầy Tăng hoặc Ni cô.
- Tăng đoàn tượng trưng cho sự tinh khiết.
- Là tấm gương sáng cho các Phật tử noi theo.

Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

5 min
5 phút

Ask children to recall the above points about The Sangha, teacher will
write the points on the board.
Yêu cầu học sinh lập lại các đặc điểm của Tăng đoàn.
Giáo viên viết câu trả lời trên bảng.

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

10 min
10 phút

Students will draw a group of nuns and monks to represent the Sangha.
Học sinh vẽ một nhóm các Ni sư và Tăng để thể hiện Tăng đoàn.
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Term Three: Stage One, Activity 9: The Sangha
Draw a group of Nuns and Monks to represent the Sangha
Vẽ một nhóm các Ni sư và Tăng để thể hiện Tăng đoàn.

The Sangha
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Term Three: Stage One, Lesson 10: Why is The triple Gem Important?
Lesson
Sequence
Yếu tố bài
học

Chanting
Niệm danh
hiệu Phật

Time
Thời gian

10 min
10 phút

Lesson Aim: To help students understand the importance of the
Dharma.
Resouces: The Triple Gem activity page.
Bài học: Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng của Pháp.
Nguồn: trang hoạt động của Tam Bảo
1. Recite name of Master Buddha-express gratefulness to the Buddha.
Nam Mô Shakyamuni Buddha (3 times). Niệm danh hiệu Phât Tổ để tỏ
lòng biết ơn Đức Phật.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(3 lần).
2. Breathing meditation –connect mind and body to the present.
Next breath in, breath out breath meditation (3 times).Toạ Thiền hít
thở-kết nối tâm trí và cơ thể với hiện tại. Hít vào thở ra tiếp theo, thiền thở
ra (3 lần).
3. Chanting Amitabha- peaceful Buddha- lead to complete mindfulness,
followed by Chanting Amitabha Buddha student repeat after teacher
(3 times) Niệm danh hiệu A Di Đà Phật để đạt đến trạng thái hoàn toàn
chánh niệm.
Tiếp theo Niệm "A Di Đà Phật" học sinh niệm lập lại sau thầy 3 lần.

Lesson
Information
Nội dung
bài học

5 min
5 phút

Why Is The triple Gem Important?
The Triple Gem is important because it represents the master Shakyamuni
Buddha, The Dharma (his teachings) and the Sangha (his disciples who
deliver Buddha’s teachings).
Buddha is the person who found the way to help people live a happy and
healthy life.
The Dharma is the teaching of Buddha.
The Sangha pass on the teachings of Buddha.
Tại sao Tam Bảo (Ba Ngôi Báu) lại quan trọng?
Tam Bảo rất quan trọng vì Tam Bảo tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca Mâu
Ni, Pháp (giáo lý của Ngài) và Tăng đoàn (các đệ tử của Ngài, những người
truyền đạt giáo lý của Đức Phật).
Đức Phật là người đã tìm ra con đường giúp con người có một cuộc sống
hạnh phúc và khỏe mạnh.
Pháp là lời giảng dạy của Đức Phật.
Tăng đoàn truyền lại lời giảng dạy của Đức Phật

Questioning
and
Discussion
Câu hỏi và
thảo luận

5 min
5 phút

Ask children to recall the above points about The Triple Gem.
Teacher will write the points on the board.
Yêu cầu học sinh lập lại các đặc điểm của Tam Bảo
Giáo viên viết câu trả lời trên bảng.

Student
Activity
Hoạt động
của học
sinh

10 min
10 phút

Students will put the Triple Gem in the correct order.
Học sinh sắp xếp thứ tự đúng của ba ngôi trong Tam Bảo.
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Term Three: Stage One, Activity 10: The Triple Gem
Write the Triple Gem in the correct order.
Viết đúng thứ tự ba ngôi trong Tam Bảo.

1.
2.
3.
The Sangha – Tăng đoàn

The Dharma - Pháp

The Buddha – Phật
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