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I. Sao nhi đồng là gì?

Sao nhi đồng là hình thức tập hợp các em nhi đồng từ 6 – 8 tuổi để giáo dục các em 5 điều Bác
Hồ dạy, hướng dẫn các em làm quen với sinh hoạt tập thể, rèn luyện trở thành con ngoan, trò
giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên TNTP Hồ Chí Minh.
II. Cách tổ chức Sao nh¬ thế nào
- Từ 5 – 10 em có thể hợp thành 1 Sao ( trong Sao không quá 15 em).
- Mỗi Sao cử ra 1 trưởng sao để tập điều khiển công việc của Sao ( không có cấp phó). Trưởng
Sao có thể bầu hoặc chỉ định theo hình thức luân phiên nhằm giúp nhi đồng làm quen với sinh
hoạt tập thể và dần hình thành năng lực tự quản.
- Tên gọi: Sao nhi đồng lấy tên theo đức tính ( Sao chăm chỉ, Sao đoàn kết...)hoặc có thể chọn
tên 1 con vật gẵn với 1 đức tính để rèn luyện ( Ong chăm chỉ, Voi thật thà, Kiến cần cù...)

Chế độ sinh hoạt
- Trong nhà trường, Sao nhi đồng sinh hoạt 1 – 2 lần/tháng.
- Các Sao nhi đồng trong 1 lớp gọi là lớp nhi đồng. Lớp nhi đồng sinh hoạt 1 tháng 1 lần hoặc
sinh hoạt sau mỗi buổi sinh hoạt Sao.
- Mỗi Sao nhi đồng có 1 đội viên TNTP HCM phụ trách gọi là phụ trách Sao. Phụ trách Sao có
nhiệm vụ tổ chức hoạt động vui chơi, sinh hoạt và giúp nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy...
- Mỗi lớp nhi đồng có chi đội TNTP HCM giúp đỡ và 1 cán bộ phụ trách là GV chủ nhiệm hoặc
đoàn viên do Đoàn cử ra.
Sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ điểm.
- Tháng 9: “Người học sinh tốt là nhi đồng ngoan"
- Tháng 10: "Chăm ngoan học giỏi"
- Tháng 11: “Kính yêu thày cô, anh chị phụ trách"
- Tháng 12: “Yêu anh bộ đội cụ Hồ"
- Tháng 1 và tháng 2: "Mừng Đảng, mừng xuân"
- Tháng 3: “Yêu quý mẹ và cô giáo"
- Tháng 4: "Hoà bình và hữu nghị"
- Tháng 5: “Em là cháu ngoan Bác Hồ, yêu Sao, yêu đội"
Diễn biến chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng
• Bước 1: ổn định
- Tập hợp sao.
- Điểm danh, trưởng sao báo cáo số nhi đồng có mặt, nếu có vắng thì phải báo cáo rõ lý do.
- Phụ trách Sao cho các em hát bài truyền thống, đọc lời hứa của nhi đồng. Sau đó hát 1 -2 bài
tập thể.
• Bước 2: Báo cáo
- Từng em nhi đồng tự kể về việc làm tốt hoặc chưa tốt theo yêu cầu của chủ điểm sao lần trước
( về học tập, kỷ luật, trật tự, lễ phép, vệ sinh...)
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- Tập thể Sao hoan hô các bạn làm tốt.
- Phụ trách Sao động viên các em làm ch¬a tốt, biểu dư¬ơng các em xuất sắc và ghi vào sổ
theo dõi việc tốt của Sao.

• Bước 3: Sinh hoạt – Vui chơi.
- Phụ trách Sao có thể chọn một trong các nội dung sau để sinh hoạt:
+ Chơi trò chơi.
+ Tập hát, múa.
+ Đọc thơ, kể chuyện.
+ Rèn kỹ năng Nghi thức.
+ Các hình thức khác: Cắt dán, vẽ tranh...
• Bước 4: Sinh hoạt theo chủ điểm:
- Phụ trách Sao giới thiệu tên chủ điểm, lý do chọn chủ điểm.
- Phụ trách Sao nêu nội dung chủ điểm và yêu cầu rèn luyện bằng cách đặt câu hỏi cho nhi
đồng trả lời, sau đó phụ trách sao đúc kết nội dung và yêu cầu rèn luyện chính là gì?

• Bước 5: Kết thúc:
- Phụ trách sao nhận xét buổi sinh hoat: tinh thần, thái độ các em tham gia sinh hoạt ra sao?
Biểu d¬ơng các em nhi đồng làm tốt.
- Dặn dò chuẩn bị cho lần sinh hoạt sau.
- Hát tập thể và kết thúc.
* Lưu ý: Phần sinh hoạt chủ điểm và vui chơi có thể đan xen với nhau để tạo không khí thoải
mái, nhẹ nhàng.

Sưu tầm: Tài liệu tập huấn công tác Đội năm học 2007-2008
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