
Bài Học Số 2: Tết Trung Thu 

Oi, bức: humid, muggy                             Tụ tập: Gather                                         Thiếu Nhi: Children 

Giải thích: explain                                    Truyền thống: Tradition                        Đặc sắc: Outstanding 

 

Sau mùa hè oi bức, mùa thu trở về mang theo những làn gió 

mát mẻ dễ chịu. Người Việt ở thôn quê thường hay tụ tập, trò 

chuyện, ca hát, vui chơi vào những đêm trăng thanh gió mát. 

Vẻ đẹp nên thơ của ánh trăng đã gắn liền với nếp sống hiền 

hòa của người dân quê. Không biết từ bao giờ, Tết Trung Thu 

đã trở thành ngày hội lớn của người Việt và là này Tết dành 

cho các thiếu nhi, nên còn được gọi là Tết Nhi Đồng. 

Hằng năm cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, dưới ánh trăng 

sang ngời, trẻ con nô nức vui chơi với những chiếc lồng đèn 

làm bằng tre và giấy kiếng màu sặc sỡ. Các em xếp hàng, tay 

cầm lồng đèn, miêng nghêo ngao hát những bài hát quen 

thuộc như: “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi 

khắp phố phường…” 

Trong dịp này, ông bà, cha mẹ thường hay kể cho con cháu nghe về câu chuyện chị Hằng và 

Chú Cuội để giải thích cho các cháu về hình dạng cây đa mà chúng ta thấy trên mặt trăng. 

Nhiều tuần lễ trước đó, chỗ nào cũng đầy dẫy những cửa hàng bán đủ thứ lồng đèn làm sẵn và 

nhiều loại bánh dẻo, bánh nướng được gọi chung là bánh Trung Thu. 

Tết Trung Thu là một truyền thống đẹp của người Việt cần được gìn giữ và phát huy. Tại hải 

ngoại, nơi có nhiều người Việt cư ngụ, nhiều đoàn thể đã tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu 

thiếu nhi vui chơi. Đặc sắc nhất là những tiết mục trẻ em thi mặc quốc phục đẹp và văn nghệ do 

thiếu nhi trình diễn. 

 

Trả  Lởi Câu Hỏi: (Các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Tết Trung Thu là ngày Tết dành cho những ai? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Tết Trung Thu còn được gọi là Tết gì? 

_____________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

3. Tết Trung Thu được mừng vào ngày nào? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________ 

4. Lồng đèn thường được làm bằng những gì? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Trong dịp Tết Trung Thu ông bà, cha mẹ thường kể cho con cháu nghe về câu chuyện 

gì? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Thêm Dấu (Các em tập bỏ dấu) 

 

Nguoi Viet o thon que thuong hay tu tap, tro chuyen, ca hat 

vao nhung dem trang thanh gio mat. 

 

Khong biet tu bao gio, Tet Trung Thu da tro thanh ngay hoi 

lon cua nguoi Viet va la ngay Tet danh cho cac thieu nhi nen 

đuoc goi la Tet Nhi Đong. 

 

Hang nam cu den ngay ram thang 8 am lich, duoi anh trang 

sang ngoi, tre con no nuc vui choi voi nhung chiec long đen. 

 


