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Ngày Tết Quê Em 
Tại sao phải tìm hiểu về Ngày Tết quê em? 

Người Việt Nam theo tục lệ từ xưa, hằng năm, cứ vào sáng mồng 
một Tết Nguyên đán là con cháu trong nhà lần lượt nói lời chúc Tết, 
chúc thọ và tặng quà hoặc một số tiền cho ông bà, cha mẹ mình. Sau 

đó, con cháu được ông bà, cha mẹ lì xì lại một phong bao màu đỏ, bên trong đựng 
một ít tiền gọi là lấy hên và mang lại niềm vui trong ngày đầu năm mới. Con cháu 
nhận bao lì xì như nhận tình yêu thương của ông bà, cha mẹ dành cho mình với lời 
chúc may mắn và hạnh phúc trong cả năm. Không chỉ người lớn mừng tuổi con cháu, 
mà trước đây theo cổ truyền, con cháu phải mừng tuổi ông bà trước. 

Vì thế hiểu ý nghĩa của phong bao lì xì và kỹ năng nhận phong bao lĩ xì ngày tết 
trở nên rất quan trọng. Trong bài học này, học sinh sẽ tìm hiểu, khám phá ý nghĩa 
của phong bao lì xì, tìm hiểu về thiết kế và rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt 
động. 

 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Phong bao lì xì: Phong bao lì xì cũng mang nhiều ý nghĩ tốt đẹp. Phong bao 
tượng trưng cho sự kín đáo - không muốn có sự so bì dẫn đến chuyện xích mích, 
không vui trong ngày Tết. Bao lì xì thường có màu đỏ, với người Châu Á màu đỏ 
là một trong những màu cát tường nhất trong những lễ hội. Hơn nữa, phong bao 
lì xì còn tượng trưng cho tài lộc - người ta nhận được hay cho đi càng nhiều bao 
lì xì thì người ta càng tin rằng mình đã phát tài phát lộc… 

- Thiết kế phong bao lì xì: Lên ý tưởng, thiết kế phong bao lì xì cho riêng mình 
để tặng gia đình, bạn bè,… 

- Kỹ năng nhận phong bao lì xì:  
• Chào hỏi khi có khách đến chúc tết. 
• Giơ tay ra phía trước, đầi hơi cúi và nhận bằng cả 2 tay. 
• Cảm ơn khi được nhận phong bao lì xì và kèm theo một câu 

chúc. 
• Không mở phong bao lì xì ra xem ngay mà đợi khi khách ra 

về mới được mở. 
 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Cùng con tìm hiểu các kiến thức, thông tin về phong bao lì xì 
- Cùng con thực hành kỹ năng nhận lì xì. 
- Nếu có thời gian hãy cùng con thiết kế ra các mẫu lì xì khác nhau và sau đó yêu 

cầu con mô tả lại. 


