Trại Thẳng Tiến 8 – Tiểu Trại Thiếu
Bài Hát Trại
Ghi chú: Cần học thuộc lòng những bài hát có dấu ** này.

Bài ca nghi thức
Hội Ca Hướng Ðạo:
Nâng cao lá cờ Hướng Ðạo nhuộm oai hùng sáng ngời, ta cùng đi cùng xây đời mới.
Vui tươi hát ca đi trên con đường lạ, chúng ta nguyện thẳng tiến xông pha.
Anh em ơi! rèn cánh tay sẵn sàng. Anh em ơi! rèn trái tim vững vàng. Tiếng kêu gọi
xin ai chớ quên.
Anh em ơi! Kìa nước non đang chờ. Anh em ơi! đại nghĩa luôn tôn thờ. Chúng ta
nguyện kiên tâm tiến lên.
Hướng đạo Việt Nam, đuốc thiêng soi đường. Hướng Ðạo Việt Nam, khó khăn coi
thường. Luôn luôn ta bền gan, rèn tâm hồn trong sáng, dâng cho nước non nhà.
Muôn đời điểm tô cho xã hội rạng ngời. Chúng ta một lời.

Nguồn thật ( Bài ca nghi thức, không nên vỗ tay):
Anh em chúng ta chung một đường lên. Chung một đường lên đến nơi nguồn thật.
Nguồn thật là đây sức sống vô biên. Sống vô biên là sống cùng tạo vật.

Bài ca sinh họat
** Thiếu Sinh Họp Đoàn :
Lòng người vui giờ đây Thiếu Sinh họp đòan. Cùng đồng thanh hòa lên khúc ca nhịp
nhàng. Dư âm vang, cùng mây gió ngàn. Những tiếng hát, nhịp ca thần tiên.
** Jurupa , Thẳng Tiến :
Jurupa, Jurupa, Jurupa, á a. Jurupa, anh em ta, vui bên nhau cất vang lời ca.
Jurupa, Jurupa, Jurupa, á a. Jurupa, tay trong tay, vui hân hoan. Thẳng Tiến không
ngừng.
** Họp Đoàn (Nào về đây) :
Nào về đây ta họp mặt cùng nhau. Cuộc đời vui thú có lúc này thảnh thơi. Anh với
em ta cùng sống vui trọn ngày. Rồi mai này chúng ta lại gặp nhau.
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** Bốn phương họp mặt :
Bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng
nắm tay ta kết tình thân ái. Trao cho nhau những lời mến thương.
** Cùng quây quần :
Cùng quây quần ta vui, vui vui. Ta thách đố nhau chơi, chơi chơi. Rồi lên tiếng reo
cười, cười cười. Làm vui thú bao người, người người.
** Anh em ta về :
Anh em ta về cùng nhau ta quay quần này, 1,2,3,4,5. Anh em ta về cùng nhau ta
sum họp này, 5,4,3,2,1. Một đều chân bước nhé. Hai quay nhìn nhau đi. Ba cầm tay
chắc nhé, không muốn ai chia lià. Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà.
Năm giữ mãi tình này trong câu ca.
Đàn vịt bầu:
Một đàn vịt bầu, rủ nhau đi chơi, rồi kêu “ cạp cạp, cạp cạp” . Một lũ vịt con, đi theo
vịt gìa, cùng kêu “ cạp cạp , cạp cạp ,cạp” .
Rừng Bao la:
Trong rừng bao la cùng nhau ca, lá la la. Núi rừng tươi thắm làm say đắm, chúng ta
hòai. Vui cùng trời mây, cùng muôn cây, nước non này. Sống vui ( giữa) chốn này,
suốt cả ngày, chúng ta ca.
Vòng tròn:
Vòng tròn có một cái tâm. Cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi sao đi cho đều đi cho khéo.
Cho vòng tròn đừng méo, đừng vuông.
Mừng Anh:
Mừng anh, mừng anh mới tới. Tới thăm chúng tôi nơi này. Lòng tôi hân hoan vui say,
khi trong thấy anh cười thật tươi. Ối, ôí giời, giời ơi! Mặt anh sáng như mặt trời.
Lòng tôi hân hoan vui say, khi trông thấy anh cười thật hay.

Bài hát khen
Gồ ghê :
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. Khen anh ( cô) Hai một tiếng, bà con ơi. Gồ ghê, gồ ghê,
gồ ghê. Hảy vỗ tay khen anh ( cô) Hai một chầu. ( Blab, blab, blab)
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** Hoan hô :
Hoan hô anh (chị) này một cái. Hoan hô anh (chị) này. Nào chúng mình hoan hô.
Nào chúng mình hoan hô. Nào ta hoan hô.
Hay quá là hay:
Hay quá hay quá là hay. Xin thưởng cho tràng pháo tay ( X, X, X). Hay quá hay quá
là hay. Xin thường cho một nụ cười ( ha , ha , ha ).

Bài Hát Khi Ăn
Nhớ ơn:
Đứng trước cơm canh giờ này, cùng nhau chắp tay. Bát cơm tuy vơi mà đầy, khổ cực
đắng cay. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước xin nhớ về nguồn. Bát cơm tuy vơi mà
đầy, tình huynh đệ thắm thay.
** Giờ ăn đến rồi:
Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi. Mời anh xơi, mời chị xơi. Giơ bát cơm cho cao này,
nâng bát cơm cho cao này. Ta cùng ăn, ta cùng xơi.

Bài Hát chia tay
** Lúc thú vui này :
Lúc thú vui này, lòng càng quyến luyến anh em chúng mình. Lúc thú vui này lòng
càng những muốn anh em thấu tình.
ĐK : Rời tay nhau chớ lâu nhé, tình anh em chớ quên nhé! Lòng anh em nhớ nhau
tuy xa mà hóa ra gần.
Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em ở đòan, quyến luyến nhau là tình
mình đối với anh em khác đoàn … Đk: Rời tay nhau …

Chúc tất cả các anh chị em Hứơng Đạo một cuộc Trại vui !!!!
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