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CHƯƠNG TRÌNH  ƯỚC MƠ VIỆT  
TÀI LIỆU HỌC TẬP 

 
VÀI  ĐIỀU CĂN BẢN CẦN BIẾT VỀ TẾT VIỆT NAM 

 
I. TẾT VIỆT NAM /VIETNAMESE NEW YEAR 

 
Tết Việt  Nam còn gọi là Tết Nguyên Đán hay Tết Ta, là ngày đầu năm mới , dựa theo âm lịch  
(the calendar is based on the moon, while the western calendar is based on the Sun). 
Năm nay là năm Canh Tý. Tý là con Chuột. Sang năm sẽ là năm Tân Sửu. Sửu là con Trâu. 

 
Tết = TÊT NGUYÊN ĐÁN or TẾT TA = Lunar New Year or Vietnamese New Year, is based on 
the Eastern calendar, which is based on the Moon, unlike the Western Calendar, which is 
based on the Sun, that we normally use.  This year is “năm Canh Tý”, the year of the Rat.  Tý = 
chuột = rat.  Next year will be “năm Tân Sửu”, the year of the Buffalo.  Sửu= con trâu= 
buffalo. 
 

II. PHONG TỤC NGÀY TẾT/ TET TRADITIONS: 
Vào những ngày đầu năm mới, người Việt Nam ta thường làm những điều như sau:  

The following is what our students need to know for now; the actual list is much longer: 

1. Don dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, khang trang 

Clean up the house before New Year’s Day 
 

2. Trang trí nhà cửa với những loại hoa như:  đào, mai, lan, cúc, cây quất (tắc)…, mâm ngũ quả 
với 5 loại trái cây, trong miền Nam thường dùng :  mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm. 

Decorate the house with these traditional flowers:  Đào (similar to flowers from the peach 
tree), Mai, Lan (orchid), Cúc (mums or daisies), and cây Tắc, and these fruits:  Mãng Cầu 
(sour sop,) Dừa (coconut), Đu đủ (papaya), Xoài (mango), and Thơm (pineapple) 

 
3. Ăn các món đặc biệt như:  bánh chưng, bánh tét, thịt kho, dưa chua, dưa món, mứt, hạt dưa, 

dưa hấu… 
Food: bánh chưng, bánh tét, thịt kho, dưa chua, dưa món, mứt, hạt dưa, dưa hấu 

 
4. Mặc quần áo mới, thường là áo dài 
             Wear new clothes, especially áo dài 
 
5. Đón GiaoThừa, đi chùa. 

New Year’s Eve celebration, go to the temple 
 

6. Sum họp gia đình, cúng bái tổ tiên 
                   Family get-together, pray to ancestors 

7. Chúc Tết, mừng tuổi (lì xì) trẻ em, biếu quà Tết cho họ hàng, bạn bè, hàng xóm. 

Exchange best wishes for the New Year, bestow lì xì (money in red envelopes) to the 
children, and give gifts to relatives, friends, and neighbors, for good fortune in the New 
Year. 
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8. Chơi cờ bạc:  đánh bài, bầu cua cá cọp, lô tô, cờ tướng… 

                    Play cards, bầu cua cá cọp, bingo, Chinese chess…. 
 

9. Đốt pháo 
                    Fire crackers 

 

10. Muá lân 
                    Dragon-Lion Dance 

 
 

III. ĐỐT  PHÁO / FIRE CRACKERS: 
 

Từ thuở xa xưa, người ta đốt pháo để xua đuổi tà ma.  Ngày nay, người Việt Nam ta đốt pháo như 
một cách để bày tỏ sự hân hoan khi đón chào một năm mới vì tiếng pháo nổ ròn rã và xác pháo đỏ 
thắm là những dấu hiệu cuả sự vui vẻ và may mắn. 

 
Years ago, people believed that the exploding noise of the firecrackers will scare away all evil 
spirits and misfortunes, preventing them from coming into the New Year.  Nowadays, people 
use fire crackers as a sign of happiness. 

 
 

IV. MÚA LÂN/ DRAGON-LION DANCE: 
 

Và những ngày lễ, tết, hội hè, người VN thường múa Lân.  Lân là một con vật đặc biệt, nửa sư tử, 
nửa rồng. Lân là biểu tượng của sự than thiện, giúp ích, mạnh mẽ, may mắn, và trường thọ. Lân 
thường múa theo nhịp trống và tiếng chiêng. 

 
The dragon-lion dance is a highlight of all festive celebrations, including the Lunar New Year. 
Lân is a special animal, half lion, half dragon.  Lân is believed to bring good luck to people. 
The Lân is also believed to be a friendly and helpful creature, and is associated with strength, 
good fortune, wisdom, and longevity. Drums, cymbals, and gongs are parts of the Dragon-Lion 
Dance performance. The drummer acts as conductor and sets the rhythm for other instrument 
players to follow. 

 
 

V. TẾ LỄ/  PRAYERS: 
 

Vào những ngày hội lớn, người Việt Nam ta vẫn có nghi thức TẾ LỄ để tỏ lòng ghi nhớ công ơn 
những bậc tiền nhân đã dựng nên đất nước.  Bàn thờ để tế lễ là bàn thờ quốc tổ.(Bàn thờ thường 
thấy ở nhà là bàn thờ gia tiên.) 

 
In all festive celebrations, Vietnamese people always remember our ancestors.  We always 
have an altar to pay our respects and gratefulness to the founders of Vietnam, and to those who 
sacrificed their lives for Vietnam. 
 
 
 

Phạm Đỗ Thiên Hương  sưu tầm và biên soạn 
Rev 11/20/2020 
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CA DAO, TỤC NGỮ VỀ NGÀY TẾT 
 

1. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ 
             Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh 

 

2. Cu kêu ba tiếng cu kêu, 
             Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. 

 

3. Mồng một thì ở nhà cha 
Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy 

 

4. Một năm là mấy tháng xuân 
Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơỉ 

 

5. Đói muốn chết ba ngày tết cũng no 
6. No ba ngày tết, đói ba tháng hè 
7. Dửng dưng như bánh chưng ngày tết 

 

8. Mồng một chơi cửa chơi nhà, 
       Mồng hai chơi xóm, mùng ba chơi đình. 

 

9. Mồng một thì tết mẹ cha 
        Mồng hai tết chú, mùng ba tết thầy. 
 

10. Dù ai buôn bán nơi đâu 
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về. 

 

11. Đi đâu mặc kệ đi đâu 
      Đến ngày giỗ Tết rủ nhau mà về 
 

12.  Tháng Giêng là tháng ăn chơi 
             Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè 
 

13. Gió đưa ông Bếp về trời, 
            Bà Bếp ở lại chịu lời đắng cay 
 

14. Thừa tiền mua pháo đốt chơi 
Pháo nổ lên trời, tiền vứt xuống ao 

15. Có, không: đến mùa Đông mới biết 
             Giàu, nghèo: ba mươi Tết mới hay. 
 
 

Doãn Quốc Hưng sưu tầm 
 

 


