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Khoa Công bằng và Truy cập 

                                                                  TỰ HÀO, Học Tập và Cộng Tác 

 

 

THỜI GIAN BIỂU LINH HOẠT HẰNG NGÀY TẠI NHÀ   

        HƯỚNG DẪN GIÚP ĐỠ CHO PHỤ HUYNH 
 

THỜI GIAN MÔN HỌC 

 

                     CÁC HOẠT ĐỘNG 

8: 00- 8:30   • Ăn sáng  

• DEAR-Đọc sách  

 

• Luyện tập các công thức 

Toán học 

 

• Tất cả các học sinh có thể đọc sách tùy chọn 

(DropEverythingAndRead) 

• Học sinh cấp 1 có thể ôn lại các công thức 

Toán học cơ bản (x, +, -, ÷) 

• Học sinh cấp 3 có thể ôn lại các công thức 

Toán học cơ bản   (𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2) 

8:30 – 10:00 • Văn học 

 

• Từ vựng (tùy theo từng cấp lớp) 

• Đọc/Văn học(viễn tưởng/chuyện có thật) 

• Viết 

• iReady 

• Ôn lại các bài tập ở nhà trước đó 

 

10:00 – 10:15                                   NGHỈ GIẢI LAO 

 
 10:15 – 11:45 • Toán • Từ vựng (ôn lại các thuật ngữ toán học) 

• iReady  

• Number Sense (luyện tập công thức toán học) 

• Hình học (luyện tập hình dạng và góc)  

• Tư duy Đại số 

• Dữ liệu (biểu đồ và đồ thị) 

 

11:45 – 12:15 • Nghỉ giải lao • Hoạt động được giám sát của người lớn: Trẻ 

em có thể chơi một số hoạt động thể chẩt 

 

12:15 – 1:00                                   ĂN TRƯA  

 
1:00 – 1:45 • Khoa học • Từ vựng (tùy  theo từng cấp lớp) 

• Chủ để Trái đất và Khoa học 

• Khoa học Cuộc sống 

 

1:45– 2:00 

 

 

• Kết thúc ngày    • Xem lại những gì được hoàn thành trong ngày 

• Viết lại những gì đã diễn ra trong ngày  

2:00 – 3:00 

 
• Thời gian riêng của học 

sinh  

• Các em học sinh có thể hoàn thành các môn 

học bị trễ cho các môn học trên lớp  
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