
 
EESD DL Special Day Class (SDC) Preschool – Vườn trẻ 

    

Thời khóa biểu: Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

8:30 - 8:45   Thư từ với 
  phụ huynh 

  Thư từ với 
  phụ huynh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghỉ học 

Thư từ với 
phụ huynh 

   Thư từ với 
   phụ huynh 

 
9:00 - 9:15 

Nhóm nhỏ (A)  
Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (A)  
Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (A)  
Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (A)  
Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

 
9:20 - 9:35 

Nhóm nhỏ (B)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (B)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (B)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (B)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

 
9:40 - 9:55 

Nhóm nhỏ (C)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (C)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (C)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

Nhóm nhỏ (C)  

Vận động tinh, Kỹ 
năng xã hội, Nghệ 

thuật 

10:00 - 10:30 Giải lao/Chuẩn bị Giải lao/Chuẩn bị Giải lao/Chuẩn bị Giải lao/Chuẩn bị 

 
 

10:30 - 10:50 

Nhóm lớn #1  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) & 

Ngữ văn 

Nhóm lớn #1  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) & 

Ngữ văn 

Nhóm lớn #1  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) 

& Ngữ văn 

Nhóm lớn #1  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) & 

Ngữ văn 

 
 

11:00 - 11:20 

Nhóm lớn #2  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) & 

Ngữ văn 

Nhóm lớn #2  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) & 

Ngữ văn 

Nhóm lớn #2  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) 

& Ngữ văn 

Nhóm lớn #2  

Vòng tròn (Học sinh 
chia thành 2 nhóm) & 

Ngữ văn 

 

 
12:00 - 1:30 

Họp riêng với phụ 
huynh, soạn và xem 

qua các sinh hoạt 
SeeSaw 

Họp riêng với phụ 
huynh, soạn và xem 

qua các sinh hoạt 
SeeSaw 

Họp riêng với phụ 
huynh, soạn và 

xem qua các sinh 
hoạt SeeSaw 

Họp riêng với phụ 
huynh, soạn và xem 

qua các sinh hoạt 
SeeSaw 

Xin lưu ý: Thứ tự của các sinh hoạt có thể khác nhau. Mỗi giáo viên sẽ báo cho quý vị biết thứ tự của các sinh hoạt trong lớp của họ. 

 


