
07:30 - 08:00

08:00 - 09:00

THỨC DẬY

Đừng bắt con dậy quá sớm hay quá trễ vào mùa hè. Hãy để con thức dậy ở một khung giờ phù hợp.

TẬP THỂ DỤC – ĂN SÁNG

Hãy để con tham gia vào công tác chuẩn bị bữa ăn cùng cha mẹ để còn học thêm kỹ năng bếp núc. 
Gia đình cùng nhau ăn bữa cơm trưa sẽ giúp tình cảm gia đình thêm khắng khít hơn. 

Chỉ lưu ý một điều duy nhất: Đảm bảo con không lãng phí giấc ngủ trưa vào việc đọc sách truyện, chơi 
trò chơi hay mạng xã hội.

ĂN TRƯA11:00 - 12:30

THỨC DẬY

Ăn hoa quả, sinh tố hoặc bữa ăn nhẹ để tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động buổi chiều 

13:30 - 14:00

(TỪ 12 – 18 TUỔI)

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

TIẾP TỤC KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Không chỉ gói gọn trong việc học, cụ thể, trong khoảng thời gian này, con cái được quyền lựa chọn các 
hình thức trau dồi kiến thức như sau:

Ôn luyện kiến thức học thuật, làm bài tập
Thực hành thủ công, làm các vật dụng từ các vật liệu đơn giản
Đọc sách với chủ đề phù hợp 
Xem các chương trình giáo dục bổ ích
Đặc biệt, trò chuyện cùng ba mẹ để tìm hiểu những vấn đề mới mẻ trong gia đình, cuộc sống, và lớn 
hơn và sự nghiệp vì con đã đến tuổi cần được định hướng

Lựa chọn một trong các hoạt động ở khung giờ buổi sáng và tiến hành tiếp tục khám phá. Cha mẹ 
nên ở bên con trong các hoạt động này để giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành để con tiếp tục tham 
gia các hoạt động này vào các ngày sau. 

09:00 - 11:00

12:30 - 13:30

14:30 - 16:00

Sau khi tỉnh dậy, con sẽ tiến hành tập luyện thể dục để thật sự tỉnh táo. Trong những ngày đầu tiên, con 
sẽ tập các bài tập đơn giản như khởi động các khớp, chạy nhẹ. Khi đã quen, con có thể tập các bài về chạy 
dài, nhảy dây, chạy xe đạp, yoga. Sau đó con có thời gian vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng gia đình. 

NGHỈ TRƯA



THỂ DỤC THỂ THAO NÂNG CAO SỨC KHOẺ 16:00 - 17:30

Mùa hè với quỹ thời gian rảnh là thời gian hợp lý để con trẻ tăng cường vận động. Với tình hình dịch 
bệnh hiện tại Phụ huynh có thể cùng con tập Yoga, thiền tại nhà hoặc luyện tập các môn thể thao trí 
tuệ như cờ vua, cờ tướng, cờ vây, hay đơn giản chỉ là cờ caro. 

Sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, con có thể đến các khu tập luyện thể thao hoặc công viên, sân 
chơi gần nhà để tự do tham gia vào các môn thể thao vận động mà mình yêu thích. 

VỆ SINH CÁ NHÂN 17:30 - 18:30

18:30 - 19:30 ĂN TỐI

Con có thể tham gia vào việc nấu nướng hoặc không. Cha mẹ nên xen kẽ hoạt động con tham gia nấu 
nướng vào buổi trưa và buổi tối để con không tự hình thành “chế độ mặc định” rằng mình chỉ phải làm 
buổi trưa, còn buổi tối thì không và ngược lại. 

Cả gia đình vẫn nên cùng nhau quây quần ăn tối bên nhau nhé. 

Thường thời gian này, khi đi ngủ một mình, con dễ tận dụng nó để tiếp tục sử dụng các thiết bị di 
động. Cha mẹ nên dặn dò con về vấn đề này và có các biện pháp phù hợp (như ngắt thiết bị phát sóng 
wifi), tránh tịch thu điện thoại của con để con cảm thấy bị gò bó dù đã lớn. 

Con được xem các chương trình con yêu thích, sử dụng thiết bị thông minh để trò chuyện cùng bạn 
bè. Con đã lớn nên cha mẹ đừng quá gó bò con ở vấn đề này, song nên hạn chế thời gian để con không 
phụ thuộc quá nhiều vào chúng nhé. 

19:30 - 20:30 KHOẢNG THỜI GIAN CỦA CÔNG NGHỆ

Những hoạt động này sẽ giúp tâm trí con được thả lỏng, sẵn sàng cho giấc ngủ tối sắp tới

20:30 - 21:30 ĐỌC SÁCH, TRÒ CHUYỆN

VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ ĐI NGỦ 07:30 - 08:00


