
Thời gian

7h30 - 8h00

8h00 - 8h30

8h30 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30 - 15h00

15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

Thứ Hai      Thứ Ba      Thứ Tư  Thứ Năm    Thứ Sáu

Đón bé – Vui chơi tự do

Ăn sáng

Circle Time đầu ngày - Thực hành Sống Hạnh Phúc

Giờ học Montessori – theo kế hoạch học tập cá nhân

Giờ tiếng Anh

Chuẩn bị bàn ăn + ăn trưa + dọn dẹp

Nghe nhạc - Nghỉ trưa

Vệ sinh và khởi động giờ học buổi chiều

Ăn xế

Giáo dục Hạnh phúc - Vận động âm nhạc
Đóng kịch - Thủ công - Hội họa - Đọc sách…

Hoạt động tự do - Trả bé

BEEBLUE HOUSE
Montessori Inspired

BeeBlue House là thành viên PESA – Positive Education Schools Association – 
tiên phong đưa Hạnh Phúc trở thành một môn học được giảng dạy trong nhà 
trường.

Giáo dục Hạnh Phúc là sự kết hợp giữa Giáo dục trí thông minh cảm xúc (EQ) 
và Giáo dục thực hành nhân cách. 

Giáo dục Hạnh phúc được kết hợp với những hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, 
hội hoạ, để đưa kiến thức trực quan sinh động đến trẻ; giúp trẻ thực hành thói 
quen sống Hạnh phúc.

Tổng quan nội dung chương trình Montessori có ở website: 
https://beeblue.edu.vn/programs

Kế hoạch học Montessori của mỗi trẻ là kế hoạch cá nhân, được thiết lập trong 
mục tiêu học tập ở Hồ sơ học tập.

Trẻ được khuyến khích và chủ động tìm kiếm niềm say mê của riêng trẻ trong 
các lĩnh vực Montessori. 

GIÁO DỤC HẠNH PHÚC

PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

www.beeblue.edu.vn || Hotline: 0814824098
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