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THÔNG BÁO
Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình An Giang
đối với cấp tiểu học
(Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022)
Tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh học tập tại
nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối
hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang sản xuất và phát sóng chương
trình dạy học qua truyền hình cấp tiểu học, cụ thể như sau:
1. Nội dung
Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022: Giảng dạy môn Tiếng Việt và Toán
các lớp 1, 2, 3, 4, 5 (Chương trình tuần 17, năm học 2021-2022).
2. Lịch phát hình (Có phụ lục đính kèm)
Ngoài ra, bài giảng còn được đăng tải trên website của Đài Phát thanh và
Truyền hình An Giang.
Mọi thông tin cần trao đổi, các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục liên
hệ qua địa chỉ email: phonggdth@angiang.edu.vn.
Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường tiểu học thông
báo lịch phát hình để học sinh theo dõi học tập; căn cứ nội dung phát hình chỉ
đạo giáo viên giao nhiệm vụ học tập ở nhà cho học sinh (Bài tập, luyện tập, bài
thực hành, bài kiểm tra…)./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đài Phát thanh truyền hình AG;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT;
- Trường TEKT An Giang;
- Trường thực hành SP; PT QT Gis;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDNM-GDTH.
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LỊCH PHÁT HÌNH
Chương trình dạy học trên truyền hình An Giang đối với cấp tiểu học
(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
Thứ, ngày

Hai
14/02/2022

Ba
15/02/2022

Tư
16/02/2022

Năm
17/02/2022

Sáu
18/02/2022

Môn/ lớp

Nội dung bài

Thời gian bắt đầu
Sáng

Chiều

Tiếng Việt
lớp 1

uông, ương

8 giờ 00 phút

15 giờ 00 phút

Tiếng Việt
lớp 2

Người nặn tò he.
Mở rộng vốn từ Nghề
nghiệp (Tiếp theo)

8 giờ 30 phút

15 giờ 30 phút

Toán
lớp 1

Ôn tập học kì I

8 giờ 00 phút

15 giờ 00 phút

Toán
lớp 2

Ôn tập phép cộng và phép
trừ

8 giờ 30 phút

15 giờ 30 phút

Mồ côi xử kiện

8 giờ 00 phút

15 giờ 00 phút

Câu kể Ai làm gì?

8 giờ 30 phút

15 giờ 30 phút

Toán
lớp 3

Hình chữ nhật

8 giờ 00 phút

15 giờ 00 phút

Toán
lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 5

8 giờ 30 phút

15 giờ 30 phút

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

8 giờ 00 phút

15 giờ 00 phút

Hình tam giác

8 giờ 30 phút

15 giờ 30 phút

Tập đọc
lớp 3
Luyện từ và câu
Lớp 4

Luyện từ và câu
lớp 5
Toán
lớp 5

