
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูเบญจมาศ  เชียงแก้ว (Yui) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)
หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย หน่วยที่ 3 เราช่วยกันท างาน บทที่ 7 เวลา
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๒ ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า เร่ือง การผลิตและการบริโภค - บอกเวลาเป็นนาฬิกาเป็นแบบกลางวนัและกลางคืน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๓ ค  าท่ีมีอกัษรน า -ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ - บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเป็นแบบกลางวนัและกลางคืน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๔ ค  าท่ีมีตวัการันต์ -ผลของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ - การอ่านปฏิทินบอกเดือน อนัดบัท่ีของเดือน และวนัส าคญัต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๕ ค  าท่ีมี รร -การแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ บทที่ 8 เงนิ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๖ ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง -ผูผ้ลิด ผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อ และผูข้าย - บอกชนิดของเงินเหรียญและค่าของเงินเหรียญ

เร่ือง เศรษฐกิจในครอบครัว - บอกชนิดของเงินธนบตัรและค่าของเงินธนบตัร
วชิาวทิยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์ สิงห์แก้ว(Meaw) -อาชีพ - การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบตัร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 -รายรับ รายจ่ายของตนเองและครอบครัว - การแลกเงิน การบอกจ านวนเงินทั้งหมด และการทอนเงิน
เร่ือง วสัดุกับของเล่นของใช้ -หลกัการใชจ่้าย ท่ีเหมาะสม - หาค าตอบจากโจทยปั์ญหาการเงิน
 - ชนิดของวสัดุท่ีใชท้  าของเล่นของใช้ -การออมเงิน
 - แหล่งท่ีมาของวสัดุ
เร่ือง เลือกคิดประดิษฐ์เล่น วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun)
 - การเลือกใชว้สัดุ หน่วยที่ 3 ความเป็นมาของชาติและภูมปัิญญาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น
เร่ือง แม่เหล็กมหัศจรรย์ - การศึกษาบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน
 - รูปร่างของแม่เหล็ก - ประวติัและผลงานของบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ินท่ีน่าภาคภูมิใจ
 - แรงแม่เหล็ก -ทา้วสุรนารี
 - แรงระหวา่งแม่เหล็ก -พระสุนทรโวหาร(ภู่)
 - ประโยชน์ของแม่เหล็ก
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English Science Health
Recognize adjectives, comparatives and superlatives. (p.64, 68) Changes to Earth Pupil’s Book  2
Making sentences using adjectives comparatives and superlatives (p.76) Natural Resources Unit 10 - 15  (p.18-29)
Completing sentences using exact and inexact words (p.72, 80) Products Activity Book  2
Rewriting sentences using present tense action verbs (p.84) Weather Unit 10 -14 (p.20,25)
Spelling test  (week 20-30) Water Cycle
Short story with questions. Seasons

Math Social Studies
Time Economics
 - Telling time to hour and half hour Goods and Services
 - Telling time to 5 minutes Buying, Selling and Exchanging
 - A.M. & P.M. Behaviour
Measurement Products
 - Using inch units
 - Using a ruler
 - Measuring with inch ruler
 - Estimating lengths in inches
 - Adding and subtracting in inches
 - Measure in inches and feet
 - Estimating lengths in feet

Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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