
English Science วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูเบญจมาศ  เชียงแก้ว(Yui)
Recognize adjectives, comparatives and superlatives. (p.64, 68) Changes to Earth หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย

Making sentences using adjectives comparatives and superlatives (p.76)Natural Resources หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๒ ค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า

Completing sentences using exact and inexact words (p.72, 80) Products หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๓ ค  าท่ีมีอกัษรน า

Rewriting sentences using present tense action verbs (p.84) Weather หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๔ ค  าท่ีมีตวัการันต์

Spelling test  (week 20-30) Water Cycle หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๕ ค  าท่ีมี รร

Short story with questions. Seasons หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๖ ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระท่ีไม่ออกเสียง

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 Health

 - Measuring with inch ruler Pupil’s Book  2

 - Estimating lengths in inches Unit 10 - 15  (p.18-29)

 - Adding and subtracting in inches Activity Book  2

 - Measure in inches and feet Unit 10 -14 (p.20,25)
 - Estimating lengths in feet
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Creative Writing
Game, baby, today, came, play, bake, whale, ate, name, say, brave, stay, maybe, gave
Synonyms p. 89
Word Meanings p. 89
Lesson 16 – more words with long a
Chain, gain, eight, tail, paint, nail, pail, they, snail, rain, wait, mail, train, sail
Word groups p. 95
Homophones p. 95
Lesson 17 –words with ed or ing
Helping, tricked, wishing, ended, fishing, wished, dressing, picking, handed, thanked, thinking, asked, fished, catching
Antonyms p. 101
Present & Past tense p. 105
Lesson 19 – words with long e
We, people, see, green, she, he, keep, feet, these, bees, street, week, being, three
Word groups p. 111
Synonyms p. 111
Proofreading p. 114
Lesson 20 – more words with long e
Happy, clean, very, please, leap, funny, peach, eat, city, heat, puppy, dream, penny, mean
Antonyms p. 117
Clues p. 117
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