
วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูตวษิา บุญเสริฐ(Wi) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan) วชิาประวตัศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนงัสือเรียน หลกัภาษาและการใช้ภาษาไทย บททีH 3 การคูณ การหาร หนว่ยการเรียนรู้ท ี. 2

หน่วยการเรียนรู้ท ีH ๓ การผนัวรรณยุกต์ - การคูณและการหาร บทที.1 

 - การผนัวรรณยกุต์ - การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า -          การตั? งถิ.นฐานและการดํารงชีวติของมนษุยใ์นดินแดนไทย

 - คําเป็น คําตาย - การแก้โจทยป์ญัหาการคูณและการหาร บทที.2การสร้างอาณาจักรดินแดนไทยในอดีต

 - การตั? งคําถามและตอบคําถามจากเรื.องที.อ่าน บททีH 4 การบวก ลบ คูณ  หารจาํนวนนบั -          อาณาจักรหริภุญชัย,อาณาจักรล้านนา

 - ข้อควรปฏิบตัิในการใช้ห้องสมุด - การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ -          แควน้ทวารวด ,ีแควน้ละโว ้

หนงัสือเรียน วรรณคดแีละวรรณกรรม - การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ -          อาณาจักรโคตรบรูณ์

หน่วยการเรียนรู้ท ีH ๓ เล่นกลางแจ้ง - การแก้โจทยป์ญัหาการบวก ลบ คูณ หารระคน -          อาณาจักรศรีวชิัย,อาณาจักตามพรลิงค์

 - ระบคุําศพัทใ์ห้ตรงกับความหมายที.กําหนด บททีH 5 เวลา

 - ชื.อของเล่น และวธิกีารเล่น - การบอกระยะเวลา วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนงัสือเรียน หลกัภาษาและการใช้ภาษาไทย - การเปรียบเมียบเวลา หนว่ยการเรียนรู้ท ี.2หนา้ที.พลเมือง

หน่วยการเรียนรู้ท ีH ๔ คาํในภาษาไทย - การอ่านตารางเวลา เรื.องที.1 พลเมืองดีตามวถิีประชาธปิไตย

 - ส่วนประกอบของพยางค์ - การแก้โจทยป์ญัหาเกี.ยวกับเวลา -          พลเมืองดีตามวถิีประชาธปิไตย

 - จําแนกคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา และคําเศษณ์ วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) -          ผูน้าํและผูต้ามในสังคมประชาธปิไตย

 - การเขียนแผนภาพโครงเรื.อง หน่วยการเรียนรู้ท ีH 2  สิHงมชีีวติ                                                                                                                      -          การอย ูร่่วมกันอยา่งสันติสุข

 - การเขียนยอ่ความ บทที. 2. ส่วนต่างๆของพชืดอก -          สิทธพิื?นฐานของเด็ก

หนงัสือเรียน วรรณคดแีละวรรณกรรม  - หนา้ที.ส่วนต่างๆของพชืดอก เรื.องที.2การปกครองระบอบประชาธปิไตย

หน่วยการเรียนรู้ท ีH ๔ ต้นไม้ หน่วยการเรียนรู้ท ีH 3  แรงและพลงังาน                                                                                                                      -          อํานาจอธปิไตย

 - วธิอีนรุักษต์้นไม้ บทที. 1. มวลและนํ?าหนกั -          ความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธปิไตย

 - มวลและแรงโนม้ถ่วงของโลก -          สถาบนัพระมหากษตัริย ์

บทที. 2. ตัวกลางของแสง -          การเลือกตั? ง

การมองเห็นสิ.งต่างๆ ผา่นวตัถุท ี.นาํกั?น เรื.องที.3วฒันธรรมทอ้งถิ.น

-          ลักษณะและประเภทของวฒันธรรม

-          ความแตกต่างของวฒันธรรม

English Math Science

Grammar Divide by 1-Digit Numbers: UNIT 5:

Exclamatory, Imperative, Declarative, Interpret the remainder o   “What Is the Water Cycle?”
 Interrogative sentences Divide by tens, hundreds and thousands Describe the water cycle and role of evaporation, condensation, and precipitation

Prefixes, Suffixes Estimate quotients using compatible numbers 1.    Explain how the sun provides the energy for the water cycle

Simple & Compound sentences Dividing using the distributive property 2.    Explain how the  oceans and other bodies of water interact through the water cycle. 

Predicates and Subjects Dividing using repeated subtraction o   “What Are Types of Weather”

Spelling & Vocabulary Dividing using partial quotients 1.    Identify factors that make up weather

Multiply choice for semesters spelling words Model division with regrouping 2.    Describe some forms of severe weather

Definitions and example sentences Place the first digit 3.    Explain how different types of precipitation form.
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Reading and Comprehension Divide by 1-digit numbers   UNIT 6:
Students will read a short piece of writing Multi-step division word problems
and answer questions based on it. Factors, Multiples and Number Patterns:

Understating the “main idea” Model factors o   “What Are the Moon Phases?”

Factors and divisibility 1.    Identify and predict changes in the appearance of the moon
Health Common factors o   “What Are the Planets in Our Solar System?”
Dental time: Factors and multiples 1.    Identify the major components of the solar system
Care for your teeth Prime and composite numbers 2.    Describe characteristics of planets in the solar system

Tooth decay Number patterns 3.    Compare and contrast the inner and outer planets

Air pollution: UNIT 7:

Causes Social Studies o   “What Are Physical Properties of Matter?”

Effects Monarch ▪▪   Explain how physical properties can be used to identify matter

Healthy home environment: Elections o   “What Are the States of Water?”

Chores Democracy Describe the 3 states of matter

Cleanliness Constitutional Democracy 

Health effects Cultures 

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



วชิาประวตัศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนว่ยการเรียนรู้ท ี. 2

การตั? งถิ.นฐานและการดํารงชีวติของมนษุยใ์นดินแดนไทย

-          การตั? งถิ.นฐานและการดํารงชีวติของมนษุยใ์นดินแดนไทย

บทที.2การสร้างอาณาจักรดินแดนไทยในอดีต

-          อาณาจักรหริภุญชัย,อาณาจักรล้านนา

-          แควน้ทวารวด ,ีแควน้ละโว ้

-          อาณาจักรโคตรบรูณ์

-          อาณาจักรศรีวชิัย,อาณาจักตามพรลิงค์

วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนว่ยการเรียนรู้ท ี.2หนา้ที.พลเมือง

เรื.องที.1 พลเมืองดีตามวถิีประชาธปิไตย

-          พลเมืองดีตามวถิีประชาธปิไตย

-          ผูน้าํและผูต้ามในสังคมประชาธปิไตย

-          การอย ูร่่วมกันอยา่งสันติสุข

-          สิทธพิื?นฐานของเด็ก

เรื.องที.2การปกครองระบอบประชาธปิไตย

-          อํานาจอธปิไตย

-          ความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธปิไตย

-          สถาบนัพระมหากษตัริย ์

-          การเลือกตั? ง

เรื.องที.3วฒันธรรมทอ้งถิ.น

-          ลักษณะและประเภทของวฒันธรรม

-          ความแตกต่างของวฒันธรรม

o   “What Is the Water Cycle?”

Describe the water cycle and role of evaporation, condensation, and precipitation

1.    Explain how the sun provides the energy for the water cycle

2.    Explain how the  oceans and other bodies of water interact through the water cycle. 

o   “What Are Types of Weather”

1.    Identify factors that make up weather

2.    Describe some forms of severe weather

3.    Explain how different types of precipitation form.
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o   “What Are the Moon Phases?”

1.    Identify and predict changes in the appearance of the moon

o   “What Are the Planets in Our Solar System?”
1.    Identify the major components of the solar system
2.    Describe characteristics of planets in the solar system

3.    Compare and contrast the inner and outer planets

o   “What Are Physical Properties of Matter?”

▪▪   Explain how physical properties can be used to identify matter

o   “What Are the States of Water?”

Describe the 3 states of matter

  


