
วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูมนธริา ปรมสันต ิ(Mon) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูสิริกร  ตุ้ยอ้าย (Nan)

หน่วยที> 3 ประโยค บทที> 2 ทศนยิม

 - ประโยค  - การเขียนทศนยิมในรูปของเศษส่วนและการเขียนเศษส่วน

 - การยอ่ความ ในรูปทศนยิม

 - การพูดรายงาน และการพูด แสดงความคิดเห็น  - การหาค่าประมาณ

 - มารยาทในการฟงั การดู และการพูด  - การคูณ หาร ทศนยิม

หน่วยที> 4 ภาษาต่างประเทศใน ภาษาไทย  - การแก้โจทยป์ญัหา

 - ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย บทที> 3 การนาํเสนอข้อมูล

 - การเขียนแผนภาพความคิด  - แผนภูมิแทง่

 - คําขวญั  - กราฟเส้น

 - คําอวยพร  - การเขียนแผนภูมิแทง่และกราฟเส้น

หน่วยที> 3 เพลนิอ่านงานพระราชนพินธ์ 

หน่วยที> 4 กระเช้าใบน้อยของนางสีดา วชิาประวตัศิาสตร์ (Thai History) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

วชิาวทิยาศาสตร์  (Thai Science) ครูสายรุ้ง ไทยกรณ์ (Rung) หนว่ยทีK2พฒันาการของมนษุยชาติ

หนงัสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 บททีK1อิทธพิลของอารยธรรมอินและจีน

หน่วยการเรียนรู้ท ี> 3  การเปลี>ยนแปลงของสาร                                                                                                                       - การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทย

บททีK 1. การเปลีKยนแปลงทางกายภาพ   และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

 - การเปลีKยนสถานะ  - อิทธพิลของอารยธรรมอินเดียและจีนทีKมีต่อไทย

 - การละลาย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

บททีK 2.  การเปลีKยนแปลงทางแคมี บททีK2อิทธพิลของอารยธรรมต่างชาติ

 - การเปลีKยนแปลงทางเคมี  - การเข้ามาของวฒันธรรมต่างชาติในสังคมไทย

 - การเปลีKยนแปลงทีKผนักลับได้และผนักลับไม่ได้  - อิทธพิลของวฒันธรรมต่างชาติท ีKมีต่อสังคมไทยในปจัจุบนั

English Health 

Spelling/vocabulary -puberty

- Fill in the blank -personal hygiene

Words to know: outcast, residents, pesky, shatter, rowdy, -teeth/flossing

 amends, dismayed, specialized, scholars, crucial, vanish, -air pollution

 rigid, withered

Grammar Social Studies

 - compound subject and compound predicate -environment

 - prepositional phrases and identifying the -plastic consumption 

object of the preposition -How can we reduce our carbon footprint?

 - run-on sentences and comma splices -cultural differences
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 - independent and dependent clauses -physical/cultural characteristics of a region

 - common nouns and proper nouns

 - abbreviations Math

 - pronouns and antecedents Multiying decimals by whole numbers.

Reading Multiplying decimals by decimals.

 - Fantastic Mr.Fox Multiplying using exponents.

 - Character descriptions Division of decimals with single and double digit divisors.

 - Plot Dividing decimals when the divisor and dividend both decimals. 

 - Ending Adding and subtracting decimals.

 - Reading comprehension questions Estimating quotients.

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



วชิาสังคมศึกษา  (Thai Social) ครูพชัชิราภรณ์ ก๋าใจ (Sai)

หนว่ยทีK2พลเมืองดีตามวถิีประชาธปิไตย

เรืKองทีK1 การปฏิบตัิตนตามสถานภาพ บทบาท หนา้ทีK สิทธแิละเสรีภาพ

-          สถานภาพ บทบาท หนา้ทีK สิทธแิละเสรีภาพของพลเมือง

-          พลเมืองดี

-          สิทธเิด็ก

เรืKองทีK2วฒันธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิKน

-          วฒันธรรมไทย

-          ภูมิปญัญาทอ้งถิKน

เรืKองทีK3การปกครองส่วนทอ้งถิKน

-          การปกครองส่วนทอ้งถิKน

-          โครงสร้างการปกครองส่วนทอ้งถิKน

-          บทบาทหนา้ทีKของหัวหนา้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิKน

-          ประโยชนทีKได้รับจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิKน

Science

Classification of living things - Domains, kingdoms and species.

Using a dichotomous key.  

Vertebrates and invertebrates.

Mammals, fish, birds, reptiles and amphibians.

Animal communication.

Life cycles.

Physical and behavioural adaptations.

Ecosystems - environments, habitats, communities, populations, 

niches and diversity.

How environmental changes affect ecosystems - natural 
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and human changes, extinction.

Roles of organisms in ecosystems - the carbon dioxide cycle, 

producers, consumers, scavengers, decomposers.

Food chains, food webs and energy pyramids.
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