
English Science Health

 - Recognize .helping verbs    (p.104, 112)  - The Solar System  - Not happy at all (p.47-48)

 - Making sentences using contractions           * Day and Night  - Coping with my feelings (p.49-52)

    (p.116,120,121)           * Seasons  - Caring for others (p.53-58)

 - Completing sentences using irregular verbs           * States of Matter  - Leave me alone (p.59-62)

   and action verbs (p.72, 80,121)  - Magnets

 - Rewriting sentences using synonyms (p.97)  - Energy

 - Spelling test  (week 30-40)

 - Short story with questions.

Math Social Studies

 - Identifying shapes (two-dimensional  - The Environment

   and three-dimensional shapes)  - Resources

 - Equal parts.  - Day and Night

 - Attributes of three-dimensional shapes.  - Directions

  (face, edge, vertex)  - Maps

 - Working with unit cubes.
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วิชาภาษาไทย (Thai Language)ครูอัจฉรา อุตมา(Sarai) Creative Writing  - Letter scrambles.

หนวยการเรียนรูที่ ๑๗ คําที่มีความหมายตรงกันขาม  - Words with long i. (like, find, ice, bike, side, nine, write, mine,  - Vowel sounds. (oo) (ou) (ow) (aw) (a) (o)

หนวยการเรียนรูที่ ๑๘ คําคลองจอง    ride, white, eye, hide, inside, give) more words with long i.  - Word meanings.

หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ การเขียน (แตงประโยค,    (sky, pie, tiny, cry, lion, tie, why, by, try, tiger, high, lie, my, fly)  - Difference between was and were.

การเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ-ตามจินตนาการ)  - Rhyming words.  - Words with er. (colder, bigger, helper, shopper, braver, runner, 

 - Past and present tenses.    writer, older, longer, jumper, flatter, faster, painter, baker)

 - Proofreading.

 - Synonyms and antonyms.

 - Words with ed or ing. (dropping, cutting, dropped, spotted, 

   stopping, hopped, jogged, jogging, running, shopped, hopping, 

   stopped, dotted, shopping) (joking, named, baking, biked, 

   hoped, living, liked, giving, lived, baked, riding, writing, loved, 

   having.

 - Words with long o. ( go, yellow, home, rope, grow, know, no, 

   nose, hope, stone, snow, so, hole, joke) (cold, road, gold, 

   goat, old, coat, sold, boat, open, over, roll, most, hold, told)
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