
English Health Math

 - Know contractions. Pages 41 – 62 Conflicts. Chapter 10: 

 - Be able to choose the correct tense verbs. Page 45. What started it.  - Measuring length

   (past, present, future) Page 49. Reacting to conflicts, feelings  - Measuring mass

 - Read a paragraph and answer questions related to Page 51. I don’t feel good  - Measuring liquid volume

   the paragraph. Page 53. Same or different Chapter11:    Perimeter and Area

 - Correctly spell 5 spelling words. (week 24-27) Page 57. The good, bad and ugly  - Find the perimeter of shapes

 - Know what words to capitalize in a sentence. Page 61. Building relationships  - Find the area of given shapes

 - Pick the sentence that describes the picture.  - Find unknown sides of various shapes

 - Be able to recognize the adverb in a sentence. Science  - Find the area of combined rectangles

 - Correct the mistakes in a sentence. (different pronoun Unit 8 Chapter 12:  Geometry

   usage, adjectives, grammar, capitalization, Earth and its Moon  - Describe angles

   and full stops) Lesson 1 (Page 325 -338)  - Describe angles in plane shapes

   (35 questions) People in Science (Page 339-340)  - Identifying polygons

Social Studies Unit 9  - Draw quadrilaterals

 - Chapter 3 Our Environment Matter  - Describe triangles

 - Know the 3 different physical characteristics of a natural Lesson 1 (Page 365 -374)

   environment Lesson 2 (Page 375 -376)

 - Know the difference between an urban community Lesson 4 (Page 379 -392)

   and a rural community Unit 10

 - Be able to draw a diagram of your school Simple and Compound Machines

 - Know the components of a map Lesson 1 (Page 403 -414)

 - Be able to identify the different types of photographs Lesson 2 (Page 417 -428)

 - Know the different types of pollution Lesson 4 (Page 379 -392)

(15 questions total)
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Creative Writing วิชาภาษาไทย (Thai Language)ครูอัจฉรา อุตมา(Sarai)

 - Contractions หนวยการเรียนรูที่  ๑๙ เร่ืองการอาน

 - Words with /oi/  (Page 162)  - การอานขอมูลจากแผนภาพใยแมงมุม และการอานแผนภูมิรูปภาพ

 - Words with /a/ ( Page 156)  - มารยาทในการอาน

 - Antonyms  (Page 179) หนวยการเรียนรูที่ ๒๐ เร่ือง การเขียน

 - Letter scramble (Page 191)  - การคัดลายมือ

 - Clues ( Page 197)  - การเขียนบรรยาย

 - การเขียนบันทึกประจําวัน

 - การเขียนจดหมายลาครู

 - การเขียนเรื่องตามจิตนาการ

 - มารยาทในการเขียน

หนวยการเรียนรูที่ ๒๑ เรื่อง การฟง การดู และการพูด

 - มารยาทในการฟง การดู และการพูด

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