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ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2 (Grade 2A,2B,2C) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
วิชาภาษาไทย (Thai Language)ครูเบญจมาศ เชียงแก้ ว(Yui)
หนังสื อเรียน หลักภาษาและการใช้ ภาษาไทย
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ คาที่มพี ยัญชนะควบกลา้
ความหมายของคาของควบกล้า
คาควบกล้าแท้-คาควบกล้าไม่แท้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ คาที่มอี ักษรนา
ออกเสียงพยางค์เดียว
-คาที่มี ห นา
-คาที่มี อ นา ย
ออกเสียงสองพยางค์
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ คาที่มตี ัวการันต์
ความหมายของคา
เติมตัวการันต์ลงในคาที่กาหนด
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ คาที่มี รร
เติมคาลงในประโยค
คาที่เขียนผิด-ถูก
คาที่อ่านผิด-ถูก
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ คาที่มพี ยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
ความหมายของคา
คาที่เขียนผิด-ถูก
คาที่อ่านผิด-ถูก
เติมคาลงในประโยค

G.2A,2B,2C

วิชา คณิตศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา คาจีนา(Aor)
บทที่ 5 การคูณ (เล่ ม 1)
- หนึ่ง และศูนย์กบั การคูณ
- การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนหนึ่งหลัก
- การคูณจานวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30……90
- การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนสองหลักโดยการตั้งคูณ
(แบบไม่มีทด และแบบมีทด)
- โจทย์ปัญหาการคูณ
บทที่ 6 การหาร
- การหาผลหาร (หารที่ลงตัว)
- ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
- โจทย์ปัญหาการหาร
บทที่ 7 เวลา
- การอ่านปฏิทินบอกชื่อเดือน อักษรย่อ และอันดับที่ของเดือน

วิชาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ คาภักดี(Nun)
หน่ วยที่ 3 เราช่ วยกันทางาน
เรื่ อง การผลิตและการบริโภค
-ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริ การ
-ผลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
-การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริ การ
-ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย
เรื่ อง เศรษฐกิจในครอบครัว
-อาชีพ
-รายรับ รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
-หลักการใช้จ่าย ที่เหมาะสม
-การออมเงิน

วิชาวิทยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลักษณ์ สิงห์ แก้ ว(Meaw)
แสงและสิ่ งมีชีวิต
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
บทที่ 1 แสง
เรื่ องที่ 1 แสงและการมองเห็น
บทที่ 2 สิ่ งมีชีวิต
เรื่ องที่ 1 สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต
เรื่ องที่ 2 ชีวิตของพืช

วิชาประวัติศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ คาภักดี(Nun)
หน่ วยที่ 3 ความเป็ นมาของชาติและภูมปิ ัญญาไทย
เรื่ อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น
- การศึกษาบุคคลสาคัญในท้องถิ่น
- ประวัติและผลงานของบุคคลสาคัญในท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ
-ท้าวสุรนารี
-พระสุนทรโวหาร(ภู่)
-ครู สมพร สุดใจ
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English
All of the following topics can be found in the student’s
Strategic Intervention Practice Book and English notebook:
- Recognize adjectives, comparatives and superlatives. (p.64, 68)
- Making sentences using adjectives comparatives and superlatives (p.76)
- Completing sentences using exact and inexact words (p.72, 80)
- Rewriting sentences using present tense action verbs (p.84)
- Spelling test (week 20-30)
- Short story with questions.

Health
The following topics can be found in the student’s
Health Education pupil’s book and activity book 2
- Pupil’s Book 2
Unit 10 - 15 (p.18-29)
- Activity Book 2
Unit 10 -14 (p.20,25)

Science
- Earth changes
- Natural Resources
- Weather Patterns
- Water Cycle
- Seasons

Social Studies
- Buying, Selling and Exchanging
- Goods and Services
- Economics
- Income and Expenditure
- Products

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

G.2A,2B,2C

Math
Time:
Time to the hour, half hour and quarter
Time to 5 minutes
Practice telling the time
AM or PM
Length:
Shortest to longest
Measure to the nearest inch
Estimate the length in inches
Foot to inches
Adding and subtracting in inches or feet

