
วิชาภาษาไทย(Thai Language) ครูนลนิรัตน์  ยืนยง(Mint) วชิาสังคมศึกษา (Thai Social) ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) วชิา คณติศาสตร์ (Thai Math)ครูศิรินภา  ค าจีนา (Aor)

สระ อา     สระ อี      สระ อู       สระ เอ     หน่วยที่ 1 ศาสนาของเรา บทที่ 1 จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

สระ แอ     สระ โอ     สระ ออ สระ อุ      เร่ือง ประวตัิของศาสนา - เขียน และแสดงจ านวนเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก เลขไทย และตวัหนงัสือ

สระ อิ       สระ อึ      สระ ไ- ไมม้ลาย       - ประวติัศาสดาของศาสนา - เปรียบเทียบจ านวน เท่ากบั , ไม่เท่ากบั , มากกวา่ และนอ้ยกวา่

สระ ใ-   ไมม้ว้น เร่ือง หลักธรรมของศาสนา - เรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปหามาก และจากมากไปหานอ้ย

 - หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา บทที่ 2 จ านวนนับ 6 ถึง 9 

 - หลกัธรรมของศาสนาอ่ืนๆ - เขียน และแสดงบอกจ านวนเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก เลขไทย และตวัหนงัสือ

เร่ือง ศาสนิกชนที่ดี - เปรียบเทียบจ านวน เท่ากบั , ไม่เท่ากบั , มากกวา่ และนอ้ยกวา่

 - ศาสนสถานและวนัส าคญัทางศาสนา - เรียงล าดบัจ านวนจากนอ้ยไปหามาก และจากมากไปหานอ้ย

 - ชาวพทุธท่ีดี บทที่ 3 การบวกจ านวนสองจ านวนที่ผลบวกไม่เกิน 9
วชิาวทิยาศาสตร์ (Thai Science) ครูเสาวลกัษณ์ สิงห์แก้ว (Meaw) วชิาประวตัิศาสตร์ (Thai History)ครูศิรินันท์ ค าภกัดี(Nun) - สามารถหาค าตอบจากจ านวนท่ีก าหนดให้
หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 การเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว หน่วยที่ 1 เวลาและเหตุการณ์ - สามารถหาค าตอบจากโจทยปั์ญหา และแสดงวิธีท าจากโจทยปั์ญหา
บทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวทิยาศาสตร์ เร่ือง ช่วงเวลาและการศึกษาประวตัิศาสตร์

เรือ่งที่ 1 การสืบเสาะหาความรู้  - การศึกษาประวติัศาสตร์
เรือ่งที่ 2 การสังเกตและการลงความเหน็จากข้อมูล  - ช่วงเวลา
เรือ่งที่ 3 การจ าแนกประเภท  - การนบัเวลา (ตามระบบสุริยคติ , ตามระบบจนัทรคติ)
เรือ่งที่ 4 การพยากรณ์  - เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั

เร่ือง เหตุการณ์รอบตัว

 - การสืบคน้ประวติัความเป็นมาของตนเอง
 - การสืบคน้ประวติัความเป็นมาของครอบครัว
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ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1  (Grade 1A,1B,1C) โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  วนัที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
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English Mathematics Health

Short a sound Basic addition 5 + 5 = nowing your body, students should be able to identify different parts of their body 

Short o sound Basic subtraction 10 - 5 = from a word box.  (ie. Leg, arm, Neck)

Ck sound Word Problems Ten apples plus ten pears equals  -Students should be able to identify different jobs you can have when you grow up

Capital letters and full stops  twenty pieces of fruit  (Options will be chef, Astronaut, Police officer, Scientist)

“Chappy’s Questions” story comprehension Five cars minus four cars equals one car -Students should be able to circle pictures of ways we stay active 

(ie. running, swimming,) and X out pictures of times we are being inactive 

(watching tv, laying on the couch)

Science Social Studies -Students should be able to draw a picture of someone with good posture

The five senses Family tree  (back and neck straight,)

Measuring things Good and bad behavior

Three primary colours Jobs in a school

Materials that everyday items are made of

Living and nonliving things

Six animal groups

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