
English Science Math

Vocabulary Spelling words Science Tools Counting & writing numbers 

Identify proper spelling of past vocabulary words Technology Even & Odd

Statement, question, command or exclamation Animal Needs Greater & Fewer

Be able to identify which of the above from a sentence Animal Groups Value

Add correct punctuation Animal Life Cycles Hundreds, tens and one’s place value

Nouns Prehistoric Animals Identifying value of shown digits 

Person, place, thing, animal Using number & identifying how many hundreds, 

Be able to identify and sort words into proper     tens or ones in the number

   noun categories Health Showing numbers in different ways

Matching Sentences Being Healthy Tens and ones, adding, words, numbers 

Read a given sentence and find a matching illustration Eating right, exercising, hygiene Ex: fifty-six 🡪 56,  5 tens 6 ones, 50+6

   that depicts what it says. Food Groups Counting Patterns

Passage Reading Protein, fat, vitamin, carbohydrate Counting by ones, fives,  tens, hundreds

Read a short story and be able to answer Sharing vs. Not sharing Within 100 and within 1,000

   comprehension questions Good habits 2 and 3 digit numbers 
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วชิาภาษาไทย (Thai Language)ครูเบญจมาศ  เชียงแก้ว(Yui) Creative Writing Social Studies
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ ตวัอกัษรไทย Words with Short /a/ Community 
 - การเขียนพยญัชนะไทย Clue words (pg. 9) What is a community? 
 - การเขียนสระในภาษาไทย Word groups (pg. 15) Who works in a community? 
 - การเขียนวรรณยกุตไ์ทย Rhyming (pg. 15) What is their job? 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ มาตรา ก กา Sentence completion (pg. 19) Rules & Regulations
 - การเขียนสะกดค า Words with Short /e/ Behavior
 - การเติมค าในมาตราแม่ ก กา ให้สมบูรณ์ Word groups (pg. 21 & 27) What is correct and proper behavior? 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ มาตรา กง Missing words (pg. 27) How should we behave in school, public & at home
 - การเขียนสะกดค า People Words How do we show respect?
 - การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง Letter scramble (pg. 33) Proper Dress for different environment
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ มาตรา กม Words with short /i/
 - การเขียนสะกดค า Matching word to image (pg. 42 & 48) 
 - การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ มาตรา เกย
 - การเขียนสะกดค า
 - การบอกความหมายของค า 
 - การเติมค า การเลือกใชค้  าท่ีถูกตอ้ง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖ มาตรา เกอว
 - การเขียนสะกดค า
 - การบอกความหมายของค า 
 - การเติมค า 
Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.
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