
English Math
Spelling/Vocabulary    - Analysing data and working out averages.
Words: (20)     - Plotting line graphs and completing number patterns.
 gleeful, panic, pinnacle, turbulent, excursions, desolate, immaculate,    - Conversions: Imperial, metric, units of measure, weight,
cumbersome, terrain, profusely, isolated, appalled, essential, secure,      volume, time.
mystery, recovery, permission, population, organization, precious    - Polygons: Triangle and quadrilateral categorizing, 3D shapes and
Grammar/Writing      their names.
- subject verb agreement    - Cubic area using diagrams.
 -simple past, simple present, simple future verb tense
 - past perfect, present perfect, and future perfect verb tense Creative Writing
- regular and irregular verbs    - Vocabulary definitions.
- Adverbs    - Using vocabulary to complete a story.
- Topic sentences and detail sentences    - Adjectives.
Reading    - Reading comprehension.
- Reading passages and answering questions from Matilda    - Short answers based on the story.
- Write a summary of Matilda

   - Common forces.

   - Properties of sound.
   Light
   - What is light?
  - Properties of light.
   Forces
   - What are forces?

   - Properties of matter.
   Mixtures and Solutions
   - What are mixtures and solutions?
    - How to separate mixtures and solutions?
   Sound
   - What is sound?
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Science
  The Solar System and the Universe.
   - Planets, stars and galaxies.
   Matter
   - Solids, liquids and gases.

   - Balanced and unbalanced forces.



วชิาภาษาไทย (Thai Language) ครูกุลวรางค์ สานุ (Fah) Social Studies Health

●หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม    Facts about countries in Europe.    Plastic

หน่วยการเรียนที่ 6 มติรแท้    -  Location of countries on the map.    - What plastic is used for

หน่วยการเรียนที่ 7 พระสังข์พบพระบิดามารดา    -  National flags.    - Single use plastic

หน่วยการเรียนที่ 8 บัวน้อยค่อยคลี่บาน    -  Capital cities.    - Which countries use the most plastic ?

●หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย    -  Currencies.    - Why plastic is bad for the environment

หน่วยการเรียนที่ 7 ค าราชาศัพท์    -  Places to visit.    - How to use less plastic

- ค ำรำชำศพัท์    -  Natural feature.   Stress

- กำรใชพ้จนำนุกรม    -  What to eat.    - What is stress?

หน่วยการเรียนที่ 8 ภาษาไทย ภาษาถิ่น    - What causes stress?

- ภำษำถ่ินเหนือ    - How do you behave when you are stressed?

- ภำษำถ่ินกลำง   -  How can you manage stress?

- ภำษำถ่ินอีสำน   Bullying

   - What is bullying?

   - Why do people get bullied?

   - How can you stop bullying?

  Staying Safe Online

  - What should you do to stay safe online?
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Please visit www.absbilingualschool.ac.th/ABSgradesnews and click on "Previous Weeks" under the grade of your choice.

- ภำษำถ่ินใต้
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