දිග මැනීම ආශ්රිත ගැටලු
විසඳීම
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ක්රියාකාරාමරම 01
 මීටම කරෝදුවක් ක ෝ මීටම එරක් දිග කරෝටුවක් සපයාකා
ගන්න.
 නිවස තුළ ා එළිම කන් මීටම කරෝදුකවන් මැනියාක ැකි
මීටම 1 ට වඩා වැඩි කේවල් 10ක් අභ්යාස කපාක
ලියාකන්න.
උදා මණ -රාමමකේ දිග, කදාකේ උස
මීටම කරෝදුකේ ආමම්භ්ර කේඛාව/මීටමයාකක් දිග
කරෝටුකේ එක් කරළවමක් මනින කදකයාකහි ආමම්භ්ර
ස්ථානයාකට තබා ඔබ ලියාකාග ඒවායින් 5ර දිග මනින්න.
 ප ත සඳ න් වගුව අභ්යාස කපාකතහි ලියාකා මැනග දිග
ප්රමාණයාකන් එහි සට න් රමන්න.
 මීටමයාක සඳ ා m සංකක්තයාක කයාකාදා ලියාකන්න
මනින ලද කදයාක

දිග

උදා -රාමමකේ දිග

5m

1.
2
3
4
5

කදමාපියාකන්ට උපකදස් අවසාන කරාටස මැනීකම් දී මීටම කරෝදුකේ බාගයාකට වඩා
වැඩි වූ විට මීටම 1ක් කලස ද, බාගයාකට වඩා අඩු වූ විට එයාක
අත ැම ද ගණනයාක කිරීමට දරුවාට කියාකාකදන්න.
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ක්රියාකාරාමරම 02
 දිග ලණුවක් ක ෝ කමදි පටියාකක් සපයාකා ගන්න .
 වැඩිහිටියාකකුට කියාකා එම ලණුව ක ෝ කමදි පටියාක / විවිධ
දිග ප්රමාණකේ රැබලි ප රට රපා ගන්න. (මීටම 1

5

අතම ප්රමාණයාකට
 ප ත ආරාමකේ වගුවක් අභ්යාස කපාක

ගඳගන්න.

ලණු රැබලි

සිතූ දිග

සැබෑ දිග

1

3m

3m

2
3
4
5
 එම ලණු රැබලිවල දිග මීටමයාකර ප්රමාණයාක කමන්
කරාපමණ දැයි සිතා වගුකේ සට න් රමන්න.
 දැන් නිවකස් කරකනකුකේ ද ස යාක ලබාකගන මීටම
කරෝදුකවන් එම ලණුවල දිග මැන වගුකේ සට න්
රමන්න.
 සිතූ දිග ස මැනීකම්දී ලැබුණු දිග අතම වැඩි කවනසක්
තිකේ දැයි බලන්න.
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ක්රියාකාරාමරම 03
 විවිධ දිග ප්රමාණවලින් ුතතු ලණු /පටි /නූල් 5ක් සපයාකා
ගන්න .
 වැඩිහිටියාකකුකේ ස යාක ලබාකගන එළිම න් ස්ථානයාකර
රණුවක් සිටුවා සෑම ලණු රැබැල්ලර ම එක්
කරළවමක් එම රණුකේ ගැට ගසන්න .
 දැන් එම ලණුරැබලි බිම දිකේ ක ාඳින් දිග ැම අකනක්
කරළවමට ගල් රැටයාකක් බැගින් තබන්න .

 දැන් රණුකේ සිට එක් එක් ලණු රැබැල්කල් කරළවමට
දිග කරාපමණ දැයි නිමානයාක රම (සිතා අභ්යාස
කපාක සට න් රමන්න.සිතූ දිග නිවැමදි දැයි බැලීම
සඳ ා මීටම කරෝදුවකින් දිග මැන බලන්න.
ගණිතයාක කපළකපාකා පිටු අංර 48 ගති අභ්යාස
සඳන්වන්න
ා මඟ කපන්වන්න
.
.
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