බර මැනීම ආ ශ්රිත ගැටලු
විසඳීම
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ක්රියාකාරාරරම
සපයාකාගත යුතු දේ :
- තැටි තරාදියාකක්
- සැබෑ තැටි තරාදියාකක් සපයාකා ගැනීම අපහසු නම්
සරස් රරගත් තැටි තරාදියාකක්
- බර මැනීදම් මිනුම් සඳහා සුදුසු ආදේශ ද්රව්ය
(ටීක් දබෝල, බැටරි රෑලි, එර සමාන
ප්රමාණදේ ගල්රැට ................ආදියාක)
- ව්ැලි උරයාකක් ( කිදලෝග්රෑම්
ර බර)

දෙමාපියාකන්ට උපදෙස්:
 ව්ැලි උරයාක ෙරුව්ා අතට ලබාදෙන්න .
 එහි බර පිළිබඳව් අතට ෙැදනන ආරාරයාක ගැන රතා
රරන්න.
 බර දසායාකාගන්නා ආරාරයාක ෙරුව්ාදගන් විමසන්න.
 දපර අත්ෙැකීම් අනුව් බර කිරා බැලියාක යුතු බව් ෙරුව්ා
ප්රරාශ රරනු තත.
 බර කිරාගන්දන් කුමකින් ෙ බර මේන්දන් කුමන
ඒරර (අභිමත) මගින් ෙ ? යාකන්න ෙරුව්ාදගන්
විමසන්න.
 තරාදියාක මගින් බර මැනීම හා ඒරර සඳහා දපර භාවිත
රළ දේ පිළිබඳ සිහිපත් රරනු තත.
 ව්ැලි උරදේ බර තැටි තරාදියාක මගින් මැනීමට ෙරුව්ාට
කියාකන්න.
 තරාදියාක ෙරුව්ාදේ උසින් ේෙහස්ව් එල්ලන්න.
 ව්ැලි උරයාක අභිමත ඒරරව්ලින් (ගල්රැට, ටීක් දබෝල)
මැනීමට දයාකාමු රරන්න. එයාක ප්රරාශ කිීමමට ෙරුව්ා
දයාකාමු රරන්න. (ව්ැලි උරදේ බර ටීක් දබෝල 5 යි
යාකනාදී දලස)
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 සපයාකා ගත් දව්නත් අභිමත ඒරරව්ලින් බර මැන ප්රරාශ
කිීමමට ෙරුව්ාට කියාකන්න..
 බර මේන අව්ස්ථාදේ තරාදිදේ දෙපස සමබරව් තතිවිට
බර සටහන් රරගැනීම සිදුරරන බව් ෙරුව්ාට පහො
දෙන්න .
 ඒ ඒ ඒරරදයාකන් බර මැන්න විට ආ මිනුම් පහත පරිදි
දපාදත් දහෝ දරාළයාකර සටහන් කිීමමට ෙරුව්ාට
පව්සන්න.
ව්ැලි උරදේ බර
ටීක් දබෝල ......................
බැටරි රෑලි .....................
.......................................
.......................................

ක්රියාකාරාරරම
සපයාකාගත යුතු දේ - දපර ක්රියාකාරාරරදමහි බර සටහන් රරන ලෙ පරිරාව්
- තැටි තරාදියාකක් (සරස් රරගත් සැබෑ දහෝ)
- කිදලෝග්රෑමදේ මිනුම් ප
- මිනුම් ප යාකක් දසායාකාගැනීම අපහසු නම් කිදලෝග්රෑම්
එරර බර පාසසල් (සීේ ,පරිප්පු, ව්ැලි ආදියාක)
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දෙමාපියාකන්ට උපදෙස්:
 තැටි තරාදියාක ෙරුව්ාදේ උසින් ේෙහස්ව් එල්ලන්න.
 දපර ක්රියාකාරාරරදමහි බර සටහන් රරන ලෙ පරිරාදේ
දතාරතුරු පිළිබඳ ෙරුව්ා සමඟ පහත ප්රශ්න සාර්ඡා
රරන්න.
1. ව්ැලි උරදේ බර දරාපමණ ෙ?
2. එකින් එරට දව්නස් වූ ප්රමාණ තත්දත් තයි ?











එකිදනරට දව්නස් වූ ද්රව්ය භාවිත රළ ේසා බව් ෙරුව්ා
පව්සනු තත. නැතිනම් ඒ පිළිබඳව් පැහැදිලි රරන්න.
අභිමත ඒරරව්ලින් බර මේන විට එරම ද්රව්යයාක සඳහා
දව්නස් බර ලැදබන බව් ෙරුව්ාට පහො දෙන්න.
සපයාකාගත් කිදලෝග්රෑම් එරක් වූ පාසසල් දෙරක්
තරාදිදේ දෙපසට ෙමා බර සමාන බව් දපන්ව්ා දෙන්න.
එදස් බර සමාන වූදේ දරදස්ෙ යාකන්න විමසන්න ?
දිග මැනීදම් දී දමන්ම බර මැනීදම් දී ෙ දපාදු ඒරරයාකක්
තති බව්ත් ,එදස් වීම අව්ශය බව්ත් පැහැදිලි රරදෙන්න.
එරම මිනුමකින් බර මැනීම ේසා එම පාසසල්ව්ල බර
සමාන වූ බව් පැහැදිලි රරන්න.
දම් පාසසල් එර එදරහි බර හරියාකටම කිදලෝග්රෑම් එරක්
බව් ප්රරාශ රරන්න.
සපයාකාගත් කිදලෝග්රෑමදේ ප යාක ෙරුව්ාට දපන්ව්න්න.
කිදලෝග්රෑමදේ ප යාකක් දනාමැති නම් කිදලෝග්රෑමදේ
පාසසල් තසුරින් එහි බර පිළිබඳ අෙහසක් ෙරුව්ාට
ලබාදෙන්න.
කිදලෝග්රෑමදේ ප දේ දහෝ බර සටහන් ෙව්ටනව්ල තති
kg යාකනුදව්න් ෙැක්දව්න අව්ස්ථා දපන්ව්ා කිදලෝග්රෑමයාක
සඳහා ව්න සංදක්තයාක kg බව් හඳුන්ව්ා දෙන්න.

37

 කිදලෝග්රෑමදේ ප යාක තසුරින් පාසසල්ව්ල බර මැනීමට
ෙරුව්ාට කියාකන්න.
කිදලෝග්රෑමයාක -kg ( සිම්පල් ඉංග්රීසි අකුරින්)
 සම්මත සංදක්තයාක දයාකාො බර ලිවීම සිදුරරන ආරාරයාක
දපන්ව්න්න.
 කිදලෝග්රෑම් kg
 කිදලෝග්රෑම් kg
 කිදලෝග්රෑම් 3 - 3kg
 සම්මත සංදක්තයාක ඉලක්රමට පසුව් දයාකාෙන බව්
පැහැදිලි රරදෙන්න.

ක්රියාකාරාරරම 3
සපයාකාගත යුතු දේ :
- කිදලෝග්රෑමදේ මිනුම් ප යාකක් / කිදලෝග්රෑමදේ
බර සහිත පාසසලයාකක්
- විවිධ බර සහිත ද්රව්ය
(ේදව්ස් පරිසරදයාකන් සපයාකාගත හැකි ගද ාල්
රැටයාකක් , ගස්ලබු දග යාකක් ....යාකනාදී)
- තැටි තරාදියාකක්

දෙමාපියාකන්ට උපදෙස්  තරාදියාක ෙරුව්ාට සම උසින් ේෙහස්ව් එල්ලන්න.
 සපයාකාගත් ද්රව්යව්ල බර කිදලෝග්රෑමදේ ප දයාකන් දහෝ
කිදලෝග්රෑමයාකක් බර පාසසලයාක භාවිතදයාකන් මෑනීමට
දයාකාමුරරන්න.
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 තරාදිදේ පිහිටිම අනුව් ද්රව්යව්ල බර
 කිදලෝග්රෑමයාකට සමානෙ?
 කිදලෝග්රෑමයාකට ව් ා බර අදෙ?
 කිදලෝග්රෑමයාකට ව් ා බර ව්ැ ෙ?
ඒ ඒ ද්රව්යදයාකහි බර
 කිදලෝග්රෑමයාකට සමානවිට තරාදිදේ පිහිටිම.
 කිදලෝග්රෑමයාකට ව්ැ විට තරාදිදේ පිහිටිම.
 කිදලෝග්රෑමයාකට අදවිට තරාදිදේ පිහිටිම පිළිබඳව් ෙරුව්ා
සමග සාර්ඡා රරන්න.

ගණිතයාක දපළදපාදත් පිටු අංර 57 , 58 හි අභයාස
සඳහා මඟ දපන්ව්න්න.
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