පරිමාව හා ධාරිතාව ඇතුළත්
ගැටලු විසඳීම
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ක්රියාකාරාමරම 01
 ලීටම 1 භාජනයාකක් සරස් රම ගැනීමට විනිවිද පපපනන
ප්ලාස්ික් ප ෝතලයාකක් පසායාකාගන්න.
 එහි 1l ක් වන ස්ථානපේ 1l පලස සටහන් රම භාජනයාක
සරස් රමගන්න.

1l

 ඒ අනුව ලීටම සඳහා සම්මත සංපක්තයාක පලස ඉංග්රිස
සම්පල් l අක්ෂමයාක පයාකාදන ව පහාඳින් දැනුවත්
රමන්න.
 පුනීලයාකක් පයාකාදාපගන ලීටමපේ භාජනයාක නිවැමදිව ජලයාක
පුමවන ආරාමයාක හඳුන්වා දී එහි ලීටම 1 ක් ජලයාක ඇති
ව පවසන්න.
 ලීටමපේ භාජනපයාකන් එක්වමක් ජලයාක පවනත්
භාජනයාකරට දමා එහි 1 l පලස පල් ලයාකක් ඇලවීමට
දරුවාට කියාකන්න.
 ලීටමපේ භාජනපයාකන් පදවාමයාකක් පවනත් භාජනයාකරට
ජලයාක දමා එහි 2 l පලස පල් ලයාකක් සාදා ඇලවීමට
දරුවාට අවස්ථාව ල ාපදන්න.
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ක්රියාකාරාමරම 02
 ආසන්න වශපයාකන් ලීටර් 1ක්, ලීටර් 2ක්, ලීටම 3ක් හා
ලීටම 4ක් දැමියාක හැකි විවිධ භාජන කීපයාකක් සපයාකා
ගන්න.
උදා :-

ප ෝතලයාක
1l

ප්ලාස්ික් ඳුන
2l

රෑන් එර
3l

ාල්දියාක
4l

 1 l, 2 l, 3 l , 4 l පලස l සංපක්තයාක පයාකාදා පල් ල් ලියාකා
සරස් රමගැනීමට උදවු රමන්න.
 එක් එක් භාජනයාක ලීටමපේ භාජනයාක පයාකාදාපගන පුමවා
එහි දැමූ ජල ප්රමායයාකට අදාළ පල් ලයාක ඇලවීමට
දරුවාට කියාකන්න.
 සෑම භාජනයාකරම පල් ල් අලවා අවසන් වූ පසු පහත
වගුව පිමවීමට දරුවාට කියාකන්න..
 සම්මත සංපක්ත පයාකාදා වගුව සම්ූයර් කිරීමට උදවු
රමන්න.
භාජනයාක අල්ලන ජල ප්රමායයාක
රෑන් එර 3 l
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ක්රියාකාරාමරම 3
පදමාපියාකන් සඳහා උපපදස්
 පපම ක්රියාකාරාමරමට පයාකාදා ගත් ලීටමපේ භාජනයාක පහෝ
ලීටමපේ මිනුම් සමාවක් පයාකාදා ගන්න.
 ආසන්න පලස 2 l, 3 l, 4 l , 5 l ජල ප්රමාය අල්ලන
භාජන කීපයාකක් සපයාකා ගන්න.
උදා:-

 2 l, 3 l, 4 l , 5 l පලස පල් ල් සරස් කිරීමට දරුවාට
උදවු රමන්න.
 ලීටර් සඳහා පයාකාදන සම්මත සංපක්තයාක l ව දරුවාට
කියාකාපදන්න.
 පල් ල් කීපවමක් කියාකවීමට පයාකාමු රමන්න. කියාකවීමට
අපහසුතා ඇති නම් දරුවාට උදවු රමන්න.
 පපම ක්රියාකාරාමරමට පයාකාදාගත් ලීටමපේ භාජනපයාකන්
පහෝ මිනුම් සමාපවන් සපයාකාගත් භාජන පුමවමින් ඒ
භාජනයාකට ජලයාක ලීටම කීයාකක් පිමවියාක හැකිදැ යි පසායාකා
ගැනීමට දරුවාට අවස්ථාව ල ාපදන්න.
 ජලයාක පිමවීමට පුනීලයාක පයාකාදා ගැනීමට දරුවාට
කියාකන්න.
 මනින ලද භාජනවල පල් ල් ඇලවීමට දරුවාට
කියාකන්න.
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 භාජන දරුවාට පහාඳින් පපපනන පලස ත න්න.
 එක් එක් භාජනපේ ජල ප්රමාය සංසන්දනයාක කිරීමට
පයාකාමු රමන්න.
උදා: පළමු භාජනයාකට වඩා තුන්වන භාජනපේ ජලයාක
පරාපමය ප්රමායයාකක් වැඩිපයාකන් තිපේද?
 අවසන් භාජනයාක පිමවීමට ලීටමපේ භාජනපයාකන් කී
වාමයාකක් ජලයාක දැමීමට සදුපේ ද?
 2l ක් දැමූ භාජනයාකට වඩා 1l ක් වැඩිපයාකන් අල්ලන
භාජනපේ ජලයාක පරාපමය තිපේද?

ගණිතයාක පපළපපාපත් පිටු අංර 67හි අභයාස සඳහා
මඟ පපන්වන්න.
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