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U is ce a úsáideann

Gníomhaíochta
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tú ar Scoil?

Ainm:

Ra ng:

Chun a oibriú amach cá mhéad uisce a úsáideann tú gach lá, is é a chaithfidh tú a oibriú amach ar dtús cá mhéad uisce
a thagann amach as an sconna. Cuir babhla mór sa doirteal agus cuir air an t-uisce go ceann cúig shoicind. Cuir as an
t-uisce agus bain úsáid as crúiscín tomhais ansin chun méid an uisce a thomhas. Iolraigh an méid sin faoina dó dhéag
chun méid an uisce a ríomh atá ag sreabhadh amach ar feadh nóiméid amháin.

Tomhais an t-achar ama maidir le cá fhad a ligeann tú don uisce rith amach as an sconna agus oibrigh mach cá
mhéad uisce a úsáideann tú laistigh de lá amháin. Gach uair a dhéanann tú an leithreas a shruthlú cuir 9 lítear eile leis
an méid iomlán.

Loga Uisce

Data

Méid an uisce a ritheann as an sconna ar feadh cúig shoicind

Litear

Méid an uisce a ritheann as an sconna ar feadh nóiméad amháin (60 soicind)

Litear

Nuair a bheidh an méid oibrithe amach agat a úsáideadh ar feadh nóiméad amháin, oibrigh amach méid an uisce a
úsáideann tú ar feadh lá amháin.

Taifead an ghníomhaíocht, m.sh. do lámha a ní.
Taifead an fad ama atá an t-uisce ag rith.
Leis sin, oibrigh amach méid an uisce a úsáideadh le haghaidh gach gníomhaíochta i rith an lae.
Sa deireadh, suimigh na méideanna go léir le chéile ag deireadh an lae.

Maidir le roinnt gníomhaíochtaí, b’fhéidir go mbeadh sé deacair a oibriú amach cá mhéad uisce a úsáidtear, m.sh. an
leithreas a shruthlú, cithfholcadh a ghlacadh srl. I gcásanna den sórt sin, úsáid na figiúirí as

Bi l e o g

Gniom haioc hta 04. Má tá fualáin sa scoil, cuir ceist ar dhuine fásta/airíoch cén chaoi a ndéantar iad a shruthlú.
B’fhéidir go dtiocfadh leis/léi toirt an uisce a mheas a úsáidtear (féach

Bileog Gniom haioc hta 03 le tuilleadh

sonraí a fháil).

Lion Noimead

Gniom haioc ht

Meid a n Uisce a Usaideadh

Iomla n na Litear in Ag haidh a n Lae

Faigh amach an meánmhéid úsáide in aghaidh an dalta tríd an bhfigiúir a shuimiú le Suim Iomla n na
Litear in ag haidh a n Lae do gach dalta i do rang. Ansin roinn an uimhir sin faoi líon na ndaltaí i do rang.
Faigh amach cén ghníomhaíocht ina n-úsáidtear an méid is mó uisce.
Faigh amach cén ghníomhaíocht ina n-úsáidtear an méid is lú uisce.
Cén fáth nach léiríonn tú é sin agus sin a bhreacadh ar bharrachairt nó ar phíchairt?

