İnteraktif Eğitim
Sıvı Ölçüleri -21. 30 litre kapasiteli vişne suyu dolum makinesi, 5 litrelik şişelere dolum
yapıyor. Kaç şişe gereklidir?
6.Bir sürahiden 5 bardak su çıkıyor. 6 sürahiden kaç bardak su çıkar?

2. 4 bardak su, bir şişeyi tam olarak dolduruyor. Yarım şişe su için kaç
bardak suya ihtiyaç vardır?

7. 5 litre sütten 1 kilogram yoğurt elde ediliyor.25 litre sütten kaç
kilogram yoğurt elde edilir?

8.Ayşen 5 litre meyve suyunu çeyrek litrelik bardaklara doldurarak
ikram ediyor. Kaç bardağa ihtiyacı var?
3. Günde 5 litre süt veren bir inek bir haftada kaç litre süt verir?

4. Baran’ın doğum günü için 2 litrelik 7 şişe meyve suyu ve yarım litrelik
6 şişe meyve suyu alındı. Toplam kaç litre içecek alınmıştır?

9. Annem 24 çeyrek litrelik sütü bir tencereye koyarsa, tencerede kaç
litre süt olur?

10. 72 litrelik suyu yarım litrelik pet şişelere koymak istiyoruz. Kaç tane
şişeye ihtiyacımız vardır?
5. Günde yarım litre süt içen bir çocuk 6 günde kaç litre süt içer?
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11. Ayşe Teyze ineklerinden sağdığı 35 litre sütü yarım litrelik
16. 18 litre ve 18 yarım litre süt toplam kaç litre süt eder?
kavanozlara doldurmak istiyor. Ayşe Teyze’nin kaç tane kavanoza
ihtiyacı vardır?

12. Annem yoğurt yapmak için aldığı 5 litrelik sütü çeyrek litrelik
kaplara koyuyor. Annem kaç tane kap kullanmıştır?

17. Ceren evde okula götürmek için bir kova ayran yaptı. Bu ayranı 5
çeyrek litrelik, 4 yarım litrelik ve 2 tane de 1 litrelik şişelere doldurup
okula getirdi. Acaba Ceren toplam kaç litre ayran yaptı?

13. Bir fabrika ürettiği 367 litre portakal suyunu çeyrek litrelik
kutulara koyuyor. Bu fabrika portakal suyu kaç tane kutu kullanmıştır.

18. Samet ve kardeşi, evlerinin önündeki havuzu 4 kova su ile
dolduruyorlar. 1 kova 9 litre su alıyor. Buna göre Samet ve kardeşi
havuza kaç litre su taşımışlardır?

14. Emine Teyze 16 tanelik yarım litrelik süt şişelerini bir kovaya
boşaltıyor. Kovada kaç litre süt birikir?

19. 12 litrelik suyun, yarısını yemek yapmak için,kalanının yarısını da
ayran yapmak için kullandık.Geriye ne kadar suyumuz kaldı?

15. Bir düğün için marketten alınan 578 adet yarım litrelik meyve
suları bir kapta toplanıyor. Kapta kaç litre meyve suyu birikmiş olur?

20. Beslenme saatimizde sınıfımızdan 9 arkadaşımızın yarım litrelik süt
getirdiğini gördük. Acaba sınıfımızda kaç litre süt var?
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