
  

သငခ်န််းစာ 

မ ီးခ ုံီးမမြူပံုံစံဖနတ် ီးမခငီ်း 

  

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျာ်း [လလေ့ကျင်ေ့ခနီ်းမ ှာပါဝငသ်မူျှာီးအတွက်ရလဒမ်ျှာီး] 

ဒ လလေ့ကျင်ေ့ခနီ်းမ ှာ လကျှာငီ်းသှာီးလတွက မ ီးခ ုံီးမမြူသဏ္ဌှာနလ်တွမဖစ်လှာပံုံက ုံ 

နှာီးလညဖ် ုံ ေ့န င်ေ့ရ ငီ်းမပနန် ုံငဖ် ုံ ေ့ marshmallow မုံန် ေ့သံုံီးပပ ီး လမှာ်လ ကျြူီးပံုံစငံယ်မျှာီးက ုံ 

ဖနတ် ီးရမ ှာမဖစ်ပါတယ်။ 

  

ခခေါင််းစဥ်မျာ်း [သငရ် ုံီးညွှနီ်းတမ်ီး န င်ေ့/ သ ုံ ေ့မဟုံတ် သငယ်ူရှာနယ်ပယ်မျှာီးန င်ေ့ ဆက်နယွ်ချက်မျှာီး] 

·   ပတ်ဝနီ်းကျငည်စ်ညမ်ီးလစတ ေ့ပစစညီ်းလတွ ဘယ်လ ုံနညီ်းန ေ့ လနလရှာငထ် မ ှာ 

လလန ေ့ဓှာတ်မပြုကှာ ညစ်ညမ်ီးပစစညီ်းအသစ်မျှာီးန င်ေ့ ကျပ်ခ ုံီးမညီ်းအသစ်ထကွလ်ှာလစပပ ီး 

မ ီးခ ုံီးမမြူပံုံလပေါ်လှာသညက် ုံ ရ ငီ်းမပရန ်

·   သ ပပံန င်ေ့အငဂ်ျငန် ယှာပညှာရပ်ဆ ုံငရ်ှာ လက်လတွွေ့လုံပ်လဆှာငခ်ျက်မျှာီး - 

ပံုံစံငယ်မျှာီးတညလ်ဆှာက်မခငီ်းန င်ေ့ အသံုံီးချမခငီ်း 

·   စညီ်းကမ်ီးဆ ုံငရ်ှာ အဓ ကအကကံဉှာဏ ်- လမမကမဘှာစနစ်မျှာီးအလပေါ် 

လူသှာီးတ ုံ ေ့၏သက်လရှာကမ်ှုမျှာီး 

·   စညီ်းကမ်ီးဆ ုံငရ်ှာ အဓ ကအကကံဉှာဏ ်- ဓှာတုံလေဒနညီ်းအရ ဓှာတ်မပြုမခငီ်းမျှာီး 

·   Crosscutting သလဘှာတရှာီးမျှာီး - အလကကှာငီ်းန င်ေ့အကျ ြုီး 

·   စွမ်ီးလဆှာငရ်ည ်ရညမ် နီ်းချက် - ရ ုံီးရ ငီ်းတ ေ့ လမှာ်လ ကျြူီးလတွန င်ေ့ထပ်တ ုံီးဖွ ွေ့စညီ်းပံုံလတွရ ေ့ 

အက်တမ်လပါငီ်းစပ်မှုလတကွ ုံလဖှာ်မပဖ ုံ ေ့ ပံုံစံငယ်မျှာီးတညလ်ဆှာက်မခငီ်း 

 

 

 

 

  



  

SDG Links 

SDG 3 

SDG 15 

  

STEM 

S = 80% 

T = 40% 

E = 80% 

M = 10% 

  

အဓိကခသာော့ချကမ်ျာ်း 

အ ုံဇုံနီ်း၊ မ ီးခ ုံီးမမြူ 

  

အတန််း [အငယ်တနီ်း၊ မလူတနီ်း၊ အလယတ်နီ်း] 

တနီ်းမမင်ေ့အဆင်ေ့ 

  

ရင််းမမစအ်မျိ ်းအစာ်း [လက်လတွွေ့စမ်ီးသပ်ချက်၊ သရုံပ်မပ၊ ပလရှာဂျတ် စသမဖင်ေ့] 

လက်လတွွေ့စမ်ီးသပ်ချက ်

  

ရညရွ်ယထ်ာ်းခသာ ပရိသတပ်မာဏ 

၂၅ 

  

ပိုံ ော့ချမှုပံုံစ ံ[ကျယ်ဝနီ်းလသှာလနရှာထ ုံငခ်ငီ်း၊ အုံပ်စုံငယ်၊ live online] 

အုံပ်စုံငယ ်

  



  

စမ််းသပ်ရန်ကကာချိန် 

၄၅ မ နစ ်

  

မိတဆ်က ်

 

အ ုံဇုံနီ်းလမှာ်လ ကျြူီး (O3) လတွမ ှာ လအှာက်စ ဂျငအ်ကတ်မ်သံုံီးလံုံီး ပါရ  ပါတယ်။ 

ကမဘှာေ့လလထုံအထက်ပ ုံငီ်းအတွက်၊ အနတရှာယ်ရ  တ ေ့ဓှာတ်လရှာငမ်ခညက်လန 

ကမဘှာလမမက ုံကှာကွယ်လပီးဖ ုံ ေ့အတွက် ၎ငီ်းလမှာ်လ ကျြူီးလတွက အလရီးကက ီးတ ေ့အခနီ်းကဏ္ဍကလန 

ပါဝငပ်ါတယ်။ လမမမပငန် ေ့န ီးန ီးကပ်ကပ်ရ  လနချ နမ် ှာ ၎ငီ်းတ ုံ ေ့ဟှာ မ ီးခ ုံီးမမြူရ ေ့ 

အဓ ကပါဝငပ်စစညီ်းလတွထ ကတစ်ခုံ မဖစ်သှွာီးပါတယ။် လမမမပငအ်ဆင်ေ့မ ှာရ  တ ေ့ 

လလထုံညစ်ညမ်ီးပစစညီ်းတစ်ခုံအလနန ေ့ အ ုံဇုံနီ်းဟှာ လမှာလ်တှာ်ယှာဥ်လတကွထကွ်တ ေ့ဓှာတ်လငွွေ့လတွ၊ 

စက်ရံုံလတွန င်ေ့ တမခှာီးရငီ်းမမစ်လတွကထုံတ်လွှတ်တ ေ့ တမခှာီးညစ်ညမ်ီးပစစညီ်းလတွကလန 

မဖစ်လပေါ်လှာတှာပါ။ လနလရှာငရ်  တ ေ့လနရှာမ ှာ တမခှာီးညစ်ညမ်ီးပစစညီ်းလတွပပ ြုကွ ပပ ီး 

လအှာက်စ ဂျငလ်မှာလ် ီးကျြူီးလတွမ ှာ လပါငီ်းစပ်ပါဝငလ်နတ ေ့ လအှာက်စ ဂျငအ်ကတ်မ်လတွကလန 

အ ုံဇုံနီ်းမဖစ်လှာတှာပါ။ ဒ လ ုံမဖစ်ရမခငီ်းရ ေ့ အဓ ကအလကကှာငီ်းရငီ်းလတွထ ကတစ်ခုံက လနလရှာငထ် မ ှာ 

လလထုံညစ်ညမ်ီးလစတ ေ့ န ုံက်ထရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒ ်ပပ ြုကွ သှွာီးပပ ီး န ုံက်ထရစ်လအှာက်ဆ ုံဒ ်(NO) န င်ေ့ 

လအှာက်စ ဂျင ်(O) အမဖစ်လမပှာငီ်းသှွာီးတှာလကကှာင်ေ့ပါ။  လအှာက်စ ဂျငအ်က်တမ်တစ်လံုံီးက 

လအှာက်စ ဂျငလ်မှာလ် ကျြူီး (O2) လတွန ေ့လပါငီ်းစပ်ပပ ီး အ ုံဇုံနီ်း (O3) မဖစ်လှာလစပါတယ်။ 

လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွက ဒ မဖစ်စဥ်တစ်ခုံလံုံီးက ုံ ယခုံလလေ့ကျင်ေ့ခနီ်းမ ှာ နမူနှာငယဖ်နတ် ီးရမ ှာမဖစ်ပါတယ်။ 

 

ကျပ်ခ ုံီးမညီ်းဆ ုံတှာ မဒပ်အမှုနအ်မ ွှှာီးတစ်မျ ြုီးမဖစ်ပါတယ်။ လလှာငစ်ှာန င်ေ့သစ်သှာီးလတွ 

လလှာငက်ျွမ်ီးမခငီ်းအပါအဝင ်အရငီ်းအမမစ်အမျှာီးအမပှာီးကလန ၎ငီ်းမဒပ်မှုနလ်တွထကွ်လှာတတ်ပါတယ်။ 

ကျပ်ခ ုံီးမညီ်းက မ ီးခ ုံီးမမြူရ ေ့ လနှာက်ထပ်ပါဝငပ်စစညီ်းပါ။ ဒ လလေ့ကျင်ေ့ခနီ်းမ ှာ လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွက 

သတူ ုံ ေ့ရ ေ့ပံုံစံငယ်လတွမ ှာ ကျပ်ခ ုံီးမညီ်းက ုံလညီ်း ထည်ေ့သငွီ်းရမ ှာမဖစ်ပါတယ်။ မ ီးခ ုံီးမမြူထ မ ှာ 

န ုံက်ထရ ုံဂျငလ်အှာက်ဆ ုံဒ၊် အလငွွေ့ မပနလ်ွယ်တ ေ့လအှာ်ဂ နစ်မဒပ်လပါငီ်းမျှာီး (VOCs – Volatile Organic 



  

Compounds) န င်ေ့ PAN (ပါလအှာက်စ အဆ သ ုံငီ်း န ုံက်ထရ တ် - peroxyacetyl nitrate) 

တ ုံ ေ့လညီ်းပါဝငပ်ါတယ်။ အမျှာီးအှာီးမဖင်ေ့ ကှာီးအငဂ်ျငလ်တွကလန န ုံက်ထရ ုံဂျငလ်အှာက်ဆ ုံဒလ်တွ  

 

ထုံတ်လွှတ်လလေ့ရ  ပါတယ်။ VOCs က ုံလတှာေ့ အ မ်သုံတ်လဆီး၊ လလှာငစ်ှာဆ န င်ေ့ ပ ုံီးသတ်လဆီးအမျ ြုီးမျ ြုီးမ ှာ 

လတွွေ့ရပါတယ်။ PAN ကလတှာေ့ အမခှာီးညစ်ညမ်ီးပစစညီ်းလတွ ဓှာတုံဓှာတ်မပြုပပ ီးထကွ်လှာတ ေ့ 

ညစ်ညမ်ီးပစစညီ်းတစ်မျ ြုီးပ မဖစ်ပါတယ်။  

 

လလထုံညစ်ညမ်ီးတ ေ့အခါ လူလတွအသက်ရ ြူလ ုံက်တ ေ့အထ  အ ုံဇုံနီ်း၊ ကျပ်ခ ုံီးမညီ်းလ ုံ မဒပ်မှုနလ်တွန င်ေ့ 

အနတရှာယရ်  တ ေ့ဓှာတ်လငွွေ့လတွပါသှွာီးပပ ီး အဆုံတ်၊ န လံုံီးန င်ေ့ တမခှာီးကျနီ်းမှာလရီးမပဿနှာလတွ 

မဖစ်တတ်ပါတယ်။ လလထုံညစ်ညမ်ီးမခငီ်းက လချှာငီ်းဆ ုံီးမခငီ်း၊ မျက်စ ပူစပ်မခငီ်းန င်ေ့ 

အသက်ရ ြူဆ ုံငရ်ှာမပဿနှာလတွလညီ်း မဖစ်န ုံငပ်ါတယ။် ကံလကှာငီ်းတှာက လလထုံအရညအ်လသီွး 

တ ုံီးတက်လကှာငီ်းမွနလ်ှာရင ်ပ ုံလနထ ုံငလ်ကှာငီ်းလှာမ ှာပါ၊ ဒါက အပမ လတှာေ့ မမ နန် ုံငလ်ပမယေ့်လပါ ေ့။ 

ပနီ်းနှာရငက်ျပ်လ ုံမျ ြုီး၊ မပငီ်းထနတ် ေ့ရငက်ျပ်လချှာငီ်းဆ ုံီးနှာလ ုံမျ ြုီး န လံုံီးလသီွးလကကှာလရှာဂါရ  တ ေ့ 

လူကက ီးလူငယ်လတွကလတှာေ့ ညစ်ညမ်ီးတ ေ့လလထုံန ေ့ထ လတွွေ့မ ရင ်အထ ခ ုံက်န ုံငဆ်ံုံီးပုံဂ္ ြုလ်လတွမဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါ ေ့အမပင ်ကလလီးလတွရ ေ့အဆုံတ်က ကက ီးထှွာီးလနဆ မဖစ်တှာလကကှာင်ေ့ ကလလီးလတအွတွက်လညီ်း 

အနထရှာယ်မျှာီးတှာပါပ ။ ကလလီးလတွဆ ုံလတှာေ့ အမပငမ် ှာလညီ်း လှုပ်လှုပ်ရ ှာီးရ ှာီး 

ထကွ်လဆှာေ့တတ်ကကတယ်။ ရလဒအ်လနန ေ့ကလတှာေ့ ကလလီးလတွ က ုံယ်အလလီးချ နတ် ုံီးလှာတှာန ေ့အမျှ 

ညစ်ညမ်ီးတ ေ့မပငပ်လလက ုံ လူကက ီးလတွထက် ပ ုံရ ြူမ လလေ့ရ  ကကပါတယ်။ 

 

လူသှာီးလတွအတွက် သတူ ုံ ေ့ပတ်ဝနီ်းကျငက်လလက ုံရ ြူတှာအမပင ်တမခှာီးလရွီးချယ်စရှာမရ  ပါဘီူး။ ဒါလပမ ေ့ 

မဖစ်န ုံငရ်င ်အမပငမ်ထကွဘ်  အရ ပ်ထ မ ှာလနတှာပ မဖစ်မဖစ် ဒါမ မဟုံတ် 

ဆ ုံီးဆ ုံီးရွှာီးရွှာီးလလထုံညစ်ညမ်ီးတ ေ့လန ေ့လတွမ ှာ သ ပ်လှုပ်လှုပ်ရ ှာီးရ ှာီးမလနတှာပ မဖစ်မဖစ်၊ ဒ နညီ်းလတွန ေ့ 

ကျနီ်းမှာလရီးမထ ခ ုံက်လအှာင ်လနန ုံငပ်ါတယ်။ ယှာဥ်လကကှာပ တ်ဆ ုံ ေ့တ ေ့လနရှာလတွန င်ေ့ စက်မှုဇုံနလ်တွက ုံ 

တတ်န ုံငသ်မျှလရ ှာငက်ကဥ်လ ုံ ေ့လညီ်း ရပါလသီးတယ်။ လလထုံညစ်ညမ်ီးမှုက ုံလလျှှာေ့ချဖ ုံ ေ့ လူသှာီးလတွ 

အတူတကွပူီးလပါငီ်းပပ ီး တစ်ဆင်ေ့ချငီ်းကက ြုီးစှာီးန ုံငပ်ါတယ်။ ဒ လုံပ်လဆှာငခ်ျက်လတကွ 



  

တစ်စံုံတစ်လယှာက်ရ ေ့အသက်က ုံနှုတ်ယူသှွာီးန ုံငတ် ေ့ မပဿနှာတစ်ရပ်အလပေါ် 

အမပြုသလဘှာလဆှာငတ် ေ့တံုံမပန် ေ့ပံုံလတွမဖစ်ပါတယ်။ 

  

ဥ ်းခဆာငခ်မ်းခွန််း 

·   မ ီးခ ုံီးမမြူဆ ုံတှာ ဘှာလ ? 

·   လလထုံညစ်ညမ်ီးမခငီ်းက ဘှာလကကှာင်ေ့အနတရှာယ်ရ  တှာလ ? 

·   လလထုံညစ်ညမ်ီးမခငီ်းက ုံ ဘယ်လ ုံတှာီးဆ ီးန ုံငလ် ? 

  

လိုံအပ်သည်ော့ပစစည််းမျာ်း/ မပငဆ်ငပံ်ုံ 

·   လရှာငစ်ံုံ marshmallow အလသီးမျှာီး (အက်တမ်မျှာီးက ုံ က ုံယ်စှာီးမပြုရန)် 

ပနီ်းလရှာင ်= လအှာက်စ ဂျင ်

အစ မ်ီး = န ုံက်ထရ ုံဂျင ်

အဝါ = ကှာေွန ်

·   တစ်ဝက်ချ ြုီးထှာီးလသှာ သှွာီးကကှာီးထ ုံီးတံမျှာီး (လမှာ်လ ကျြူီးပံုံစံငယ်မျှာီးအမဖစ် 

ပံုံလဖှာ်ရှာတငွ ်အက်တမ်မျှာီးက ုံ အတူတွ ထှာီးန ုံငရ်န)် 

·   လကျှာငီ်းသှာီး/သ ူသံုံီးလယှာက်တစ်အုံပ်စုံစ အတွက် လမှာ်လတှာ်ကှာီးအရုံပ် သ ုံ ေ့မဟုံတ် 

လမှာ်လတှာ်ကှာီးပံုံ 

·   လကျှာငီ်းသှာီး/သ ူသံုံီးလယှာက်တစ်အုံပ်စုံစ အတွက် လနလံုံီးအရုံပ် သ ုံ ေ့မဟုံတ ်လနပံုံ 

·   ကငမ်ရှာမျှာီး၊ စကက ြူမျှာီး၊ မှာကှာမျှာီး (လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွ 

သငယ်ူထှာီးတ ေ့သငခ်နီ်းစှာက ုံ ဘယ်လ ုံရ ငီ်းမပချငလ် ဆ ုံတ ေ့အလပေါ်မူတညပ်ပ ီး မထည်ေ့လညီ်းရ) 

  

လုံပ်ခဆာငခ်ျက/် လုံပ်ငန််းစဥ် 

မ တ်ဆက်မခငီ်း 

·   လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွက ုံ “မ ီးခ ုံီးမမြူဆ ုံတ ေ့စကှာီးကကှာီးရင ်

ပထမဆံုံီးလခါငီ်းထ လပေါ်လှာတှာဘှာလ ” လ ုံ ေ့လမီးလပီးပါ။ 



  

·   သငူယ်ချငီ်းတစ်လယှာကန် ေ့လဆွီးလနီွးလစပါ။ မ ီးခ ုံီး ဒါမ မဟုံတ် မ ီးခ ုံီးမမြူလကကှာင်ေ့ 

အသက်ရ ြူကျပ်ခ ေ့တ ေ့အချ နအ်လကကှာငီ်း လမပှာမပခ ုံငီ်းပါ။ 

·   ဒ လလေ့ကျင်ေ့ခနီ်းမ ှာ အငဂ်ျငက်ထကွ်တ ေ့အ တ်လဇှာမ ီးခ ုံီးလတွကလန မ ီးခ ုံီးမမြူမဖစ်လှာပံုံက ုံ 

marshmallow အလသီးလတွန င်ေ့ သှွာီးကကှာီးထ ုံီးတံလတွသံုံီးပပ ီး (လလထုံထ ရ   

ဓှာတ်လငွွေ့လမှာ်လ ကျြူီးပံုံက ုံယ်စှာီးမပြုသည်) ပံုံစံငယ်တညလ်ဆှာက်ရမယ်ေ့အလကကှာငီ်း 

လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွက ုံ ရ ငီ်းမပပါ။ 

 

  

 

အဆင်ေ့ ၁) လမှာ်လ ကျြူီးပံုံစငံယ်မျှာီး တညလ်ဆှာက်ပါ။ 

၁။ လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတကွ ုံ သံုံီးလယှာက်တစ်ဖွ ွေ့ ဖွ ွေ့လပီးပါ။ 

၂။ အဖွ ွေ့တစ်ဖွ ွေ့စ ကတစ်လယှာက်စ က ပနီ်းလရှာင-်အစ မ်ီးလရှာင-်ပနီ်းလရှာင ်marshmallow  က ုံ 

အလရှာငအ်စဥ်လ ုံက် သှွာီးကကှာီးထ ုံီးတံတစ်ပ ုံငီ်းမ ှာတပ်ဆငပ်ပ ီး 

န ုံက်ထရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒလ်မှာ်လ ကျြူီးပံုံစံငယ်လတကွ ုံ မ မ တစ်ဖွ ွေ့သှာီးလံုံီးအတကွ် 

လံုံလလှာက်လအှာငဖ်နတ် ီးလပီးပါ။ 

၃။ ဒုံတ ယအဖွ ွေ့သှာီးတစ်လယှာက်စ က ပနီ်းလရှာင ်marshmallow န စ်ခုံသံုံီးပပ ီး 

လအှာက်ဆ ဂျငလ်မှာ်လ ကျြူီးပံုံစံငယ်လတွက ုံ မ မ တစ်ဖွ ွေ့သှာီးလံုံီးအတွက် လံုံလလှာက်လအှာငဖ်နတ် ီးလပီးပါ။ 

 



  

 

 

၄။ ဒုံတ ယအဖွ ွေ့သှာီးတစ်လယှာက်စ က မ မ တစ်ဖွ ွေ့သှာီးလံုံီးအတွက် အဝါ marshmallow လတွက ုံ 

ကှာေွနအ်က်တမ်က ုံယ်စှာီးမပြုပပ ီး လ ုံက်စုံပါ။ 

  

 

 

အဆင်ေ့ ၂)  မ ီးခ ုံီးမမြူပံုံစံငယ်မပြုလုံပ်မခငီ်းလုံပ်ငနီ်းစဥ်  

လကျှာငီ်းသှာီး/သအူုံပ်စုံလတွက ုံ လအှာက်ပါလမ်ီးညွှနခ်ျက်မျှာီးလပီးပါ။ 

၁။ လမှာ်လတှာ်ကှာီးအရုံပ် သ ုံ ေ့ လမှာ်လတှာ်ကှာီးပံုံက ုံ စှာီးပွ လပေါ်တငပ်ပ ီး 

န ုံက်ထရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒလ်မှာ်လ ကျြူီးပံုံစံငယ်မျှာီးက ုံ ကှာီးလဘီးတွငထ်ှာီးလ ုံက်ပါ။ 

၂။ အဖွ ွေ့သှာီးတစ်လယှာက်စ က ုံ န ုံက်ထရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒက် 

လမှာ်လတှာ်ကှာီးအ တ်လဇှာမ ထကွ်တ ေ့ မ ီးခ ုံီးလငွွေ့မျှာီးက ုံ က ုံယ်စှာီးမပြုလကကှာငီ်းလမပှာမပပါ။ 

၃။ လနလံုံီးအရုံပ် သ ုံ ေ့ လနပံုံပနီ်းချ က ုံ စှာီးပွ လပေါ်တငပ်ပ ီး န ုံက်ထရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒပံ်ုံစံငယ်က ုံ 

လဘီးတွငထ်ှာီးပါ။ 



  

၄။ လနလရှာငရ်  ချ နမ် ှာ န ုံကထ်ရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒက်လန ပနီ်းလရှာငလ်အှာက်စ ဂျင ်

marshmallow  (အက်တမ်) လတွထ ကတစ်ခုံက ုံဖယလ် ုံက်ပါ။ ဒါဆ ုံ ပနီ်းလရှာင-်အစ မ်ီး အတွ န င်ေ့ 

ပနီ်းလရှာငတ်စ်ခုံသှာ ကျနပ်ါမယ်။ 

၅။ လနလရှာငထ် မ ှာ န ုံက်ထရ ုံဂျငဒ် ုံငလ်အှာက်ဆ ုံဒက် ဘှာမဖစ်သှွာီးလ ဆ ုံတှာ အဖွ ွေ့သှာီးလတွက ုံ 

ရ ငီ်းမပပါ။ 

၆။ လအှာက်စ ဂျငလ်မှာ်လ ကျြူီးပံုံစံငယ်(ပနီ်းလရှာင-်ပနီ်းလရှာင ်marshmallow) လတွက ုံ NO 

(န ုံက်ထရစ်လအှာက်ဆ ုံဒ)် န င်ေ့ O (လအှာက်စ ဂျင)် ပံုံစံငယ်လတွနှာီးမ ှာ ထှာီးလ ုံက်ပါ။ 

၇။ O (ပနီ်းလရှာင ်marshmallow)တစ်ခုံက ုံ ပနီ်းလရှာင-်ပနီ်းလရှာငအ်တွ န ေ့ လပါငီ်းထှာီးလ ုံက်ပါ။ 

၈။ ကျပ်ခ ုံီးမညီ်းက ုံ က ုံယ်စှာီးမပြုတ ေ့ C (အဝါလရှာင ်marshmallow) အချ ြုွေ့က ုံ 

အ ုံဇုံနီ်းအနှာီးမ ှာထှာီးပါ။ အခုံဆ ုံရင ်မ ီးခ ုံီးမမြူရ ေ့ အဓ ကပါဝငပ်စစညီ်းလတွထ ကန စခ်ုံပံုံစံငယ်က ုံ ရရ  ပါပပ ။ 

  

ခဆ်ွးခ ်ွးရန် [အဓ ပပှာယ်လဖှာ်လဆှာငမ်ခငီ်း၊ တှာဝနယ်လူဆှာငရွ်က်မခငီ်း] 

လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွက ဘှာလတွသငယ်ူခ ေ့ရလ  ရ ငီ်းမပပါ - 

၁။ marshmallow ပံုံစံငယ်လတွသံုံီးပပ ီး၊ ကှာတွနီ်းတစ်ခုံဆွ ပပ ီး လမမမပငအ်ဆင်ေ့အ ုံဇုံနီ်းန င်ေ့ 

မ ီးခ ုံီးမမြူထ ကကျပ်ခ ုံီးမညီ်းအလကကှာငီ်းက ုံ လကျှာငီ်းသှာီး/သလူတွက ပနီ်းချ ပံုံလတွ ဒါမ မဟုံတ် 

ဓှာတ်ပံုံလတွသံုံီးပပ ီး မ မ စကှာီးန ေ့နှာီးလညသ်လ ုံရ ငီ်းမပရန။်  

၂။ လနသှာတ ေ့လန ေ့လတွမ ှာ လမမမပငအ်ဆင်ေ့တွင ်အ ုံဇုံနီ်းမဖစ်လှာပံုံအလကကှာငီ်းက ုံ marshmallow 

ပံုံစံငယ်လတွသံုံီးပပ ီး ဒ သငခ်နီ်းစှာမသငရ်လသီးသလူတွ နှာီးလညလ်အှာင ်ရ ငီ်းမပလပီးရန။် 

၃။ လအှာက်ပါလမီးခွနီ်းလတရွ ေ့ အလမဖလတွက ုံ ချလရီးကကည်ေ့ရန ်

      (က) မ ီးခ ုံီးမမြူအလကကှာငီ်းသငခ်နီ်းစှာကလန လလေ့လှာသငယ်ူခ ေ့ရတ ေ့အရှာသံုံီးခုံက 

ဘှာလတွမဖစ်မလ ? 

      (ခ) မ ီးခ ုံီးမမြူအလကကှာငီ်း နှာီးမလညတ်ှာရ  ပါသလှာီး? ဘှာလတွလ ? 

      (ဂ) ပညှာရ ငတ်စ်လယှာကက် ုံ မ ီးခ ုံီးမမြူအလကကှာငီ်း လမီးချငတ်ှာတစ်ခုံကဘှာလ ? 

  

 



  

ခ ်းကင််းခရ်းလမ််းညွှန်ချကမ်ျာ်း 

မရ   

  

ခနာကဆ်ကတ်ွွဲ 

မရ   

  

စာခရ်းသ ူငှ်ော့ မှ မငမ််းကိုံ်းကာ်းချက ်

Developed by John Ristvey, Director of the UCAR Center for Science Education. Adapted 

from Understanding Air: Air Pollution and Modeling Pollutants with LEGO Bricks 

(WGBH). 

  

 


