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රිච්මන්ඩ් විද්යාය - ගාල් 
3 ශ්රේණිය - 2020 

පරිසර ආශ්රිත ක රියාරාරර  
පළමු ලාර පාඩ  අභ්යාස - 03 

 

05  - අප පරිහරණය රරන ශ්ේ 
 

01. පන්ති කාමරයේ තියෙන යේලල් 06ක් ලියන්න.  

   

   

   

 

02. පහත භාණ්ඩ හා උපකරණ ලැඩි ලයයන් පන්තියේදී භාවිතා කරන අයට ගැළයපන 

යස ලගුයේ ලියන්න. 

( ළමා යේස ,  අඩිර ,  ගුරු පුටුල ,  යකොස්ස ,  හුණු කර , 

  නාම යල්ඛනය , ඉද,   යපොත් ෙෑගය , රතු පෑන ,  යතුර , 

  පැන්ස ,  කළු ෑල්   )  

ගුරුලරයා සිසුන් 
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03. පහත භාණ්ඩ හා උපකරණ ලැඩිපුරම පාවිච්චි කරන ස්ථාන අනුල ලගුයේ ලියන්න. 

( යකොස්ස ,  ඉද ,   ළමා පුටුල ,  පාපිස්ස ,  කුඩය , 

  ස්යටප්රය , මල් ොල්දිය, බිත්ති ඔරයෝසුල , විල්ෙැයරෝල , අල්මාරිය )  

පන්ති කාමරය තුළ පන්ති කාමරයයන් පිටත 

  

  

  

  

  

  

04. පහත භාණ්ඩ හා උපකරණ තනා ඇති යේ අනුල ලැඩිපුරම ගැළයපන යදයට යා 

කරන්න. 

කතුර   

පැන්ස   

ස්යටප්රය  යෝහ 

පාපිස්ස   

අඬුමිටිය  ලී 

යපොත් රාක්කය   

මකනය  රෙර් 

කැැන්ඩරය   

පෑන  කඩදාසි 

පැන්සල් යපට්ටිය   

බිත්ති පුලත්පත  ප්ාස්ටික් 

ලතුර යෙෝතය   
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05.  කඩදාසි කෑලි අලා කරනු ෙන නිර්මාණ හඳුන්ලන නම යටින් ඉරක් අඳින්න. 

1)  ඔරිගාමී   2)  යකොාජ්   3)  අපනා 

06. ඔෙ භාවිතා කළ භාණ්ඩ හා උපකරණ පිරිසිදුල හා පිළියලළට ස්ථානගත කිරීයමන් 

ැයෙන ලාසි 03ක් ලියන්න. 

1)  ....................................................................................................................... 

2)  ....................................................................................................................... 

3)  ....................................................................................................................... 

07. පන්ති කාමරයේදී පහත ප්රශ්යෝජන බා ගන්නා උපරරණ ලියන්න. 

ප්රශ්යෝජනය භ්ාණ්ඩය ශ්හෝ උපරරණය 

1. කඩදාසි කීපයන් එකට අමුණා ගැනීමට  

2. කඩදාසි සිදුරු කිරීම  

3. කඩදාසි කැපීමට  

4. කඩදාසි ඇවීමට  

5. යකඩ ඇණයක් ගැසීමට  

6. නිලාඩු දින ො ගැනීමට  

7. කළු ෑල්යල් ලිවීමට  

8. ලයිට් යෙෝඩ් එයක් ලිවීමට  

9. ආයෝකය ො ගැනීමට  

10. ර්නය ලළක්ලා ගැනීමට  
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08. පාවිච්චි කිරීයේදී සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණුලට අදාළ යදය අඳින්න. 

 අතුගෑයමන් පසු ඉරටු උඩ අතට සිටින යසේ තැබීම. 

 අලයතා සඳහා ඉරටු යනොකැඩීම 

 ඉරටු සමෙර යසේ යගවීම සඳහා යදපැත්ත මාරු කරමින් 

අතු ගෑම. 

 

 

 

 

 අත මාරු කරමින් යදපැත්තට අතු ගෑම. 

 අතුගාන විට එහි පැටයන යකස්, නල් ලැනි යේලල් 

ඉන් ඉලත් කිරීම. 

 අතුගෑටමන් පසු ල එය එල්ා තැබීම. 

 

 

 පාපිස්නයේ රැඳී තියෙන ලැලි, දවිලි ඉලත් කිරීම. 

 පාලහන්ල ඇති ලැලි, දවිලි පාපිස්නයේ යහොඳින් ගසා 

පන්තියට ඇතුළුවීම. 

 පාපිස්න පිරිසිදු කිරීම. 

 

 

 නිලැරදිල ඇඟිලි කතුයර් මුදුලට හිරකර ගැනීම. 

 නිලැරදිල පිහිය අල්ා ගැනීම. 

 යලනත් අයයකුට එය යදන විට උල් රහිත පැත්ත 

ෙන්නා යදසට යයොමු කිරීම. 

 

 

 ආහාර ගන්නා විට අත්පිස්නාල ප්රයයෝනනයට ගැනීම. 

 අලය විටඅත් සහ කට පිස දැමීමට යයොදා ගැනීම. 

 කිවිසුේ යන විට හා කහින විට මුල හා නාසය ලසා 

ගැනීමට යයොදා ගැනීම. 

 දිනපතා යසෝදා පිරිසිදු කර පාවිච්චියට ගැනීම.  

 

 


