රිචමන්ඩ් විද්යාලය - ගාල්ල
4 ශ්රේණිය - 2020
පරිසර නියමු ක්රියාකාරකම්
විහඟ පද්ක්කම සඳහා ක්රියාකාරකම්
ශ්ද්මව්පියන්ඩ ශ්ෙත,
ඔශ්ේ ද්රුො පරිසර නියමු ශ්පාශ්ේ කරන ලද් ක්රියාකාරකම් නෙේො ඇති සේථානශ්ේ
සිට ඉදිරියට ශ්මහි සඳහන්ඩ ක්රියාකාරකම් හා අභ්යාස ශ්ගද්ර දී කරෙන්ඩන. ද්රුො විසින්ඩ
කරන ලද් ක්රියාකාරකම් කිරීම අෙශ්ය ශ්නාශ්ව්ප.
ශ්මශ්තක් ශ්පාත සකසේ ශ්නාකරන ලද් සිසුන්ඩ පහත පරිදි ශ්පාත සකසේ කළ යුතු ය.
ිටු 80 CR (තනිරූල්) ශ්පාතක් ශ්ගන ශ්කාළ පාට ශ්රදි කෙරයක් ද්මා නම, ශ්රේණිය, හා
පාසල ලියන්ඩන. (ශ්පාලිතින්ඩ ශ්නාද්මන්ඩන.)
අංක 01 ිටුෙ
පහත ද්ැක්ශ්ෙන පරිසර නියමු ශ්ේමා පාඨය පළමු ිටුශ්ව්ප ලියන්ඩන.
ශ්ේමා පාඨය පාඩම්
කර ගත යුතු ශ්ව්ප.

පරිසරය අප රකියි.
රකිමු අප පරිසරය

අංක 02 ිටුෙ
පරිසර ගීතය ශ්ද්ෙන ිටුශ්ව්ප ලියන්ඩන.

අංක 03 ිටුෙ
ජාතික ෙෘක්ෂය

නා ගස

ජාතික පුෂේපය

මාශ්නල් මල

ජාතික පක්ියා

ෙලිකුකුළා

යන ින්ඩූර 3න අලෙන්ඩන.
අංක 04 ිටුෙ
විහඟ පද්ක්කම
යනුශ්ෙන්ඩ ලියා හිසේෙ තබන්ඩන.
අංක 05 ිටුශ්ව්ප සිට ඉදිරියට ඇති ිටුෙල පහත ද්ැක්ශ්ෙන ක්රියාකාරකම් අනුිළිශ්ෙලට
කරන්ඩන.
ක්රියාකාරකම 01
කුරුලු නාද් 03ක් ලියා එයට අද්ාල පක්ීන්ඩ ඇඳ පාට කරන්ඩන.
ක්රියාකාරකම 02
කුරුල්ලන්ඩ 05 ශ්ද්ශ්නකු නිරීක්ෂණය ශ්කාට එම පක්ීන්ඩ ඇඳ පාට කර පහත
ද්ැක්ශ්ෙන කරුණු ඇතුළේ ෙන ශ්සේ විසේතරයක් ලියන්ඩන. ශ්මහි දී පක්ියා ඇඳ
පාට කර ඊට යටින්ඩ ලියන්ඩන.
ශ්රීරශ්ේ ෙර්ණය
ශ්හාටශ්ේ හැඩය
ආහාරයට ගන්ඩනා ශ්ේෙල්
විශ්ශ්ේෂ හැකියාෙන්ඩ
ප්රශ්යෝජන

ක්රියාකාරකම 03
කුරුලු ිහාටු 10ක් අලො අද්ාල පක්ියාශ්ේ නම ඊට යටින්ඩ ලියන්ඩන.

ක්රියාකාරකම 04
කුරුල්ලන්ඩට ආහාර හා ජලය තැබීමට නිෙශ්සේ කුරුලු ලෑල්ලක් සකසේ කරන්ඩන.
ඔබ කුරුල්ලන්ඩට කෑම ද්මන අයුරු, කුරුල්ලන්ඩ කෑම කන අයුරු ඡායා රූප
ශ්ගන අලෙන්ඩන.

ක්රියාකාරකම 05
පරිසරයට සම්බන්ඩධ මුේද්ර 5ක් අලෙන්ඩන.
හැකිනම් විසේතර ද් ශ්සායා ලියන්ඩන.
ක්රියාකාරකම 06
දිරාපේ ෙන ද්රෙයෙලින්ඩ නිර්මාණයක් කරන්ඩන. ශ්පාශ්ේ ඇලවිය හැකි ප්රමාණශ්ේ
එකක් නම් ෙඩාේ සුදුසු ශ්ව්ප. ඇලවිය හැකි එකක් නම් ශ්පාශ්ේ අලෙන්ඩන.
ක්රියාකාරකම 07
පහත මාතෘකාෙ ලියා කරුණු ශ්පාශ්ේ ලියා ගන්ඩන.
ජීෙේීමට අෙශ්ය මූලික අෙශ්යතා
ආහාර
ජලය
ිරිසිදු ොතය
නිොස
ආද්රය
ආරක්ෂාෙ

ක්රියාකාරකම 08
ජාතික පක්ියා ිළිබඳ ෙගන්ඩති 5ක් ලියන්ඩන. (පක්ියා ඇඳීම ශ්හෝ ඇලීම
අෙශ්ය ශ්නාශ්ව්ප.)

