
 

 

 

 

 

 

පැවරුම් අංක 01 

සිසුන් :- 

 තෙල් තේතෙන බැදපු ජාති  - පැණි තේතෙන ෙතු බූංදි   

පාට පාට අයිස් පැකට්   - ආසයි කන්නට අපි 

වෛදයෛොා:- 

 තෙදෙ හදන කෙවිල සරු -  එළබටු තිේබටු ෙක්කාලි 

 නිවුඩු හාතල් බත් එක්කල - කන්න මතේ දරුෛතන් 

 

තමම සූංෛාදාට අදාල තපෝස්ටොකට සුදුසු චිත්රාක් නි්මායා කෙන්න. 

පැවරුම අංක 02 

 දින 05 ක් තුළ ඔබ කළ තේ (උදෑසන නැඟිටීම සිට ආත්රී නින්දට ාාම දක්ෛා   දැක්තෛන 

වදනික කාලසටහනක් තොඩ නෙන්න. 

දිනා :- 

තේලාෛ කල තේ 
  

 
 
 

 

i. ඔතේ පාඩම් ෛැඩ සඳහා ද කාලාක් තෛන් කෙ ඇත් සැයි විමසිලිමත් ෛන්න. 

ii. එතස් තනාමැති නම් එාට ද තේලාෛක් තාාදා ෙන්න. 

පැවරුම අංක 03 

 ඔතේ ජාතිාට අමෙෙෛ ඔබ දන්නා තෛනත් ජන ෛ්ොක් පිලිබඳ තොෙතුරු පහෙ පරිදි 

ලිාා දක්ෛන්න. 

 ජන ෛ්ො :- 
 ඔවුන්තේ ආහාෙ පාන :- 
 ඇඳුම් පැළඳුම්  :- 
 සූංසකෘතික හා ආෙමික උත්සෛ :- 
 ඔතේ මිතුරු / මිතුරිාන් තේ නම් :- 

ßÉukaâ úoHd,h  Richmond College 

 
නම / අංකය : ......................................................  

 ksjdvq ld,fha mejreï - 2020 

mßirh 
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පැවරුම අංක 04 

ඔතේ තෙෛත්තත් ඇති මල් ෛලින් එක බැගින් කඩා ෙන්න. (මල් 10 – 15 පමය  ඒ ඇසුරින් 

පහෙ ෛගු සම්ූ්ය කෙන්න. 

 

i.  

කාල නිාමාක් ඇතිෛ පිතපන මල් කාල නිාමාක් නැතිෛ පිතපන මල් 
 
 
 
 

 

 

ii.  

   

iii.  

  

iv. තපති ෙයන අනුෛ මල් ෛ්ෙ කෙමු. 

තපති  3 තපති  4 තපති   5 තපති   6 තපති තොඩාක් 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

සුෛඳ හමන මල් සුෛඳනැති මල් 
 
 
 
 

 

ආහාොට ෙන්නා මල් ආහාොට තනාෙන්නා මල් 
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පැවරුම අංක 05 

 ඔතේ තෙෛත්තත් ඇති ඹෟෂධීා පැළෑටි 05 ක් නම් කෙන්න. එා ප්රතාෝජනාට ෙන්නා 

ආකාො ලිාන්න. 

 

පැවරුම අංක 06 

 එක සමාන කූඩලු පැළ 2 ක් මුල්තනාකැතඩන තස් ෙලෛා ෙන්න. සමාන ප්රමායතේ ජෑම් 

තබෝෙල් 2 ක් තෙන ඉන් එකකට කුකුල් සාාම් තාාදා ෛ්න කළ ජලා දමන්න. (නිල්/ෙතු 

ෛඩාත් සුදුසුයි  අතනක් භාජනාට පැහැදිලි ජලා දමන්න. කූඩලු පැල 2 තමම තබෝෙල් 2 තුළට 

දමා දින 2 ක් ෙබන්න. 

i. දින 2 ට පසු ඔබට නිරීක්ෂයා ූ  තේ ලිාන්න. 

 

ii. එතස් ූ තේ ඇයි? 
 

 

පැවරුම් අංක 07 

 රැාක් තපාඟෛා ෙත් මුූං ඇට කිපාක් සපාා ෙන්න. භාජනාක් තෙන (තාාෙට් 

තකෝප්පාක්  එහි පතුලට තෙත් කළ පුළුන්  දමා එහි මුූං බීජ ෙැන්පත් කෙන්න. දින 10 ක 

කාලාක් තමා නිරික්ෂනා කෙන්න. පහෙ ෛගුෛ සම්ූ්න කෙන්න. 

දිනා දුටු තේ රූප සටහන 
   

 
 
 
 

 

පැවරුම අංක 08 

 සතුන් සුලබෛ දැකිා  හැකි  ස්ථාන නිරික්ෂයා කෙ ඒ අනුෛ ෛ්ෙ කෙන්න. 

 

       සතුන් 

 නිෛස තුළ 

 ෛගුරු බිම් ෛල 

 තෙෛත්තත් 
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පැවරුම අංක 09 

           ඔතේ අත් කාචා තාාදාතෙන කුඩා සතෙකු නිරික්ෂයා කෙන්න. (කූඹිාා , මැස්ස , 

දිමිාා, මදුරුෛා , සමනලාා , තෛනත්  සො ඇල්ලිතමන් හා මැරිතමන ෛළකින්න. පහෙ 

තොෙතුරු නිරික්ෂයා කෙන්න. 

 

නම :-  

සො සිටි ස්ථානා :- 

තාදි සිටි කා්ාා :- 

පාද ෙයන  :- 

ෛ්යා   :- 

පිාාපත් ඇති /නැති :- 

තෛනත්  ලක්ෂය :- 

 

පැවරුම් අංක 10 

             පනු බිත්ෙෙ සහිෙ කතුරුමුරුූංො තකාළ ඉති කිපාක් කඩා ජෑම් තබෝෙලාකට 

දමන්න. එහි කට කඩදාසිාකින් ෛසා සිදුරු කීපාක් විදින්න. දින කිපාක් නිරික්ෂයා 

කෙන්න. 

 

  ඔබදුටු සමනල උපතත් විවිධ අෛස්ථා  රූප සටහන් තාාදා ෙනිමින් ඇඳ තපන්ෛන්න. 
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