
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 දෙමළපියන් වඳශළ උපදෙවහ, 
o ශෆකි අය දමම අභ්යළව ි ප පෆතටිම මුරණයය රර ැෆෂදප  දව දර මවහ රපළ පිසවරය දප දතට 

අලන් . 
o ශෆකි දව ෙරුලළම පළඩදේ දර මවහ පෆශෆදිළි රර දෙන් . 
o පිළිතුරු පමණයක් ෙරුලළම ලියන්  දෙන් . 
o පිළිතුරු ෆබුණු පසු අකුරු  පලෆරදි රරන් . 
 

06- ගෙවත්ත. 
 
 
 

14. අතු දශෝ ෙඬු සිටුලළ පෆෂ බළ ැෆනීම. 

 අලය දවල්- 

 දවන්ටි මීමර 15 පමණය උව ලැළ රලර ( ඉටිදර ෂ බග් ) 10 ක්. 

 රළබ පර ( දර ේදපෝවහටි ) දප දශ ර, ලෆලි ශළ පවහ වමළ  ප්රමළණයයන් දැ  රලේ 
රරැතට මිශ්රණයයක් 

 දේර රංකුං ෙඬු 10ක් 
 ජය  

ක්රියළරළරරම - 

 ලැළ රලර 10 ම වළෙළ ැතට පවහ මිශ්රණයය ෙමන් . 

 එම රලරල රංකුං ෙණ්ඩ බෆගින් සිටුලන් . 

 ප්රමළණයලතට දව ජය ෙමළ දි  3ක් දශෝ 4ක් ද  දව්දල  දව  ිබන් . 

 දි පිළ ජය ෙමන් . 

 

 

 

 

G3/2020/RCG(EDU) 

Richmond College ßÉukaâ úoHd,h  
ගෙවන වාර වැඩ පැවරුම අංක 06 -2020 

පරිසර ආශ්රිත රියාකාකාරක  

Grade 3  Name / Index No : ......................................................... 

2020.05.18 සිට 2020.05.24 සතියාක ෙක්වා 

පරිසරයාක වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 

2020.05.18 දින පරිසරයාක වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 
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ලට්වහ ඇප් වීඩිදයෝල බන්  



 

 පරීක්ණයය රර  ආරළරය - 

 දි  3න් 3ම එක් රංකුං ෙණ්ඩ බෆගින් මු් ද  රෆදඩ  දව  ැලළ මු් වදී ඇති 
ප්රමළණයය  පරීක්ණයය රරන් . 

 ඉතිිස රංකුං ෙඬුලම දි පිළ ජය ෙමන් . 
දුටු දව - 
 දිද න් දි  රංකුං ෙණ්ඩ පෆෂදල  අිර ඒලළදේ ඇති මු් ප්රමළණයය ලෆඩි වී ඇි. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

15. ිලළන් මගින් පෆෂ බළ ැෆනීම.  
 අලය දවල් - 

 ිලළන් ෙෆමීම වඳශළ බඳු ක් දශෝ කුඩළ බිේ දර මවක්. 
 පවහ, ලෆලි ශළ රළබ පර ( දර ේදපෝවහට් ) දප දශ ර වමළ  ප්රමළණයයන් දැ  වළෙළ 
ැතට පවහ මිශ්රණයය. 

 ඉක්ම පන් පෆෂදල  මිිසවහ දශෝ කඩලු දශෝ ෙළවහ දපතියළ ලෆ ප බීජ ලර්ැයක්. 
 ජය. 

ක්රියළරළරරම -  
 දපෝච්චියම දශෝ ිලළන් රර  බිමම වළෙළ ැතට පවහ මිශ්රණයය එක් රරන් . 

 එයම ඉශි වඳශන් රෂ බීජ ලර්ැයක් ෙමන් . ජය එක් රරන් . 
 දි පිළ ජය වහල්පයක් බෆගින් ෙමන් . 

 බීජලම සිදුල  දල වහරේ දි පිළ  පරීක්ණයය රරන් . 
 පෆෂ ප්රමළණයලතට දව ලෆුණණු පසු මු් ද  රෆදඩ  දව  ැලළ ලැළ බඳුන්ල දශෝ 
සුදුසු වහථළ යර සිටුලන් . 

දුටු දව - 
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ෙලවහ 03 ෙලවහ 06 ෙලවහ 09 

ෙඬු පෆෂ කිරීම මගින් ෙ අපම පෆෂ බළැි ශෆකිය. 

 

               

ිලළන් මගින් ෙ පෆෂ කිරීමම අපම පෆෂ බළැි ශෆකිය. 

2020.05.19 දින පරිසරයාක වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 

ලට්වහ ඇප් වීඩිදයෝල බන්  



 

 

16. පෆෂ බළැි ශෆකි ආරළර අනුල පශි ලගුල පුරලන් . 

පෆෂ බළ ැෆනීමම බීජ 
සිටුවිය ශෆකි බීජ 

පෆෂ බළ ැෆනීමම සිටුවිය 
ශෆකි ෙඬු 

පෆෂ බළ ැෆනීමම ිලළන් 
ෙෆමිය ශෆකි බීජ 

මුං රංකුං මිිසවහ 
දබෝංචි මුකුණුලෆන් ළ කඩලු 
ම මඤහ fඤක්රළ ෙළවහදපතියළ 

බණ්ඩක්රළ බි ලේබටු 
ඉිසඟු බුතට රළබු 
අඹ ගි පසීිසයළ මළලුමිිසවහ 

 

17. දැලතටික් චිත්රයම  ැන් . 

 

 

 

 

18. දැලතටිර ආරෘතියක් ිෆනීමම පිසවරදයන් ැි ශෆකි දවල් කීපයක්. 
 ලි කීපයක් දශෝ වෘජුදසෝේ ර්ක් 
 මෆටි 

 කුඩළ දරෝටු 
 කුඩළ පෆෂ, අතු ලෆ ප දවල් 
 න් 

19. දැලතටිර ලටි ළරම ෙෆක්දල  පශි  ළමය දර මදව  දෙබවහ පුරුදු ලන් . 
1 frda.shd (   weÕ likjd" weÕ likjd 

blaukska u fí;a fokak' 

ffjμjrhd (  fudkjo lEfõ lshkak fudkj o lEfõ @ 
1 frda.shd (   t<j¿hs n;=hs lEfõ 

n;=hs t<j¿hs 

ffjμjrhd (  ^f,vd mÍCId lr n,d& 
j,a kdYl lDñkdYl 
t<j¿j, ;sfhkak we;s 
úI ù,d weÕ mqrd u likakg we;s 
lfvka .kak t<j¿j, 
jiúi msß,d ieu úg 
;sfhk bvlfâ yeáhg 
jjd .kak t<j¿ ál 
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2020.05.20 දින පරිසරයාක වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 

අභ්යළව දප දතට අඳින්  

2020.05.21 දින පරිසරයාක වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 



 

frda.shd (   wdfha kï fï je/oao 
lrkafk kE ñka u;a;g 
t<j¿ ál f.j;af;au 
jjd .kakjd ksis f,i 

ffjμjrhd (  B<Õ f,vd ljqo tkak 

2 frda.shd (   fyd|g u WK fyd|g u WK 
fnfy;aj,ska .=Khla kE 
f,a;a ne¨jd fï n,kak 
jd¾;dj fyd| o lsh,d 

ffjμjrhd (  flda n,kak flda n,kak 
^f,a jd¾;dj n,hs& 
fvx.= jf.hs fyd|g u WK 
n,d fkdb| blaukska u 
frday, fj; /f.k hkak 
ie,ls,a,la kE ta .ek 
jgmsgdfõ msßisÿlu 
fidhd n,d ieu úgl u 
lghq;= flrefjd;a ksis f,i 
fvx.= fkdiEfohs lsis úg 

    yÜá uqÜá" áka fnf,lal 
tl;= lr,d mia mqrj,d 
uදුrejkq;a fnda fkdjkak 
yokak Tnf.a f.j;a; 

 

 

20. ලැළ කිරීදේ ලටි ළරම ෙෆක්දල  පශි ගීිය පුරුදු ලන් . 

fudkjo uq;af;a fudl o lrkafka 
fudlg o Tn Th ìu ydrkafka 

Tng;a <ufhda fkd fmfk;s fkd is;ñ 
wU weghla isgqjkakg ydrñ 

ÿl fia isgqjd wU weghla wo 
tl wUhla j;a lkag ,efíú o 

uu <ufhda ñka wUhla fkd m;ñ 
hq;=lu muKla bgq fldg ;nfkñ 

;ukag fkd,efnk fohlska f,daflg 
lrkag yels foa fkd u f;af¾ ug 

 

2020.05.22 දින පරිසරයාක වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 
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mqÿu hs <ufhda WfU Th woyi 
yeÿfKd;a Tfydug WUg u fjhs fodi 

fmr Wka wh isgjQ wU.iaj, 
m,fhka wms ljqre;a ,nfkuq m, 

wfmka miq j tk whg;a m, tu 
,efnkag ie,iqu wmf.a hq;=lu 

fï hq;=lu fyd| yeá ±k .;af;ñ 
wdhqfndjka uq;af;a uu hkafkñ 

mo ud,dj - áfnÜ tia' uyskao ysñ 
.dhkh ( frdayK ùrisxy" wkqId kdkdhlaldr 

21. ඉශි ගීිදයන් ැිශෆකි ආෙර් කීපයක්. 

 lïue<slï bj; ,d jev lsÍfuka ,efnk jdish wmg u w;ajk nj 

 j¾;udkfha isÿ lrk foaj,ska w;ajk hym;a m%;sM, wkd.;fha § wmg u 
w;aú¢h yels nj 

22.  පශි ක්රීඩළල රර  අරුරු ලෆඩිටිටියන් වමැ වළරච් ළ රරන් . 
•   ma,diaála l< lsysmhla$iudk m%udKfha ysia fmÜá lsysmhla yd ;rula 

úYd, fnda,hla imhd .kak' ^10la muK& 
•  tajdfha t<j¿ fyda m,;=rej, fyda rEm tll tla rEmhla ne.ska we| 

.kak' fkdtfia kï w,jd .kak' 
•  fufia ilia lr .;a l$fmÜá t<suyfka iqÿiq ia:dkhl je,la 

wdldrfhka isiqkaf.a Wig iß,k m%udKfhka t,a,kak' 
•  mka;sfha isiqka lKavdhï follg fnokak' 
•  isiq lKavdhï fol fma<s folla wdldrhg tu l t,a,d we;s ia:dkhg 

;rula ÿßka isg.ekSug i,iajkak' 
•  isiq lKavdhï fol A yd B jYfhka kï lrkak' 
•  A lKavdhfï isák m<uq isiqjd B lKavdhfï isá m<uq isiqjdg t,a,d 

we;s lhl$fmÜáhl ±lafjk m,;=rl fyda t<j¿jl fyda ku m%ldY 
l< hq;= fõ' 

•  ta wkqj B lKavdhfï m<uq isiqjd wod< rEmh iys; lhg$fmÜáhg 
fnda,fhka .eish hq;= h' 

•  myr ksjerÈ j t,a, l<fyd;a B lKavdhug ,l=Kla ysñ fõ' 
•  miqj B lKavdhfï m<uq isiqjd fmr A lKavdhfï isiqjd l%shd l< 

wdldrfhka wdydr j¾.hl kula A lKavdhfï m<uq isiqjdg m%ldY l< 
hq;= w;r Tyq$weh ksjerÈ j wod< lhg$fmÜáhg fnda,fhka .eish hq;= 
h' 

•  fï wdldrhg lKavdhï fofla u ish¨ isiqkag wjia:dj ,efnk mßÈ  
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