
 
 ්  

 

 

 

 

 ්  ්  

  

 

 දෙමාපියන් සඳහා උපදෙස , 
o හැකි අය දමම අභ්යාස ි ප පැතටිම මුරණයය ර  ැැළදප  දසස දර මස  රපා පිසස ය දප දතට 

අසවන් . 
o හැකි දසස ෙරුවාම පාඩදේ දර මස  පැහැදිළි ර  දෙන් . 
o පිළිතුරු පමණයක් ෙරුවාම ලියන්  දෙන් . 
o පාඩමම අොළ Whatsapp මගින් Video Clips, Audio Clips එවා ඇතට ේ  දපන්වා දී පැහැදිලි ර  
දෙන් . 
 

07- ආරක්ෂාල හා පරිසස්ම් 
 

 

 

08)  අ තුරුවලින් සිදුව  හා ප අවම ර  ැැනීම සඳහා රළ හැකි  දේවල්  

1) ගින්ෙ  භ්ාවිදිය්දී ප්රදේසේ වීම. 

2) ේදුලි උපර ණය භ්ාවිදිය්දී ප්රදේසේ වීම. 

3) අධිර දේැදයන් ිස ද  පැෙවීම. 

4) මාර්ැ නීති රීති පිළිපදිමින් ැමන් කිරීම. 

5) ආයුෙ හා උපර ණය භ්ාවිදිය්දී ප්රදේසේ වීම. 

6) ජස මාර්ැ අවහි  ව  දසස රසස ද  ෙැමීම. 

7) ආහා පා  ැැනීදේදී සැළකිලිමතට වීම. 

8) අ ා ක්ෂිි ස ථා , අවස ථා රල් තියා හඳු ා ැැනීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G3/2020/RCG(EDU) 

Richmond College රිච්මන්ඩ් විද්යාය  
දද්ලන ලාර ලැඩ පැලරුම අංක 10 - 2020 

පරිසර ආශ්රිත ක රියාකාරකම් 

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

2020.06.15 සිට 2020.06.21 සතිය ද්ක්ලා පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 

2020.06.15 සඳුද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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09)  අ තුරු සිදුවිය හැකි ස ථා  

1) wdjrKh fkdlrk ,o <sx j<j,a 
2) jid fkd±uQ m;,a 
3) .x.d ^.eUqre ia:dk" lsUq,ka nyq, ia:dk& 
4) we<fod< ^Èh fij, ne÷Kq .,a iys;& 
5) wkdrCIs; .ia ^Èrd.sh& 
6) ,÷ le,E ^lgq" i¾mhka iys;& 
7) tao~q jeks ia:dk 

8) .jhka" t¿jka" i¾mhka" n,a,ka jeks i;=ka .ejfik ia:dk 
9) mdf¾ j;=r msreKq j<j,a iys; ia:dk 
10) fnda;,a lgq" weK wdÈh fkdie,ls,su;a f,i oud we;s ia:dk 
11) jdykj, .uka lsÍfï § ysi" w; wdÈ YÍr fldgia jdykj,ska msg;g 

oudf.k hdu 
12) ksid isÿ jk wk;=re 
13) fmd;a m;a;r n,ñka hy`Mjka iuÕ l;d lrñka mdf¾ .uka lsÍu 

ksid jdykj, 
14) je§fuka jk wk;=re 
15) wkdrCIs; úÿ,sh mßyrKh ksid jk wk;=re 
16) cx.u ¥rl:k Ndú; lrñka .uka lsÍu jeks uyuÕ § isÿ úh yels 

wk;=re 
 
 

10)  මෑි රාසදය් අප අවම පිසස ය ආශ්රිිව සිදු වඅ තුරු පිළි ඳ දි  තුරු, ඡායාරප 

පුවතටපතට වාර්ිා කීපයක් අසවන් . 

 උො:-  ැං වතු  

   දර ද ෝ ා උවදු  

    ාය යාේ 

   හදිසි ගි ප ඇවිලීේ 

   ආහා  විෂවීේ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assignment for 2nd term 2020 Grade 3 - Richmond College  

 
02 

2020.06.16 අඟහරුලාද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 

  

   



 

11)  අ තු ක් සිදුවුවදහ තට රළ යුතු හා ද  රළ යුතු දේවල් 

wk;=r wk;=rla jQ wjia:djl § 

CIKsl j l< hq;= oE 

fkdl< hq;= oE 

la,dka; ùu frda.shdg fyd¢ka wdYajdi 

m%Yajdi lsÍug yels jk fia 

iqoiq jd;djrKh iemhSu 

frda.shd jgd frdla ù isàu 

frda.shdg j;=r fmùug 

W;aidy lsÍu 

n,a,l= imdlEu .,dhk msßisÿ c,fhka imd 

lEug ,la jQ ia:dkh inka 

oud fyd¢ka fia§u 

imd lE ia:dkh frÈ 

máj,ska .eg .eiSu' w;a 

fnfy;a ±óu' 

fjk;a whl= 

Èfha .s,Su 

Wojq b,a,d lE.eiSu" 

yels blaukska jeäysáhl=g 

±kqï §u 

fírd .ekSug ;uka Èhg 

mekSu  

wk;=rla isÿ jQ nj lsisjl=g 

fkdokajd isටීම 

සිරු ම ගි ප 

ඇවීලීම 

බිම දප ලී ගින්   පවීමම 

උතටසාහ කිරීම 

හැකි  ේ ගි ප ඇවිළුණු ඇඳුම 

ඉවතටකිරීම 

ගින්  තිබියදී දිවයාම, 

ජසය ෙැමීම 

විදුලිසැ  වැදීම විදුලිය විසන්දි කිරීම විදුලිය තිබියදී ිම අතින් ඔහුව 

ඇල්ලීම. 
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12)  ද ෝව  ද ෝැ හා ඒවා වළක්වා ැැනීමම රළ හැකි දේවල් 

 ද ෝව  
ද ෝැය 

පැතිද   
ආරා ය 

පැතිරීම වැළැක්වීමම රළ හැකි දේවල් 

වව ස  උණය ද ෝගීන් මගින් 1) leiai yd lsúiqï iys; wjia:dj, § 
f,akaiqjla ;nd uqLh" kdih wdjrKh 
lsÍu 

2) ñksiqka .ejfik ia:dkj, jeä 
jYfhka fkd/£u 

3) blaukska ffjμ m%;sldr ,nd .ekSu 
මැදල්ිසයාව මදුරුවන් මගින් 1) මදුරුවන් ද ෝවීම වැළැක්වීම. 

2)  පසි ප්රතිරා  ස ා ැැනීම. 
දඩංගු මදුරුවන් මගින් 3) මදුරුවන් ද ෝවීම වැළැක්වීම. 

4) වවෙය උපදෙස   ස ා ැැනීම. 
ජසභීතිරාව කිිස බී වැදඩ  

සමහ  සිවුපා 
සතුන් සපා රෑම 
දහෝ සීරීම මලින් 

1) අයාදල් ය  සු ඛයන් පාස ය කිරීම 
2)  පවදසේ ඇති ර   සුන් භ්යන් එන් තට 
කිරීම 

දර ළ ාව/ 
පාච ය 

අපිිසසිදු ජසය හා 
දැමැස සන් 
මගින් 

1) අපිිසසිදු ජසය පා ය ද  කිරීම 
2) ජසයඋණුර  පා ය කිරීම 
3)  පවස හා වමපිමාව පිිසසිදුව ි ා ැැනීම 

 

13)  පහි දර ටුදේ  ේ ර  ඇති ද ෝැ වගුදේ ෙක්වා ඇති මාිෘරා අනුව ඒවාදය් 

ලියන්  

 දර ද ෝ ා ද ෝැය    ,    දියවැඩියාව    ,    වව ස  උණය    ,     
දසේප්රතිෂයාව    ,    පිළිරා     ,     අධිර රුධි  පීඩ ය    ,     රේමුල්ැාය   ,   

පැදප ස    ,    හිදසේ රැක්කුම    ,    පී ස 
 

flfkl=f.ka ;jතට flfkl=g 
fndaúh yels frda. 

wfkl=තට ද ෝැ 

  

  

  

  

  

 

2020.06.17 බද්ාද්ා  දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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frda.S jQ mqoa.,hkag ieu úg u ;ud o wdrlaId fjñka yels whqßka Wojq කිරීම 

අප සැමදේ යුතුරමක් දේ. 
 

 

14)  අ තුරුවලින් ආ ක්ෂා දවමු ය  දතටමාව යමදතට දපෝස ම යක් අඳින් . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15)  wdrCIdldÍ j yd mßiaiï fjñka lghq;= l< hq;= wdldrh ms<sn| j කියැදව  
WmfoaYd;aul úßÿ 

  

Wia .iaj, kÕskq tmd          - mh ,siaid jefghs mqf;a 
.eUqr fkd±k c,hg nei    - fl<s fi,a,ï tmd ÿfõ 
tal ienehs ienehs ienehs 
 

ovdjf;a hk n,a,ka           - ymhs mqf;a mßiaiñka 
mdf¾ hk .j rxpqj            - uÕ yermka mqf;a ÿfõ 
tal ienehs ienehs ienehs 
 

ysi w; t<shg odf.k           - jdykj, .uka tmd 
fmd;a m;a;r lshj lshj       - uy mdf¾ fkdhka mq;d 
tal ienehs ienehs ienehs 
 

uy mdf¾ yf,da lshk          - tl krl hs ÿfõ mqf;a 
okafk u kE yf,da lshhs    - tyd f,dúka kqUg mqf;a 
tal ienehs ienehs 
 

ÿfõ mqf;a fï wykak         - uf.a nig ijka fokak 
/ljrKh mßiaiug           - fï Tjoka is;g .kak 
tal ienehs ienehs සැ ැයි                                                     ^chka;sud,d O¾u,;d& 

 

2020.06.18 බ්රහස්පතින්ද්ා  දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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15)  පහි ත්රීඩාව ර   අයුරු වැඩිහියෙදයක්දැන් අසා ැන් . 

 

 
 

 
 

2020.06.03 සිකුරාද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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