
 
 ්  

 

 

 

 

 ්  ්  

  

 

 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 . 
 

08- ජය 
 

 

 

(08) ජසදේ වටි ාරම ැැ  දි  තුරු කිහිපයක්. 
o පාසසමතට ,  පදවස වසමතට ජසය සබා ැැනීදේදී විශාස ශ්රමයක් දමන්ම විශාස 

මුෙසක් වැය දේ. 

o  පයං රාසවසදී ජස සේපි ඉිාම හිඟ දේ. 

o ශ්රී සංරාදේ දබ දහ  රදශශවස ීමමම ජසය හිඟ ය. 

o ජසය ස වාභ්ාවිර සේපික් ව   පසා එය  පපෙවිය ද  හැර. 

o එම  පසා සෑම අවස ථාවරම ජසය ඉිා අ පිිසමැස දමන් ශාවිිා රළ යුතු ය. 

(09) ජස බිල්පිර පිමපික් අසවන් .  

             
 

G3/2020/RCG(EDU) 

Richmond College රිච්මන්ඩ් විද්යාය  
දද්ලන ලාර ලැඩ පැලරුම් අංක 12 - 2020 

පරිසර ආශ්රිත ක රියාකාරකම් 

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

2020.06.229 සිට 2020.07.05 සතිය ද්ක්ලා පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 

2020.06.29 සඳුද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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(10) ජසදයන් ඇති විවිධ රදය ජ  කීපයක් පහි ෙැක්දේ. ඒවා ලියන් .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) වැස ස ඇතිවිම පිසස දේ ෙැරැි හැකි සිදුවීේ 06 ක් ලියන් . 
o වැසි වතු  ැසා යාම. 
o වතු  වළවල් පිරීයාම. 
o පිසස ය අඳුරු වීම 
o ැස  වැල්වස ඉදුණු දර ළ බිම වැටීම. 
o ළිංවස ජසය පිරීම 
o ඇළ , දෙ ළ , ැංැා ආදිදේ ජසය දේැදයන් ැසා යාම. 
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ජසය  

 
  

 

 
 

ජසය 

 

 
  

 

 
 



 

 

(12) අතීිදේ දී පා ය කිරීමම පිිසසිදු ජසය සබාැතට ක්රම. 
o ඉඟි ප ඇම ජසයම ෙැමීම. 
o අඟුරු ජසයම ෙැමීම. 
o පිිසසිදු ද දි රඩකින් ජසය දප ා ැැනීම. 
o පිිසසිදු උල්පතට ජසය භ්ාවිියම ැැනීම. 
o දසමින් ැසාය  පිිසසිදු ජසය දෙ ළවල්වලින් සබා ැැනීම. 
o උණුර  දප ා ැැනීම. 

(12) වර්ිමා දේදී ජසය පිිසසිදු ර  ැන් ා ක්රම. 
o දප   ( Filter ) භ්ාවිිා කිරීම. 

o ක්දර රීන් ෙැමීම 

o ජස ර ාම සඳහා දප   දයදීම. 

o උණුර  දප ා  පවා ැැනීම. 

(13)  fmÍfuka c,h msßisÿ lr .; yels ±hs fidhd ne,Su i|yd my; ls%hdldrlul  

 ර න්  

 අවශය දශවල්' 
o uv ñY% jQ c,h idïm,hla imhd .kak' 
o m;=, isÿre lr.;a fhda.Ü fldamam 3ක්  
o mq¿ka fyda iqÿ meye;s frÈ len,s  
o úksúo fmfkk n÷න් 3ක් ^ හිස  j;=r ùÿre 3ක් & 

 පරීක්ෂණයය සිදු ර   අයුරු 
o rEmfha ±lafjk mßÈ ir, wegjqula ilid .kak' 

 

                        
 

2020.06.30 අඟහරුලාද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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o පළමු ව පළමු දය ැට් දැ ප්පයම පමණයක් පුළුන් දය ො uv ñY% jQ c,h 

wegjqfuys by<ska u we;s fhda.Ü fldamamhg j;a lrkak'  
o fhda.Ü fldamam tlsfklska tu c, idïm,h fmÍ tk whqre 

ksÍlaIKh l න් . 
o by<ska u we;s fhda.Ü fldamamfhka fmÍ tk Èhrh fmr fhdod .;a 

n÷kg iudk fjk;a  úksúo fmfkk n÷klg ජසය tl;= lr 
.kak' th m<uq idïm,fhka fjka lr .;a m%udKhg iudk 
m%udKhla jk fia ,nd .kak' 

o දෙවනුව පළමු දය ැට් දර ප්පයම  හා දෙව  දය ැට් දර ප්පයම 

පමණයක් පුළුන් දය ො uv ñY% jQ c,h wegjqfuys by<ska u we;s 
fhda.Ü fldamamhg j;a lrkak'  

o fhda.Ü fldamam tlsfklska tu c, idïm,h fmÍ tk whqre 
ksÍlaIKh l න් . úksúo fmfkk n÷klg ජසය tl;= lr .kak' 

o tu Èhr ෙ úksúo fmfkk n÷ka tl <`. ;nd ksÍlaIKh lrන් . 

o තුන්දවනුව පළමු දය ැට් දර ප්පයම,  දෙව  දය ැට් දර ප්පයම හා 

තුන්ව  දය ැට් දර ප්පයම ෙ පුළුන් දය ො uv ñY% jQ c,h wegjqfuys 
by<ska u we;s fhda.Ü fldamamhg j;a lrkak'  

o fhda.Ü fldamam tlsfklska tu c, idïm,h fmÍ tk whqre 
ksÍlaIKh l න් . úksúo fmfkk n÷klg ජසය tl;= lr .kak' 

o tu Èhr ෙ úksúo fmfkk n÷ka tl <`. ;nd ksÍlaIKh lrන් . 
o fmryka f,i fhdod .;a iqÿ meye;s frÈ len,sj,g fyda mq¿kaj,g 

fyda isÿ ù weති fjkialï ksÍlaIKh lrkak' wjYH mßÈ w;aldp 

දය ො ැkak' 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
fojk , තුන්ව  හා හි ව  n÷kaවස we;s uv ñY% c,fha meyeh m<uq 

uv ñY% c, n÷kg jvd wvq ù we;s uq;a mdkh lsÍug ;rï msßisÿ ද  දේ. 
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(14) wmg c,h ,efnk පහි ෙැක්දව  ආරා වලින් එරර wdlDතියක් ks¾udKh 

lrන්  
o mS,a,la 
o c, gexlshla iys; l=¿kla 
o jejla 
o fmdl=Kක් 
o lkaolska .,d tk c,myrla 
o wdçhd <s|la 

 

 

 

(15) පහි ෙැක්දව  ක්රියාරා රම ර න් . 

o කුඩා ප්සාස ටික් දර ප්ප 5la-6la imhd .kak' tajdg inka ñY% c,h oud 
wdydr ksIamdokfha § fhdod .kakd j¾Kර tla fíiulg tla j¾Khla 
ne.ska Èhlr .kak' 

o iqÿmdg A4 lvodishla yd îu nghla ne.ska ැkak' 
o දර ප්පවස we;s inka Èhrj,ska inka fmK msඹින් . 
o Wvg u;=jk inka fmK u; ;u A4 lvodish ;nd blauKska bj;g ැkak' 
o fï wdldrhg  fjk;a j¾Khla iys; දර ප්පවස we;s inka Èhrj,ska ෙ 

inka fmK msඹින් . Wvg u;=jk inka fmK u; පළමු A4 lvodish ම ;nd 
blauKska bj;g ැkak'  

o tu lvodisය fyd¢ka fõ,d .ekSug u| fõ,djla wõfõ ;nkak'  
 

 දමදසස රළ  පර්මාණයයක් දප දතට අසවන් . 

(16)  my; i|yka isoaêh isiqkag ijka §ug i,iajkak' 
        tl ojila hd¿jka ;sfofkl= jejlg kdkak .shd' kd,d bjr fj,d f.dvg tk 

fldg tla wfhl=f.a mh ,siaid wdfh;a jejg jegqKd' yenehs fï ;=ka fokdf.ka ldgj;a 

u mSkkak nE' jejg jegqKq" hd¿jd zudj fír.kakZ lshñka lE.ikak .;a;d' tl mdrg 

u f.dv isá tla hd¿fjla ;ukaf.a hd¿jd fír.kak jejg mekakd' fokakdg u f.dvg 

tkak nE mSkkak neß ksid' f.dv isá wfkla hd¿jd jeõ neïu Wvg ÿjf.dia Wojq 

b,a,d lE .ikak mgka .;a;d' 

1' fï isoaêfha j;=rg jegqfKa Tn kï Tn l=ula o lrkafka @ 

2' Tn ys;k úÈhg f.dv isá hd¿jka fokakd w;ßka nqoaêu;a j lghq;= l< hd¿jd 

 ljfrla o@ 

3' wehs tfyu ys;kafka @ 

 

2020.07.01 බද්ාද්ා  දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 

2020.07.02 බ්රහසපපතින්ද්ා  දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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 fï m%Yakj,g isiqka ,nd fok ms<s;=re fhdod .ksñka Èfhys msyskSug fkdokakd whl= Èhg 
jegqKfyd;a l< hq;= foa ms<sn| j my; i|yka lreKq wjOdrKh lrkak' 

o yels ;rï Èh u;=msg isàug W;aidy lsÍu 
o Èh hg § yqiau .ekSfuka je<lS isàu 
o c,fha u;=msg mdfjk hula w,a,d .ekSu$W;aidy lsÍu 
o fjk;a whl= c,hg jegqKfyd;a CIKsl j l< hq;= foa ms<sn| j my; i|yka 

lreKq wjOdrKh lrkak' 
o Wojq b,a,d lE .eiSu 
o Èfhys .sf,k whg w,a,d .; yels wdldrfha jgmsgdfjk fidhd.; yels Èh 

u;=msg mdfjk hula Èhg ±óu' th w,a,d .kakd f,i mejiSu' 
Wod (  

 සුළං පි වූ áhqnhla 
 ,S lene,a,la 
 ,E,s lene,a,la 
 ;rula úYd, m%udKfha uQäh jeiQ ysia ma,diaála lEkhla $ fnda;,hla 
 ;rula È. ,kqjla$froaola ^fujeks fohla Èhg oud th  wdikakfha 

we;s iúu;a .il .eg .eiSu& 
•     fï wdldrfha isÿùulg ;udg uqyqK §ug isÿ jqjfyd;a yels blaukska jeäysáhl= ±kqïj;a 

lsÍu isÿ l< hq;= nj o wjOdrKh lrkak' 
 
• fuys § jvd;a jeo.;a jkqfha iqÿiq ia:dk muKla Èh kEu i|yd f;dard .; hq;= ùuhs' 

 

 

(17) ජසය සමැ ක්රීඩා - 1 ( ක්රීඩාව ර   අයුරු කියා දෙන්  )  
 iudk c, m%udKhla ±ñh yels fnda;, 15la muK imhd .kak' 

 isiqka mia fokd ne.ska jk fia lKavdhï ;=kla ilia lrkak' tu lKavdhïj, ieu 

isiqjl=f.a u w;g ysia fnda;,h ne.ska ,nd fokak' 

 lKavdhï ;=fka isiqka fma<s ;=kla wdldrhg isg .ekSug i,iajd ieu fma<shl u bÈßfha 

isák isiqjdg ;ud w;e;s fnda;,h c,h oud mqrjd .kakd f,i mjikak' 

 miq j .=re;=මා úiska ,ndfok ix{djlg fyda úOdkhlg fyda wkqj ieu fma<shl u isák 

m<uq isiqjd úiska fojeks isiqjdf.a fnda;,h ;u fnda;,fha we;s c,fhka msrúh hq;= fõ' 

 ta wdldrhg fojeks isiqjd f;jk isiqjdf.a o" wdÈ jYfhka fma<sfha miajk isiqjd f;la 

fnda;,aj,g c,h msrùu isÿ l< hq;= h' 

 fma<sj, isák wjidk isiqka ;u fnda;,h c,fhka mqrjd .;a miq wfkla isiqkag m%o¾Ykh 

jk  fia tajd by<g tiúh hq;= fõ' 

 lKavdhï ;=k w;ßka අවසන් සිසුවාදේ දබ ිසය blaukska msrjQ lKavdhug ch ysñ  fõ' 

 

 

 

 
 

2020.07.03 සිකුරාද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න. 
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(18) ජසය සමැ ක්රියාරා රේ ( දමය ර   ආරා ය කියා දෙන්  ) 

 ieu isiqjl=g u tlla ne.ska jk fia l=vd ueá l<h ne.ska imhd .kak' 

 iqÿiq j¾K fhdod .ksñka ßis mßÈ tajd j¾K .ekaùug isiqkag wjia:dj ,nd fokak' 

          miqj tajd wõfõ ;nd fõ<d .kak' 

 isiqka bvlv iys; t<suyka ia:dkhlg le|jdf.k hkak' fmrÈk ilia lr.;a l< fhdod 

.ksñka .=rejrhd mjik my; ±lafjk wdldrfha wkqlrK bÈßm;a lsÍug isiqkag wjia:dj 

,nd fokak' 

Wod ( Èh msrjQ l<hla ysi u; ;ndf.k hk whqre 

 Èh msrjQ l<hla bfKys ;ndf.k hk whqre 

 Èh msrjQ l<hla Wrysi u; ;ndf.k hk whqre ' ' ' jeks wkqlrK 

 miqj isiqka ish¨ fokd u rjqula wdldrhg isgqjd l<f.ä lgj,ska w,a,d .ksñka 

.=rejrhd úiska l<f.ä kegqug wod< lú .dhkd lrk úg l<f.ä w;a fkdyer ßis fia 

p,k bÈßm;a lsÍug isiqkag wjia:dj ,nd fokak' 

 .Õlg fyda we<lg fyda nei c,h iuÕ lS%vd lrk wdldrh ms<sônq lrk ßoaudkql+, 

          rx.k o bÈßm;a lsÍug isiqkag wjia:dj ,nd fokak' ta i|yd my; ±lafjk wdldrfha lú 

          fhdod .kak' 

Wod (  c,h fid|hs nei,d mSkkag 

c,h fid|hs u,a .en fudarkakg 

ú,hg j;a l< §,d .kakg 

l<h fid|hs fï f,ig msôkakg 

 

 

 

Assignment for 2nd term 2020 Grade 3 - Richmond College  

 
07 


