
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 දෙමාපියන් සඳහා උපදෙස්, 
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 මස් 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- අපේ ආහාර. 
 
 
 

17.  දවළඳදප දළන් මිසදී ැන් ා සෙ බීම දබෝිසයර දහෝ පා  වර්ැයර දේබසයක් 

අසවන් . 

 

 

 

 

 

 

 

18. බීම දබෝිේවස දේබසදේ තිදබ  වර්ණය  වුේවස පාම වන්දන්, 

  තු 

 රහ 

 දර ළ   ය  වර්ණයයන් ය. 

දමම වර්ණයවලින් කියැදව  දතටරුම වන්දන් දමම බීම වර්ැදේ අඩංගු ව  සී ප 
ප්රමාණයයි. 

G3/2020/RCG(EDU) 

Richmond College ßÉukaâ úoHd,h  
පෙවන වාර වැඩ පැවරුම අංක 08 -2020 

පරිසර ආශ්රිත ක රියාකාකාරක  

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

2020.06.01 සිට 2020.06.07 සතියාක ෙක්වා 

පරිසරයාක වැඩ පපොපේ කරවන්න. 

2020.06.01 දින පරිසරයාක වැඩ පපොපේ කරවන්න. 
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19.  දේබසවස තිදබ   තු, රහ හා දර ළ වර්ණයවස දතටරුම.  

  තු   - අධිර සී ප සහිි බව 

 රහ   - සී ප මධ්යම ප්රමාණයයක් ඇති බව 

 දර ළ   - සී ප අඩු ප්රමාණයයක් ඇති බව 

20.  තු හා රහ වර්ණය  වුේ ඇති බීම වර්ැ පා ය කිරීදමන් ඇතිවිය හැකි ද ෝැ.  

 දියවැඩියාව 

 ස්ථූසිාව ( මහතටවීම ) 

21. අප පා ය කිරීමම ැන් ා බීමවස දේබසදේ වර්ණයය විය යුතටදතට, 

 දර ළ පාම 

22. දමම පා  වර්ැ සෑදීදේ දී දය ො ැන් ා අපදේ ශරී යම අයහපතට දේවේ. 

  සරා ර 

 රෘතීම වර්ණය 

 සී ප 

23. තිබහක් ඇති ව විම අප පා ය කිරීමම මුේ ිැ ක් දිය යුතටදතට. 
 පිිසසිදු ජසය 

 ස්වාභ්ාවිර පසතුරු යුෂ 

 

24. ඇසුරුේ ර   සෙ ආහා  පා  වර්ැයක් මිසදී ැැනීදේ දී එය රේ ඉකුතට වී ඇතටෙැි 

දස යා ැි හැක්දක්, 
 රේ ඉකුතටවීදේ දි ය බැලීදමන් ය. 

25. යේ භ්ාණ්ඩයර  පෂ්පාදිි දි ය හා රේ ඉකුතටවීදේ දි ය ඇතුළි ්්දේබසයක් 

අසවන් . 
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2020.06.02 දින පරිසරයාක වැඩ පපොපේ කරවන්න. 

   



 

26. රේ ඉකුතට ව ආහා පා  පිසදභ් ජ ය කිරීදමන් ඇතිවිය හැකි ද ෝැ.  

 වම ය 

 බදේ අජීර්ණයය 

 ආසාතටමිරිාව ( Allergy ) 

27. ආහා  රේ ඉකුතටව විම හඳු ාැි හැකි සක්ෂණය. 
 දුැඳක් හැමීම. 

 ඇදස  ැතියක් අිම ෙැනීම. 

 පුස් සෑදීම. 

 වර්ණයය දව ස්වීම 

  සය දව ස්වීම 

 ගුේසන් සිටීම 

 පණුවන් සිටීම 

 ටින්රළ ආහා  අඩංගු ටින් පිේබීම. 

ඉහි සක්ෂණය එරක් දහෝ කිහිපයක්   ක්ව ආහා වස ෙැකිය හැකිය. 

28. පහි ෙැක්දව  ආහා    ක් ව විම හඳු ාැි හැකි ආරා  ලියන් . 

ආහා ය සක්ෂණය 

පාන් 

 

පුස් අේසා තිබීම 
සුවඳ දව ස්වී තිබීම 

 

දප ේ බෑය 

 
 

 
 

සුවඳ දව ස්වී තිබීම 
රළු පුේලි සෑදී තිබීම 
 තු පැහැයක් හා දසවස ැතියක් ඇතිවීම 
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කිිසබතට 

               

සුවඳ දව ස්වී තිබීම 
දසවස ැතියක් ඇතිවීම 

                            

දයෝැට් 

                

රළු පුේලි ( පුස් )සෑදී තිබීම 
වර්ණයය දව ස්වී තිබීම 
ඇසුරුේ පිය  පිේබී තිබීම 

                            
පසතුරු 

                

වර්ණයය දව ස් වී තිබීම 
සුවඳ දව ස් වීම 
පණුවන් සිටීම 
රළු පුේලි ( පුස් )සෑදී තිබීම 

                           

පිස එළවළු 

             

පිළුණුවීම 
රළු පුේලි ( පුස් )සෑදී තිබීම 
වර්ණයය දව ස්වී තිබීම 
සුවඳ දව ස් වීම 

                           

 

 ඉහි වර්ැවලින් 3 ක්   ක්වී ඇති බව හඳු ා ැැනීමම පරීක්ෂණය ර න් . 
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29.   ක්ව ආහා  පිසදභ්ෝජ ය කිරීදමන් සෑදෙ  දසඩ ද ෝැ. 

 බදේ අජීර්ණයය 

 පාච ය 

 පණු ද ෝැ 

 ආසාතටමිරිාව 

30. ආහා  සේබන්ධ් ගීියක්. 

 පුංචි රාදස දප දළ ස් කියා............. 

( Whatsapp මගින් එවා ඇති වීඩිදයෝව බසන්  )  

31. ආහා  සේබන්ධ්  බන් පෙ.  

    බන්පෙ ැාය ා ර   විම  බන් ැසන්දන්  ැි.  බන් පෙ වාෙ ය ර   විම 
 බන්පෙ ැාය ා ර න්දන් ෙ  ැි. 

1. 5rka rUqgka .ia folhs 
j,s l=l=<ka mia fokhs 
Wkaf. lf¾ fnd;a;uhs 
n,kak yß ,iaikhs 

 
2.     le;a;la wrf.k - j;a;g hk fldg 

fm;af;la b|f.k - lcq lkjd 
,kais megjq - uqyqÿ hkak 
kejla yokjd - ;lfodka kejla yokjd 

 
3. ;=ka ;=U f.ä ;=khs ;=khs 

;s;a; lelsß folls folhs 
;=ka ;=U f.ä ;=kg lmka 
;s;a; lelsß folg lmka 

( Whatsapp මගින් එවා ඇති Audio එර බසන්  )  

 

32. එළවළු හා පසතුරු සේබන්ධ් ක්රීඩාව.  

• isiqka ;ukaf.a mqgq;a iuÕ t<suykg le|jd f.k f.dia hq., 
jYfhka fjka lrkak' 

• isiq hq.,hka msgqmig msgqmi fya;a;= jk wdldrhg mqgqj, rjqula 
wdldrfhka jdä úh hq; h' 

 

 

2020.06.03 දින පරිසරයාක වැඩ පපොපේ කරවන්න. 

2020.06.04 දින පරිසරයාක වැඩ පපොපේ කරවන්න. 
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• rjqfï we;=¿ me;af;a isák isiqkag lvodishla yd mekai,la ne.ska 
,nd fokak' 

• isiq hq.,fhka rjqfï msg; me;af;a isák isiqjd ;ud leu;s 
m,;=rla ms<sn| tys ku fkdlshd úia;r l< hq;= fõ' rjqu we;=¿ 
me;af;a isák isiqjd m,;=r l=ula o hkak wkqudk l< hq;= fõ' 
fuys § rjqu we;=¿ me;af;a isák isiqjdg ms<s;=r ;yjqre lr .ekSu 
i|yd wfkla isiqjdf.ka úúO m%Yak weish yels fõ' 

Wod ( m,;=frys mdg" yevh" ri" ' ' ' jeks 
• m,;=r ksjerÈ j y÷kd.;a miq rjqu we;=f<a isák isiqjd th ;ud <Õ we;s lvodisfha we| Bg háka 

m,;=f¾ ku ,súh hq;= fõ' 
• ksYaÑ; fõ,djlska miqj ish¨ isiqka úiska w|sk ,o m,;=r ksjerÈ o hkak ms<sn| j wfkla isiqjdg 

fmkajd úuikak' 
• we| we;s m,;=r jerÈ kï ksjerÈ ms<s;=r l=ula o hkak rjqfï we;=<; me;af;a isiqjdf.ka úuikak' 
• ksjerÈ j m<;=re y÷kdf.k ;snQ isiqka w.hkak' 
• msg; rjqfï isá isiqka we;=,a me;a;g .ksñka l%shdldrlu kej; isÿ lrkak' 

 

 

33පහි ක්රියාරා රේවලින් එරක් ර න් . 

• úúO foa fhdod .ksñka wdydr j¾.j, wdlD;s ks¾udKh i|yd isiqkag wjia:dj ,nd 
fokak' 

Wod ( ) neÆkhla mqïnd lg .eg .id ta jgd .ï ;jrd neÆkh fkdfmfkk fia uqxweg    
we,ùfuka fo,a f.ähla ks¾udKh 
) ì;a;r lgq fhdod .ksñka jïngq f.ähla ksujd th j¾K .kajd kgqjla fhdod 
ilia lr .ekSu' 
) fgdksla uQäj, oï mdg lvodis w,jd ñÈje,la ks¾udKh lr .ekSu' 

                                                                     

34. ක්රීඩාව මගින් ෙ ශරී ය  පද ෝගී ද . ස සඳහා ක්රීඩාවක් ර   අයුරු. 

) isiqka hq., jYfhka fjka lrkak' 
) tla tla isiq hq., t<j¿ fyda m,;=re fyda j¾.hl kñka kï lrkak' 
) isiq hq.,hka fma,s folla wdldrhg ñg¾ 4la- 5la muK ÿßka isgqjkak' fma<s fol ueoafoka 

fnda,hla ;nkak' 
) .=rejrhd úiska isiqka kï lrk ,o m,;=re$t<j¨ w;ßka kula mjik úg 
    lKavdhï fofla tu ku ysñ isiqka fofokd bÈßhg Èj ú;a fnda,h .; hq;= fõ' 
) blaukska meñK fnda,h ,nd .kakd isiqjdf.a lKavdhug ,l=Kla ysñ fõ' 
) fï wdldrhg ish¨ isiqkag wjia:dj ,efnk ;=re l%shdldrlu È.g u isÿ lrkak' 
) jeä ,l=Kq m%udKhla ysñ lr .kakd lKavdhu ch.%dyS lKavdhu fõ' 
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