
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 දෙමාපියන් සඳහා උපදෙස්, 

o හැකි අය දමම අභ්යාස ි ප පැතටිම ද්රණයය ර  ැැළදප  දසස කකොටස් කපා පරිසරය 

කපොකේ අලන්න. 
o හැකි දසස ෙරුවාම පාඩදේ දරොමස් 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 පරිස්සම් 

 
 
 

01. අපි එදිද ො ද්හුණයදෙ  විවිධාරා  අ තුරු සයිස්තුැි ර ද්. 

 අ තු  අ තු  සිදු වූ ස්ථා ය සිදු වූ හා පය 

1. පය ලිස්සා වැටීම ක්රීඩා පියය පාෙය තුවාස වීම 

2. පාපැදිදයන් වැටීම මා ැදේ දී අි පය තුවාස වීම 

3. උණු වතු  ඇඟම වටීම  පවදසේ දී අි පය පිච්චීම 

4. බල්දසකු සපා රෑම  පවදසේ දී පාෙය තුවාස වීම 

5.  තිඤ්ඤා අදතට පතටතු 

කිරීම 

 පවදසේ දී ඇස් තුවාස වීම 

6. ැසකින් වැටීම දැවතටදතට දී අි රැඩීම 

7. විදුලි සැ  වැදීම  පවදසේ දී මිය යාම 

8. ක්රීඩරයන් දෙදෙද කු 

එකිද රා ැැටීම 

ක්රීඩා පියදේ දී සිහිය  ැති වීම 

 

G3/2020/RCG(EDU) 

Richmond College ßÉukaâ úoHd,h  
කෙලන ලාර ලැඩ පැලරුම අංක 09 -2020 

පරිසර ආශ්රිත ක රියාකාරකම් 

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

2020.06.08 සිට 2020.06.14 සතිය ෙක්ලා 

පරිසරය ලැඩ කපොකේ කරලන්න. 

2020.06.08 දින පරිසරය ලැඩ කපොකේ කරලන්න. 
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02. ඉහි වගුදේ සඳහන් දිො තුරු අනුව පහි අසා ඇති ප්රශ්් වසම පිළිතුරු සපයන් . 

1) වැඩිදයන් ම සිදු වී ඇතටදතට කුම  අ තුරු ෙ? 

...................................................................................................................... 

2) අ තුරු සිදුවීමම දහේතු දමො වාෙ?  

...................................................................................................................... 

3) අ තුරු සිදුවූ ස්ථා  4ක් ලියන් . 

.........................................................     

.......................................................... 

.........................................................     

.......................................................... 

4) අ තුරුවලින් සිදුවිය හැකි හා ප 4 ක් ලියන් . 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

5) ඉහි සමහ ම අනුව සිදුවී ඇති බ පිස ම අ තු  කුමක් ෙ? 

...................................................................................................................... 

wk;=rla isÿ ùfuka miq Bg m%;sldr lsÍug jvd tu wk;=frka wdrCId 

ùu jvd jeo.;a ය. 

 

2020.06.09 දින පරිසරය ලැඩ කපොකේ කරලන්න. 
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03. ඔදේ  පවදසේ ආ ක්ෂාව සේබන්ධදයන් පහි ප්රශ්් වසම දරය පිළිතුරු සපයන් . 

1) ඔදේ  පවදසේ ආ ක්ෂාවම වැමක් ඉසිර  තිදේ ෙ?  ............................................. 

2) වතටි වම ිාප්පයක් ඉදිර  තිදේ ෙ?     ............................................. 

3)  පවසම ඇතුළුවීමම අගුළු ෙැමිය හැකි දේට්ටුවක් තිදේ ෙ? .................................. 

4)  පවදසේ දෙො වල්වසම ඉබි යතුරු තිදේ ෙ?     ............................................. 

5)  පවදසේ ආ ක්ෂාවම බල්දසක් ඇති ර  වා ෙ?    ............................................. 

04.  පවදසේදී සිදුවිය හැකි අ තුරු  ලියන් . 

1) úÿ,s ier je§u 

2) .Eia ldkaÿ ùu ksid YÍrhg .sks weú<Su 

3) N+ñf;,a l=mams ,dïmq fmr<Sfuka .sks weú<Su 

4) jerÈ whqßka yd fkdie,els,af,ka wdhqO Ndú;h ksid ;=jd, isÿùu 

5) Èh kEug hdfï § <sxj,ska  c,h ,nd .ekSfï § wk;=re isÿ ùu 

6) fkdie,ls,su;a j fnfy;a øjH mdkh lsÍu 

7) iqr;,a i;=ka imd lEu ^n,a,ka" mQika" f,akqka& 

8) fïihla u; nvq ;nd ;sìh § ta u; we;s froao we§u ksid nvq fmr<S 

úúO wk;=re isÿùu ^fïih u; we;s l=mams ,dïmq jeks foa fmr<Su" WKq 

j;=r Ndck fmr<Su&  

9)  පවස තුළ එහා දමහා යාදේදී එකිද රා ැැටීම. 

10) ඉ පමැකින් වැටීම. 

 by; wනතුරු .ek පවූ පුලේපේ ලාර්ත කාල පංතූර කෙකක් අලන්න. 

 

2020.06.10 දින පරිසරය ලැඩ කපොකේ කරලන්න. 

Assignment for 2nd term 2020 Grade 3 - Richmond College  

 
03 



 

 

05)  අ තුරු පිළිබඳව අප ෙැ ැි යුතු ෙෑ. 

1) අ තු ක් සිදුවන්දන් අප කිසිවිදම රතට  ද ොසිි  විමදී ය. 

2) විවිධ දහේතු  පසා අ තුරු සිදු දේ. 

3) අ තු ක් සිදුවීදමන් පසු ඊම ප්රතිරා  ර  වාම වඩා එම අ තුද න් ආ ක්ෂාවීම 

වඩා වැෙැතට වීම.  

4) අ තු රදී පළද්ව ක්රියාරළ යුතු ආරා ය ෙැක්දව  ප්රථමාධා  පිළිබඳ ෙැනුේවතට 

වීම. 

5) සෑම විමම ිමා දමන්ම අනුන් ෙ සතටතටවයින් ෙ ආ ක්ෂා විය යුතු බව. 

 

06) අ තුරු පිළිබඳව දිො තුරු ෙැන්වීමම හා සහාය සබා ැැනීමම රළ හැකි දේ. 

1) 119 දපොලිස් හදිසි ඇමතුේ අංරයම රිා කිරීම. 

 

 

2) 1990 සුවසැරිය ගිසන් ථදසේවාවම රිා තිරීම. 

 

 

3) 1929 ළමා උපරා ර දසේවයම රිා කිරීම. 

 

 

4) ශ්රී සංරා දපොසිසියම රිා කිරීම. 

 

 

5)  තු තුරුස සංවිධා යම රිා කිරීම. 

 

2020.06.11 දින පරිසරය ලැඩ කපොකේ කරලන්න. 
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07) හදිසි අවස්ථාවරදී ප්රදයජන යම ැිහැකි ප්රථමාධා  දපට්යයර තිබිය යුතු දේවල් 

කීපයක් ලියන් . 

1) පුළුන් 

2) දැජස් 

3) රතු ක් 

4) ප්සාස්මර් 

5) සර්ජිරල් ස්ප්රීතු 

6) දබමර්ඩීන් වැ ප දෙයක් 

7) පැ සිමදමජල් වැ ප දේවල්. 

 ප්රථමමාාාර කප්ටියයක ිත්රයක්අඳින්න. 

 
 

2020.06.12 දින පරිසරය ලැඩ කපොකේ කරලන්න. 
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