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05 - අප පරිහරණය කරන දේ

Grade 3
2020.05.04 සිට 2020.05.10 සතිය ෙක්වා
පරිසරය වැඩ දපොදේ කරවන්න.

09. ආවුද නිසි පරිදි පාවිච්චි කිරීමෙන් අපට ලැමෙන ප්රමෝජනන 02ක් ලිෝන්න.

10. පාසමලන් ලො දී ඇති පහත දැක්මෙන පහසුකම්, මපොදු පහසුකම් හා පන්ති කාෙර
පහසුකම් මලස ෙගුමේ ලිෝන්න.
( නලෝ ,
විදුලිෝ ,
ෙැසිකිලි හා කැසිකිලි ,
ම ොඩනැගිලි ,
මඩස් ,
පුටු ,
රාක්ක ,
කෙඩ් ,
ගුරු මම්සෝ , ගුරුපුටුෙ ,
කළු ලෑල්ල ,
ක්රීඩා කපකර, ,
ෙතුර මේසම් හා කරාෙ ,
ප්රධාාන දැන්ීමම් පුෙරුෙ
මපොදු පහසුකම්
පන්ති කාෙර පහසුකම්
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11. පාසල් ෝාමම්දී අපට ැට ැසීම් අෙශ්ය ෙන අෙස්ාා 4 ක් ලිෝන්න.

12. අප මෝොදා න්නා ැට ැසීම් අෙස්ාා නිසා අපට ලැමෙන ප්රමෝජනන 4 ක් ලිෝන්න.

13. ෝම් මදෝක් ැට ැසීෙ සඳහා මෝොදා ත හැකි මේෙල් 4 ක් ලිෝන්න.

14. කාඩ්මෙජඩ් පසුම්බිෝක් ෙසා ැනීෙට අප ඉම න න්නා ෙැහුම් ක්රෙෝක් නම් කරන්න.
...............................................................................................................................
15. පහත දක්ො ඇති මකොටුමෙහි ඉහළින් හා පහළින් පාට පැන්සලකින් ේලැන්කට්
ෙැස්මෙහි රටාෙ අඳින්න.
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16. ට්රැපැස්රි ඉදිකටුෙක් ෝනු මකෙක් ද
...............................................................................................................................
17. ට්රැපැස්රි ඉදිකටුෙකට ේලැන්කට් ෙැස්ෙ සඳහා මෝොදා ත හැකි නල් ෙර් ෝක් නම්
කරන්න
...............................................................................................................................
18. පහත ආකාරෝට කාඩ්මෙජඩ් පසුම්බිෝක් මදොපිෝන් සෙ එකතුීම ෙහන්න. පිට පැත්ත
ෙර්, කඩදාසි මෝොදා නිමින් අලංකාර කරන්න.

 පමතොරෙ

8 cm

10 cm

9 cm



පසුම්බිෝ
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19. පහත දැක්මෙන ම ොෝම් කවිමෝන් කිෝමෙන ෙැඩ පහසු කිරීමම් කපකර,ෝ මකෙක් ද
රන් දෑ කැති ම න නිති
රත්රන් පටි ඉනෙට
රිවි දුටු පිනිබිඳු මලස
දුම්ෙර මකමත් අපි ම ොෝම්

සැරමසනො
දිලිමසනො
පහමෙනො
කපනො

ඉර මදවිෝන්මේ ඉර ල
සඳ මදවිෝන්මේ සඳ ල
, මදවිෝන්මේ මකජවිල
අපිත් කිෝමු කවි ම ොවිමපොළ

ාො
ාො
ාො
ාො

............................................................................
20. ීම හුළං කිරීෙට හා හාල් මපළීෙට මෝොදා න්නා කපකර,ෝ මකෙක් ද
............................................................................
21. පහත කවි ඇතුළත් ැමි නැටුෙ මකෙක් ද
ළො ලිමෝජ ෙල් ෙසා ෙරල
පිට
දො කරට මුතු මපොත අත ෙළලු
ෙට
මපො ෙඩන මලස සරසා ඔසරි මපොට
පො මනොෙ රඟත් මකළු ම න සමේ පිට
ෙන්ද ොන මකළු ෝතුරු
තනාලා
ඇන්ද ොන මදමදමනමකට
කිෝාලා
කන්ද ොන අලු ෝන්තමර්
ෙැඳලා
කැන්මේ ෙැමදන ෙැත පැහැපත් කරාලා
............................................................................
22. මකල්මලන් හාල් මපළීමම්දී ඉෙත් මෙන මේෙල් 3 ක් ලිෝන්න.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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