්

G3/2020/RCG(EDU)

රිච්මන්ඩ් විද්යාය Richmond College

දද්ලන ලාර ලැඩ පැලරුම අංක 11 - 2020
පරිසර ආශ්රිත ක රියාකාරක

්්

Name / Index No :.........................................................

Grade 3

2020.06.22 සිට 2020.06.28 සතිය ද්ක්ලා පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න.


o

දෙමාපියන් වඳශා උපදෙව,
ශැකි අය දමම අභයාව ි ප පැතටිම මුරණයය රර ැැෂදප දව දර මව රපා පිසවරය දප දතට
අලන් .
o ශැකි දව ෙරුලාම පාඩදේ දර මව පැශැදිළි රර දෙන් .
o පිළිතුරු පමණයක් ෙරුලාම ලියන් දෙන් .
o පාඩමම අොෂ Whatsapp මගින් Video Clips, Audio Clips එලා ඇතට ේ දපන්ලා දී පැශැදිලි රර
දෙන් .

08- ජය
2020.06.24 බද්ාද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න.

(01) c,h ksid mßirh jvd;a w,xldrල ෙැකිය ශැකි අලවථා.
1) by< ia:dkhl isg දිය පශර my<g weo ye,Su ^Èhwe,s&
2) .,aj, yefmñka" .,a w;ßka fõ.fhka yd fifuka ජය .,dhdu.
3) ලැවු දප කුණු ආදිදේ පිරී තිදබ මල් ලර්ැ  පවා.
4) ඉිා දශ ඳින් ජය ැදබ පිසවරල ාර ප්රාණයලතට ල ලැ ත තිමම.
5) ජය පිරී පලති වථා ල ැැලදව වතුන්  පවා.
6) මුහුදු රෂ දලරෂම ැා එ ආරාරය  පවා
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(02) ලැවව

ැතිවී දිගු රායක් ැිල විම  පයඟය ඇති දේ. එලැ ප රාල දී පිසවරදේ
ෙැකිය ශැකි ක්ණය.
1) දප දෂ ල දේළි යාම.
2) ැව ලැල් මා පර වීම.
3) වමශර ාර මැරී යාම.
4) ළිිං, ලැවු, දප කුණු, ඇෂ, දෙ ෂ, ැිංැා, ජා සිඳී යාම.
5) මි පසුන්ම ශා වතුන්ම අලය ජය අුවවී යාම.
6) අලම ලාිය උණුසුේ වීම.
7) ජ විදුලිය  පපෙවීම ඇ හිටීම.
8) ලැා රමයුතු කිරීමම ජය ද මැති වීම.

2020.06.25 බ්රහසසපපතින්ද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න.

(03) wkd.;fha § we;s úh yels kshx ;;a;ajhka wju lr .ekSuම wmg l< yels

foaලල්.
1) පිසවරය ආරක්ා කිරීම.
2) ැව ලැල් රැපීදමන් ලැෂකීම.
3) ජ උල්පතට ආරක්ා කිරීම.
4) ජ උල්පතට වහිි ප්රදශල ල දර පණයය කිරීම.
5) ාර ලැා කිරීමම මි පසුන් දිිස ැැන්වීම.
6) ල වේපතට වි ා කිරීදමන් ැදබ ප්රතිඵ පිළිබඳ ෙැනුේලතට කිරීම.
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(04) ජය අපදතට ද ය අයුිසන් පිසශරණයය රෂ ශැකි අයුරු.
1) මුහුණය දවේදීමම ජය දේවමරම ෙමා ැැනීම.
2) මමම ප්රමාණයලතට ජය බා ැැනීම.
3) දරදි දවේදීමම ජය දේවමරම පුරලා ැැනීම.
4) ජය රාන්දු ල ජ රරාම දශ ඳින් ලවා ිැමම.
5)  පලසින් පිමමිම බ ජය ලැාලන්ම දය මු කිරීම.
6) දප දු වථා ල වවිරර ඇති ජ රරාම ආරක්ා කිරීම ශා ඒලා දශ ඳින් ලවා

ිැමම.

2020.06.26 සිකුරාද්ා දින පරිසරය ලැඩ දපොදේ කරලන්න.

(05) අපම ජය ැදබ
1) ලැවව
2) ළිඳ
3) ආඬියා ළිඳ
4) ඇෂ දෙ ෂ
5) පීල්
6) ලැවු / පිශ
7) ැිංැා
8) ජ 
9)  ළිඳ
10) මුහුෙ

ක්රම.
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(06) ඔදේ  පලදවේ ජය වපයා ැැනීමම භාවිිා රර ආරාරය යටින් ඉරක් අඳින් .
1) ළිඳ / රරාමය / උල්පතට මගින් / ැාය දෙ ෂ පාරක් ශරව දර ම / අමුණයක්
2)
3)
4)
5)

6)
7)

දශ දේල්ක් බැඳ / මැිංකියකින්
එම ක්රමයම ජය බා ැන්දන් දරදවේ ෙ
රඹය මහිි බාල්දියකින් / රරාමය විලෘි කිරීදමන් / රෂදයන් රැදැ ඒදමන්
එහි ආරක්ාලම දය ො ඇති උපක්රම දම ලා ෙ
ලිඳ ලමා බැේමක් / ලතුර රරාමය පාමු ලිවවා යාම ලැෂැක්වීමම ක්රමයක්
ජය ිැන්පතට රර ිබා ැන්දන් දරදවේ ෙ
ගුරුදල්තටතුල / රෂල / බැරල්ල / දර න්ක්රීට් හ දශ ලාාවටික් මැිංකිල
ජයම අපරලය ලැටීම ලක්ලා ඇතටදතට දරදවේ ෙ
ළිඳම ඉශළින් ෙැක් ෙැමීම / දර න්ක්රීට් හ දශ ලාාවටික් ආලරණයයක් මැිංකි ලවා
ිැමම.
ලැඩි ජය ඉලිම දැ යන්දන් දරදවේ ෙ
රාණු රපා තිමම / දර න්ක්රීට් හ රාණු / යක් දල ො තිමම
එදවේ ඉලිම ැාය ජයම සිදුලන්දන් කුමක් ෙ
දප දෂ ලම උරා ැැනීම / ලැාලන්ම දය මුරර තිමම

(07) ඔදේ පාවදල් ජය වපයා ැැනීමම භාවිිා රර ආරාර යටින් ඉරක් අඳින් .
1) ළිඳ / රරාමය / උල්පතට මගින් / ැාය දෙ ෂ පාරක් ශරව දර ම / අමුණයක්
2)
3)
4)
5)

6)
7)

දශ දේල්ක් බැඳ / මැිංකියකින්
එම ක්රමයම ජය බා ැන්දන් දරදවේ ෙ
රඹය මහිි බාල්දියකින් / රරාමය විලෘි කිරීදමන් / රෂදයන් රැදැ ඒදමන්
එහි ආරක්ාලම දය ො ඇති උපක්රම දම ලා ෙ
ලිඳ ලමා බැේමක් / ලතුර රරාමය පාමු ලිවවා යාම ලැෂැක්වීමම ක්රමයක්
ජය ිැන්පතට රර ිබා ැන්දන් දරදවේ ෙ
ගුරුදල්තටතුල / රෂල / බැරල්ල / දර න්ක්රීට් හ දශ ලාාවටික් මැිංකිල
ජයම අපරලය ලැටීම ලක්ලා ඇතටදතට දරදවේ ෙ
ළිඳම ඉශළින් ෙැක් ෙැමීම / දර න්ක්රීට් හ දශ ලාාවටික් ආලරණයයක් මැිංකි ලවා
ිැමම.
ලැඩි ජය ඉලිම දැ යන්දන් දරදවේ ෙ
රාණු රපා තිමම / දර න්ක්රීට් හ රාණු / යක් දල ො තිමම
එදවේ ඉලිම ැාය ජයම සිදුලන්දන් කුමක් ෙ
දප දෂ ලම උරා ැැනීම / ලැාලන්ම දය මුරර තිමම
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