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olsuq ú¢uq iqrlsuq mßirfha isßir 

 

wmf.a mßirfha we;s úúO Ôùka ;jÿrg;a wOHhkh lruq' tfukau Tjqkaf.a Èú 

meje;aug yd jeãug WmldÍ jk mßirhla ks¾udKh lsÍu wmg l< yels hym;a 

ld¾hhls' tjeks mßirhla ks¾udKhla lsÍfuka Tjqka wdl¾IKh lr .ekSu fuka 

u r|jd ;nd .ekSu wmg isÿl, yels h' 

 
1) ගෙවත්ගත් ශාක වො කිරීගෙන් අලංකාරවත් සතුන් නිවසට ගෙන්වාෙත හැක.  පහත 

සතුන් නිවසට ගෙන්වා ෙැනීෙ සඳහා වො කිරීෙට සුදුසු ශාක වර්ෙ ලියා දක්වන්න. 

i. ගකාටගටෝරුවන් 

ii. පැණි කුරුල්ලන් 

iii. සෙනලුන් 

iv. ගිරවුන් 

2) ඔබගේ වැඩිහිටියන් කුඩාකල දැක ඇති අද පරිසරගේ අඩුගවන් ජීවත් වන සතුන් අසා 

දැනෙන්න. එවැනි සතුන් තිගදගනකුගේ නම් ලියා දක්වන්න. 

3) ගෙවත්ගත් ගවගසන පහත සඳහන් සතුන් ආහාරයට ෙන්නා ද්රවය ලියා දක්වන්න. 

i. බළලා 

ii. ගදෙලිච්චා 

iii. කූඹි 

iv. මීයා  

v. වවුලා 

 

4)  

i. ඔබගේ ගෙවත්තට කුරුල්ලන් ගෙන්වා ෙැනිෙ සඳහා සකස්කර ෙත හැකි නාන 

තටාකයක රූප සටහනක් අඳින්න. 

ii. ඔබගේ නිවගස්ද ගෙවැනි අලංකාරවත් බදුනක් සකසා ෙන්න. (ගම් සඳහා ඔබගේ 

වැඩිහිටියන්ගේ සහගයෝෙය ලබාෙන්න.) 

iii. ගෙවැනි බදුනක ජලය අලුත් ගනාකිරීගෙන් සිදුවිය හැකි අවදානම් තත්වයක් 

ලියා දක්වන්න. 

 

පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව සබරගමුව - 

සති පාසල 
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