
 

 

 

 

 

01) පාvම හ ෝ ඒකකය - 3.1.2. W;aij irik ukyr m;dl 

02) ඉහෙනුම් ඵල -  

 úúO ixialD;Skag wh;a m;dl හලලවමින් wrUk iqúfYaIS wjia:d úia;r lrhs' 

 úúO udOHhkaf.ka ks¾udKh jQ ukyr m;dl j¾. Ndú; lrk nj ms<s.kshs' 

 wNsu; udOHhka Ndú;fhka ks¾udKh l< yels ukyr m;dl ie,iqï lrhs' 

 udOH Ndú;h" ks¾udKd;aul nj" wjia:djg .e<fmk nj ms<sn| wjfndaOfhka 

ukyr m;dlයla we| olajhs' 

 තම ks¾udKh ri ú¢ñka w.hhs. 

 

03) ශිෂ්යා කය තු ක කා¾යයන් - 

 නි¾මාණාත්මක m;dl හයාදා ෙනු ලබන අවස්ථා පිළිබදව වීâහයෝ පට  ා ඡායාරූප 

නරඹන්න. 

 m;dl Ndú; jk úúO wd.ñl yd ixialD;sl wjia:d ms<sn| අවහබෝධයක් ලබා ෙkak' 

 idïm%odhsl m;dlයකg wdfoaYlhla ks¾udKh l< yels nj වට ා ෙන්න. 

 m;dlයla ks¾udKh l< yels úúO wuqøjH ms<sn| úuikak' 

 tfia ksu l< yels m;dlයla Ñ;%hla f,i we£fuka ks¾udKh ms<sn| meyeÈ,s 

wjfndaOhla ,nd.; yels nj wjOdrKh lr ෙkak' 

 ;ud wNsu; whqßka ie,iqï Ñ;% we£ug fhduq jkak' 

 udOHhka f;dard.ekSfï § ප ත කරුණු පිළිබද අවධානය හයාමු කරන්න 

 udOHfha iqúfYaIS nj 

 Ndú;hg iqÿiq yd kqiqÿiq nj  ා wod< ld¾hhg .e<fmk nj 

 f.dvke`.Sfï myiqj ms<sn| j ie,ls,su;a úh hq;= nj 

 ks¾udKh ie,iqï lsÍfï § my; lreKq ms<sn| j wjOdkh fhduq lrkak 

 bÈß fmkqu" me;s fmkqu ms<sn| j wjOdkh fhduq lsÍu 

 wjYH;djg .e<fmk fia f.dvke`.Sug myiqjk mßÈ ie,iqï lsÍu 

 f;dard.kakd ,o udOHhkag .e<fmk fudaia;r rgd fhdod .ekSu 

 tys ir, nj iy m%dfhda.sl Ndú;fha § .eg¨ wju ùu 

හරණ්ිය - 10 (»»» වාරය) 

සබරෙමුව පයාත් අධයාපන හදපාතේහම්න් කව - සති පාසල 

විෂ්ය - චිත්ර කලාව සතිය  - හදසැම්බේ 04 



[Type here]  [Type here] 

සැකසුම -  නම - හක්.හක්.හක්.එච්.එච්.එච්. හපාල්වත්ත. 

අධයාපන තයතනය - කෑ/හදහි/ නක්කාවිට ක.වි. 

හදහිඕවිට අධයාපන කලාපය 

 ie,iqu j¾K lsÍfï§ my; lreKq ms<sn| j wjOdkh fhduq lrkak 

 f;dard.kakd ,o udOHhg wdfõKsl" tys wkkH;dj ;yjqre jk f,i j¾K 

lsÍu 

 wdl¾IKSh ;;a;ajh" kejqï nj /flk mßÈ uQ,sl isoaOdka; Ndú;h  

 පාසල තරම්භ වූ පසු ඔබf.a ks¾udK mka;s ldurfha m%o¾Ykh lrkak' 

 

04) ඉ ත ක්රියාකාරකම් සා ා කපකාර කරෙත  ැ ප හපාත් පත්  Website LMS පාඩම්  ා  ඉහෙනුම් 

තධාරක - 

 

 e-තක්සලාව - https://www.e-thaksalawa.mo.go.lk 

 e-නැණ පියස - Course : 10 හරණ්ිය චිත්ර කලාව - https://www.enenapiyasa.lk 

 ගුරු හෙදර - නැත 

 හවනත් - (YouTube) - https://youtu.be/Nfil_3oUCVQ 

https://youtu.be/DzjUhqi7iY8 

https://youtu.be/Dww3qHvb6aY 

 

05) අතිහේක හපාත්/සෙරා - 

 10 හර්ණිය අතිහේක  පයවීම් හපාත - හසෞන්ද¾ය අධයාපන හදපා¾තහම්න් කව 
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