ප්රස්තාර කියවීම

40

ක්රියාරාරරම - 01
සපයා ගත යුතු දේ දරාළයර පහත වගුව ඇඳගන්න
සිසුන් වඩාත් රැමති මල්
මල් වගගය
පිච්ච

වාර ගයන

11111 11111

සංඛ්යාව
10

අරලිය

11111 1

……

දරෝස

11111 111

……

දනලුම්

11111 11111 11

…….

දෙමාපියන්ට උපදෙස්
 සරස් රරගත් වගුව ෙරුවාට ලබාදෙන්න
 එහි ඇති දේ විමසන්න.
 ෙරුවා දුන් පිළිතුරු සාරච්ඡා රර පන්තියර සිසුන්
මල්වලට රැමති ප්රමායය, ඒ ඒ මල්වලට ඉදිරිදේ ඉරි
රැබලි මගින් දපන්වන බව හා එය වාර ගයන දලස
ෙැක්දවන පහො දෙන්න.
 වාර ගයන ගයන් රරමින් ඒ ඒ මල්වලට රැමති සිසුන්
ගයන ලිවීමට ෙරුවාට කියන්න.
 වගුව දෙස බලා පහත ප්රශ්නවලට ෙරුවාදගන් පිළිතුරු
ලබාගන්න.
i. වගුදේ සඳහන් මල්වගග දමානවාෙ?
ii. පිච්ච මල්වලට රැමති ළමයින් ගයන කීයෙ?
iii. වැඩි ම ළමයින් ගයනක් රැමති මල කුමක්ෙ?
iv. අඩු ම ළමයින් ගයනක් රැමති මල කුමක්ෙ?
 ප්රශ්නවලට ලබාදුන් පිළිතුරු නිවැරදි විය යුතු නම් ඒ
අවස්ථාවල ෙරුවාට අවශය පරිදි උෙු  ලබාදෙන්න.
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ක්රියාරාරරම 00 සපයාගත යුතු දේ :පහත සටහන දරාළයර සූොනම් රරගන්න
වගු අංර - 01

රහ පාට

රතු පාට

නිල් පාට

තැඹිලි පාට

වගු අංර - 00
සිසුන් රැමති වයග ( පාට)
වයගය
රහ පාට
රතු පාට
නිල් පාට
තැඹිලි පාට

වාර ගයන

11111
11111
11111
11111

11111
111
1
1111

පාට වගග (පාට පැන්සල්, පැස්ටල් වැනි)
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සිසුන් සංඛ්යාව
10
8
6
9

දෙමාපියන්ට උපදෙස්
 වගුව අංර 00 ෙරුවාට ලබාදෙන්න.
 ඒ ඒ පාටට රැමති සිසුන් ගයන ෙරුවාදගන් විමසන්න.
පිළිතුරු ලබාගන්න.
 ඒ ඇසුදරන් “රූප ප්රස්තාරයක් අිමු” යයි පවසා පහත
ක්රියාරාරරමට දයාු රරන්න.
 වගුදේ ඇති ඒ ඒ පාටට රැමති ගයන නැවත කියවන්න.
 රහ පාටට රැමති සිසුන් ගයන රහ පාට රු ම් වලින්
නිරූපයය කිරීමට ෙරුවාට කියන්න.
(උොහරයදේ ෙැක්දවන පරිදි)
 ඊළඟට රතු පාටට රැමති සිසුන් ගයන රතු පැහැති
රු ම්වලින් නිරූපයය කිරීමට ෙරුවාට කියන්න. දම්
අයුරින් නිල් පාටට හා තැඹිලි පාටට රැමති සිසුන්
ගයන ෙ නිරූපයය කිරීමට ෙරුවාට කියන්න
 නිම වූ පසු නැවත පාට රරන ලෙ රු ම් ගයන වගුව
අනුව නිවැරදි ෙ? දසායා බලන්න.
 රූප ප්රස්තාරය ඇසුදරන් පහත ප්රශ්න අසමින් ඒ පිළිබඳව
තව දුරටත් ෙරුවා සමඟ රතා රරන්න.
 ළමයින් වැඩිදයන්ම රැමති වයග දමානවා ෙ?
 ළමයින් අඩු ගයනක් රැමති වයගය කුමක් ෙ?
 ප්රස්තාරදේ ෙැක්දවන ුු  ළමයින් ගයන කීය ෙ?
 රතු හා රහ වයග දෙරට රැමති ළමයින් ගයන
කීය ෙ?
 ප්රස්තාරය දෙස බලා වැකි කිහිපයක් පැව මට
ෙරුවා දයාු රරන්න.
උො: ළමයි වැඩි දෙදනකු රැමති වයග දෙරකි.
 එම වැකි ලිවීමට දයාු රරන්න.
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ක්රියාරාරරම 0
සපයාගත යුතු දේ -

 වගග හතරර මල් 10ක්, 9ක්, 8ක් හා 6 ක් බැගින්
ගන්න.
 ඒවා එර වට්ටියරට ෙමන්න.
 දපර ක්රියාරාරරදමහි පරිදි පහත වගුව හා ප්රස්තාර
ඇඳීමට සටහන සරස් රරගන්න.
වට්ටිදේ ඇති මල්
මල් වගගය

වාර ගයන

මල් ගයන

දෙමාපියන්ට උපදෙස්
 මල්වල නම් එක් එක් තීරුවට යින් ලියන්න
 සපයාගත් මල් ඇසුදරන් වගුව සම්ූයග කිරීම හා
ප්රස්තාරය ඇඳීමට ෙරුවා දයාු රරන්න.
 ප්රස්තාරය ඇසුදරන් වගන්ති කිහිපයක් ලිවීමට දයාු
රරන්න.

ගණිතය දපළදපාදත් පිටු අංර 59,60 හි අභ්යාස
සඳහා මඟ දපන්වන්න.
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