1.ශේණිය- 10
2.ලාරය - තුන්ලන ලාරය
3.නිපුණතා මට්ටම -5.2.1 ාාංකීය නර්තන කාශේ ප්රලර්ධනයට දායක ූවලන් ගයයින්
ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.
4.ක්රියාකාරකම

- නර්තනශේ ප්රලර්ධනයට දායක ූවලන් ගයයු.

වැකසුම - එව්.ජී.ගයි.එව්.විමවීර
මප/ලත්/උඩුශයොඩ ක.වි.
උඩුශයොඩ.

ශමශශයවීම -නර්තන ගාංය,
කාප ගධයාපන කාාය,
ලත්ශත්යම.

උපශදව්- ශමය ලිඛිත පාඩමකි. ශමම පාඩම වදශා තලදුරටත් පාවශේ
ගුරු ඇසුර බායන්න.

ශැදින්වීම
ඔබ මීට ශපර 6-9 ලවර ලදී නර්තනශේ ප්රලර්ධනයට දායක ූවලන් යැන
ශදුනා යත්ශතු.එහිදී එම ශිේපීන්ශයන් නර්තන කාලට සිදුූව ශවේලාලන් යැන
ශබොශශෝ කරුණු උයත්ශතු.
ගද ගපි ශමම පාඩශමන් නර්තනශේ ප්රලර්ධනයට ඉමශත්
ශවේලාලක් කෂ නර්තන ශිේපිනියන් ශදශදශනකු යැන වාකච්ඡා කරු.

ආචා ලජිරා චිත්රශවේන මශත්ිය
ාංකාශේ බිහිූව දක් නර්තන ශිේපිනීන් ගතර ආචා ලජිරා චිත්රශවේන මශත්ියට්
හිිලන්ශන් සුවිශේ ව්ථානයකි.1932 මාර්තු15 ලන දින උපත ද ශමතුිය පාවේ ගධයාපනශයන්
පසු චිත්රශවේන කායතනශේ නර්තනය ශැදෑරුලාය.චිත්රශවේන මශතා වමය විලාශ වී ච්ත්රශවේන
කායතනය තුෂ විා ශමශශයක් සිදුකෂාය. දක් නර්තන ශිේපිනියක ූව ඇයශේ ජීලන ලෘත්තිය
ූවශේ ද නර්තනයයි.

නි්පාදනය කෂ මුද්රා නාය

කුමුදුනී(-ප්රථමම ෂමා මුද්ර
නාය)
රන් කිකිළී
ගිනි හශොරා
ශපනා
හවේපාලිකා

නර්තනහයන් දායක වූ මුද්රා
නාය

විධුර-නාග කනයාල(චිත්රහවේන මශතාහ)
ගිනි හශොරා
චණ්ඩාලිකා
රහොමන්
ශිලරංග
හෙර ශඩ
කරදිය-සිසීහ) චරිතය
නෂ දමයන්ති-ශංව හේනුල
රාලණා-පූජා නර්තනය
රාලණා ශා සීතා-මුලහපොව්ලකු
ඇන්ටිගනී

නර්තන කාලට ඉටු ක
ශවේලාල

 ෂමා නාටය කාල ශොලට ශදුන්ලාදීම .
 චිත්රහවේන කායතනය තුළින් නාය කාහව් වභ්යත්ලය
ආරක්ා කරමින් ාංකික මුද්රා නාය කාලක් හොල
ශමුල හගන ඒම
 උඩර කාන්තා ලව්ත්රාභ්රණය කාන්තාලන් සුදුසු හව
නිර්මාණශීලීල වැකසීම.
 උඩර නැටුහේ තාණ්ඩල ක්ණල ාවය ක්ණ
මුසු කරමින් ප්රවංග හව්දිකාල උචිත පරිදි නර්තන
විායන් ඉදිරිපත් කිරීම.
 උඩර ශා ඔඩිසි නර්තන කාලන් මිශ්ර කිරීම තුළින් ඉංදියාල
ශා ංකා වෙදතා ලැඩි දියුනුල සුවිහේෂී දායකත්ලයක්
ොදීම.
 උහේඛා ශා අංජලිකා යන දියණියන් කා හොල ශදුන්ලා
දුන් අතර සිය ගණනක් කාගුරුන් ශා ගුරුලරියන් බිහි
කිරීම.

 කාන්තාලන් ඉඩක් හනොතිබූ හව්දිකාල මත තම කුවතා හපන්වීම මග වකව් කහෂේ
ලජිරා චිත්රහවේන මශත්මියි.
 නර්තන කණ්ඩායමක් වමග
හවෝවියට්හේය,හචහකොව්හොලැකියාල,හපෝන්තය,නැහගනහිර
ජර්මනිය,ප්රංය,නන්දය,ව්විට්වර්න්තය,සිංගේපූරුල ලැනි රල හගොව් රහට්
අනනයතාලය අන්තර්ජාතිකල ඉශළින් තැබීය

නර්තන ක්ශේත්රයට ඇය බාදුන් ගනුපශයය දායකත්ලය ගයය කරින් ලජිරා
චිත්රශවේන මශත්ිය භාරත රජය විසින් පිරි නැමූ පද්ම ශී වයමානශයන්ද පිදුය ැබීය

ආචා ිැනන්ඩා ශශේමතා මශත්ිය
1938 ශනොශලයබර් 15 ලන දින උපත ද ිැනන්ඩා ශශේමතා මශත්ිය ශද්ශීය
නර්තන කාලට සුවිශේ ශමශශලරක් ඉටුක නර්තන ශිේපිනියකි.පාවේ ගධයාපනශයන් පසු
රජශේ ලිත කායතනශයන් නර්තන ගධයාපනය ශැදෑ ඇ ඇය ශකොඹ රමය යටශත් ශියත්ලයක්
හිි කරශයන භාරතයට ශයොව් ගඩයාර්හි කා ක්ශේත්ර ආයතනශයන් භරත නර්තන භරත නර්තන
වයප්රදාය ප්රගුන කිීමම තුිනන් භරත නාටය ශිේපිනියක ශවද ජන්රිය ූවලාය.

ඇය.............................
අධ්යාපන අමාතයංහේ
දරමින්.......

ප්රථමම

අධ්යක්ිකකා

ූරරය

 වමව්ථම ංකා නැටුේ තරග ක්රමලත්ල ආරේභ් කිරීම.
 අධ්යාපන අමාතයංහේ නර්තන කණ්ඩායමක් බිහිකිරීම

ජාතික අධ්යාපන ආයතනහේ හවෞන්දර්ය අධ්යක්ිකකා
ූරරය දරමින් පාවල් අධ්යාපනය තුෂ හවෞන්දර්ය විය
වංලර්ධ්නය කිරීම.....

 ගුරු ගත් ශපොත් වකව් කිීමම.
 විය මාා වකව් කිීමම.
 ගුරු මාර්ශයෝපශද් වැකසීම.
 දුරව්ථ ගුරු පුහුණු ශා නර්තන වයමන්ත්රණ පැලැත්වීම.
 ග;ශපො;ව;වා;ශපෂ ශා උවව් ශපෂ ප්ර්න පත්ර ේහුශය ශා ඇයීමය
විධිමත් ශව වකව් කිීමම.

.
ඉටුකෂ ශවේලාලන් ශේ.

තලද,
කටු කුරුන්ද ගුරු ගභයාව විදයාශේ ශා රාරායම ගුරු විදයාශේ කතිකාචා ලරියක් ශව
සිසුන්ට දැනුම බාදීම.
මන්ද මානසික දරුලන් වදශා නර්තනය ඉයැන්වීම..............සිදුකෂාය.

නිර්මාණය කෂ ඉගිනථම ශා නර්තන අංග
 ව්ලර්ණ තිකා ඉගිනථමල
 තණ්ශා ආා ඉගිනථමල
 හමෝල් ගව් නැටුම

බායත් වයමාන
 1985 ශවොන්ටා ජාතයන්තර වයමානය .
 1988 කා සීම ජනාධිපති වයමානය.
 ජාතයන්තර කාන්තා දින වයමානය
........................................................................................
 වි්ල විදයාශේ නර්තන ශා නාටය පීයය
මරාන් දර්න සීම උපාධිය

