වියය : නර්තනය
ශ්රේණිය:ය: 10 ශ්රේණිය:ය
ලාරය : 01 ලන ලාරය
කාය : ඳැය 02
ක්රියාකාරකම : ඉශ්ෙන ෙන්නා නර්තන වම්ප්රදාය ඇසුිනන් නර්තන ිරර්මාණයක්.
ශැඳින්වීම : ඔබ ඉශ්ෙන ෙන්නා නර්තන වම්ප්රදායට අදාල විවිධ පුහුණු වීම් ශා අත්දැකීම් බා ඇත.
වාම්ප්රදාිකක වරඹ කව්තිරම් ිරර්මාණ ඳද විවිධ තාලට අයත් ලන්නම්හි ඳද ඉරට්ටි කාවම් අඩව් ආදිය
නර්තනය කිරීමට ඔබට ශැකියාල ඇත. එම අත්දැකීම් වශ ඔබ නරඹා ඇති නර්තන අංෙ ල සුදුසුම ශ්ේ
ඳමණක් ඔශ්ේම ිරර්මාණය වශා ශ්යොදා ෙත ශැකිය. ිරර්මාණය වකව් කිරීශ්ම් දී අලධානය ශ්යොමු ක යුතු
කරුණු පිළිබ වැකිලිමත් වීම ලඩා ලැදෙත්ය. ඔශ්ේ ිරර්මාණය නර්තනය කර ශ්ඳන්වීමට ඇති සීමිත කාය
වශ සීමිත ඉඩ කඩ ිරර්මාණය වදශා ශ්යොදා ෙන්නා ඳද ල වාම්ප්රදාිකක ක්ණ අංෙශාර ල ඳැශැදිලි බල
ිරර්මාණශ්ේ මු - මැද - අෙ (ිරමාල) ඒකාකාරී බවින් මිදීම ත භාවිතය ආදී කරුණු ිරදශව් මනසින්
යුක්තල සිතා බැලිය යුතුය.
ඔශ්ේ ිරර්මාණය ලඩාත් වාර්ථක කර ෙැනීමට කැරකීම් ඳැනීම් සුරල් කව්තිරම් අඩව් ොයනා ආදිය ද
ශ්යොදා ෙත ශැකිය. ඔබ විසින්ම ව්ලයංල වකව් කර ෙත් ිරර්මාණය ඉතා වතුශ්ටන් ආඩම්බරශ්යන් රව
විඳිමින් අන් අයට ශ්ඳන්වීමට ශැකියා ැශ්බනු ඇත.
ශ්මම ඳාඩශ්ම් පියලර ක්රමශ්ේ උඳශ්දව් අනුෙමනය කිරීශ්මන් වාර්ථක ිරර්මාණයක් ඔබටම වකව් කර ෙත
ශැකිය.

ෂඟා කර ෙත ශැකි ශැකියා / කුවතා :






ඉශ්ෙන ෙත් නර්තන වම්ප්රදාය ඇසුිනන් ව්ලයං ිරර්මාණයක් ඉදිිනඳත් කිරීමට කැමැත්ත ප්රකා කරික.
තමා ඉශ්ෙන ෙත් වාම්ප්රදාිකක නර්තන අංෙ මතක් කරමින් ඉදිිනඳත් කරික.
ිරර්මාණය වකව් කිරීශ්ම් දී සීමිත ඉඩ කඩ සිමිත කාය ෙැන අලධානය ශ්යොමු ක යුතු බල ප්රකි
කරික. ිරර්මාණශ්ේ මු - මැද - ිරමාල ලැදෙත් බල විව්තර කරික. විවිධ තා රංෙ රටා ත භාවිතය
පිළිබ අදශව් දක්ලික. විශ්ේ දක්තා ලන ඳැනීම් කැරකිලි සුරල් කව්තිරම් අඩව් ොයනා යනාදිය
ශ්කශ්රහි වැකිලිමත් විය යුතු බලට අදශව් දක්ලික.
ිරර්මාණය ඉදිිනඳත් කිරීශ්ම් දී තමාශ්ේ වශ අන් අයශ්ේ රව වින්දනයත් ආත්ම වි්ලාවයත්
අභිමානයත් ිරර්මාණ ශැකියාලත් ප්රාවාංක ක බලත් පිළිබ අලශ්බෝධයක් තිබිය යුතු බල වාකච්ජා
කරික.

ශ්ඳර සුදානම : තිර තිරල ිරර්මාණයක් බිහි කිරීම වශා ැජ්ජාල බිය කම්මැලිකම අිකන් ක යුතුය.ඔශ්ේ
ිරර්මාණය නරඹා සිනශ වීමට කිසිලකුත් නැත. එශ්ශත් ඔශ්ේ ඉදිිනඳත් වීම අෙයන්නට ඒලා රව විදින්නට
ශ්බොශ්ශෝ ශ්දනා සිටින බල සිතන්න. කවුරු ශ්ශෝ ිරර්මාණය ක ශ්දයට ලඩා ඔබ තිරල සිතා කරන ශ්දශ්යහි
ඉශ ලටිනා කමක් ඇත.එම ිරවා උඳශ්දව් ශ්ශොදින් සිතා ක්රියාත්මක කරන්න.

පියලර 1 .

වාම්ප්රදාිකක නර්තනය පුහුණු වීම් ව ආකාරය මතක් කර ෙැනීම.

ඔබ නර්තනය ක වාම්ප්රදාිකක වරඹ ශා කව්තිරම් ිරර්මාණ ඳද විවිධ තා රඳ ලට අයත් ලන්නම් ල ඳද
කව්තිරම් කාවම් අඩව් ආදිය එකින් එක සිහිඳත් කරන්න.
ිරර්මාණය වකව් ක යුත්ශ්ත් සීමිත ඉඩක නටන්න පුළුලන් ආකාරයටය. එය විනාඩි 05 ලැිර ශ්කටි කායක
දී නටා අලවන් කිරීමට ඳශසු එකක් විය යුතුය.
ඔබ වකව් කරන ිරර්මාණය නරඹන්නාට ප්රිය ලන ශ්වේ වෑදිය යුතුය. අඳ වමශර නර්තන නැරමටමට අකමැති
ලන්ශ්න් එහි ඒකාකාරී බල ිරවාය. එබැවින් විවිධ ආකාරශ්ේ ව්වනක් තිශ්බන ඳිනදි එය ිරර්මාණය ක
යුතුය.
පියලර 1 .ඔබ නර්තනය වකව් කරන විට වමව්ථ ිරර්මාණශ්ේ ආරම්භය (මු) මධයව්ථ ශ්කොටව (මැද)
අලවානය (ිරමාල) ශ්කොටව් තුනකට ශ්ෙොඩ නඟා ෙන්න.
ආරම්භය ශ්ව්ෙලත් ශ්නොවිය යුතුය. සුළු තිර තිත ලැිර තිත් සුදුසු නැත. ඒ වශා ඔබ ඉශ්ෙන ශ්ෙන ඇති
2 + 3 ( ශ්දොං ජංත ෙත ශ්දොංත )
3 + 4 ( ශ්දොං ජං ජං තකට ශ්දොංත )
2 + 4 ( ශ්දොං ශ්දොං ජං ජං ෙජ ෙත )
4 + 4 ( මශා තිර තිත )
3 + 3 ( මැදුම් තිර තිත )
ආදිශ්යන් එකක් ශ්ශෝ කිහිඳයක් ශ්යොදා ශ්ෙන එයට ෙැෂශ්ඳන මාත්රයක් ශ්කටි කව්තිරමක් ිරර්මාණය කර ෙත
ශැකිය.
මධයව්ථශ්ේ දී ද ඉශත තා ලලින් එකක් ශ්ශෝ කිහිඳයක් ිරර්මාණය වශා ශ්යොදා ෙත ශැකිය.

පියලර 3.

නර්තන ඳද ිරර්මාණය කරන්ශ්න් ශ්කශ්වේ දැික සිතමු.

ඔබ ශ්තෝරා ෙත් තායට ෙැෂශ්ඳන ඳිනදි නර්තන ඳද ිරර්මාණය ක යුතුය. ඒ වශා ඔබ ඉශ්ෙන ෙත් නර්තන
ඳද ශ්කොටව් වරඹ ඳද ශ්කොටව් එකිශ්නක වම්බන්ධ කර ෙත ශැකිය.
ශ්මය අත්ශදා බන්න.
ක්රියාකාරකම : ලගුශ්ව් A තීරශ්ේ වශ B තීරශ්ේ ශ්කොටව් ශ්ෙන ිරර්මාණ මාත්රයක් වකව් කර ෙන්න.
A
ආරම්භය වශා





ශ්ඳොෂාශ්ව් වම්පර්ණ ඳාද තබන
ශ්කොටවක්
තමා රවුමට ෙමන් කරන ශ්කොටවක්
ඉදිිනයට ඳව්වට ෙමන් කරන
ශ්කොටවක්
බිම ලාඩි වී නැක ටන ශ්කොටවක්
ශ්දඳැත්තට ඳිරන ශ්කොටවක්

B
අලවානය වශා





උඩ ඳිරන ශ්කොටවක්
කැරශ්කන ශ්කොටවක්
සුරල් ශ්කොටසින් අලවාන ශ්කොටවක්

උදා : A ශ්කොටව වශා වරඹ අභයාවශ්ේ දී ලන්නම් නර්තනශ්ේ දී නටන ද ඳද ශ්කොටවක් ද B ශ්කොටව
වශා ඳද කව්තිරම් අඩව් ඉරට්ටි වශා භාවිත ක සුරල් ඳෑගීම් උඩ ඳිරන ද ශ්කොටව් කැරශ්කන
ශ්කොටව් භාවිතා ක ශැකිය.
මාත්රය අලවානශ්ේ ශ්කටි කව්තිරමක් නැීමම ඉතා උිතතය.
පියලර 4- ිරර්මාණය වාර්ථක කර ෙැනීම වශා ඳශත කරුණු ශ්කශ්රහි අලධානය ශ්යොමු කිරීම ලැදෙත් ශ්ව්
ඔබ මීට ශ්ඳර වාම්ප්රදාිකක නර්තනය කිරීශ්ම් දී ම්ඩඩිය ිනරය අත් ඳා ශසුරුලා ෙත් ආකාරය සිහිශ්ේ තබා
ෙත යුතුය. ඒලා ශ්ලනව් ශ්නොක යුතුය. එශ්ශත් ිරර්මාණය වශා ඔබශ්ේ අත් ඳා හිව මුහුණ ඇව් ආදිය
ිරර්මාණාත්මකල වකව් කර ෙත ශැකිය.
උදා : වරඹශ්ේ දී අත් තබා ෙත් ව්ථානය ශ්ලනුලට





දෑත් ශ්දකම හිවට ඉශළින් ෙැනීම ඳපු මත්තට ඳශළින් ෙැනීම.
දකුණට ලමට වශ විවිධ ශ්කෝණ ලට ෙැනීම.
එක් අතක් ඉශෂ වශ අිරක් අත ඳශෂට ෙැනීම.
නටන මාත්රශ්ේ ඳාද තබන ව්ථානය විවිධ ඳැති ලට ශ්කෝණ ලට තැබීම.

 ඔශ්ේ ිරර්මාණ ඳදයට ෙැශ්ඳන ඳිනදි හිව අත් ඳා කැරකවිම ( ආරම්භශ්ේ දී ඳාද කරකලන විට හිව ද
එයට වමොමීල කැරකවීම. )

මාත්රා / ඳද ිරර්මාණය කර ෙත් ඳසු එක් එක් තායට ෙැශ්ඳන ශ්කටි කව්තිරමක් ඉරට්ටියක් අඩව්ලක් වකව්
කර ෙැනීමට උත්වශ ෙන්න. ( විනාඩි 05 ලැිර කායක දී ශ්බොශ්ශොමයක් තා ශ්යොදා ෙත ශ්නොශැකිය.
නර්තන ිරර්මාණය අලවන් කිරීම ශ්ශෝ ිරමාල වශා ෙමන් තායක් කව්තිරම් / ඉරට්ටි / කාවම් ශ්යොදා
ෙන්න. ඒ වශා ද මිට ශ්ඳර දක්ලන ද ඉශෂ තය ඳශෂ තය විවිධ ශ්කෝණ භාවිතය ෙැන අලධානය
ශ්යොමු කරන්න.
ඔශ්ේ වතුට ප්රියමනාඳ බල සිනශල ශ්ප්රේක්කයා වමඟ ශ්බදා ෙන්න.ඉදිිනඳත් කරන නර්තනය වතුටින්
නටන්න.
ෙමන් මාත්රයක් කර කව්තිරම් ඉරට්ටි කාවම් අඩව් නැීමම ලඩාත් සුදුසුය. ඒලා නටන විටද ඒකාකාරී බවින්
මිදිය යුතුය.
උදා : ෙමන් මාත්රය සුපුරුදු ශ්ව ඉදිිනයට ඳව්වට ඳමණක් ශ්නොල විවිධ ෙමන් රටා අනුල සිදු ක ශැකිය. ඒලා
විවිධ ශ්කෝණ ලට ඉදිිනඳත් ක ශැකිය.

පියලර 4.- ඔබ ශ්ෙොඩනො ෙත් නර්තනය ඉදිිනඳත් කිරීශ්ම් දී එය නරඹන්නන් වතුටු කරන ශ්ව ඉදිිනඳත්
කිරීම ඉතා ලැදෙත්ය. ඔශ්ේ මිතුශ්රකු ශ්ශෝ නර්තන ඉදිිනඳත් කරන්ශ්නකු බිම බා ඕනෑලට එඳාලට නටික නම්
ඔබ දක්ලන ප්රතිාාරය කුමක් විය ශැකි ද .එබැවින් ඔශ්ේ මුහුණ ඇව් සිනශල අත් ශා අලකාය ශ්දවට
ශරලනලා ශ්මන්ම ශ්ප්රේක්කයා ශ්දවට ශ්යොමු කිරීමට ලෙ බා ෙත යුතුය.
ඔබ විසින්ම සිතා ඔශ්ේම උත්වාශශ්යන් ව්ලයංල ිරර්මාණය කර ෙත් නර්තනය රවවිඳිමින් වතුශ්ටන්
ආඩම්බරශ්යන් අන් අයට ශ්ඳන්ලන්න. එවිට ඔවුන් ඔබ ෙැනත් ඔශ්ේ ිරර්මාණය ෙැනත් ඉශළින්ම අෙයනලා
ඇත. ශැශ්මෝම " ශිනම ශ්ශොික " කියික.
ඳසු ලැට : ඔබ ිරර්මාණය කර ෙත් නර්තනය ෂඟම මිතුරන්ට ගුරුතුමාට ශ්දමාපියන්ට කර ශ්ඳන්ලා ශ්ශො වශ
අඩු ඳාඩු අවා ඒලා වංලර්ධනය කර ෙන්න.
ඔශ්ේ ිරර්මාණය වීඩිශ්යෝ ෙත කර ඒලාශ්ේ අඩු ඳාඩු ඳලතී නම් නැලත වකව් කර ෙන්න.ශ්මලන් ිරර්මාණ
වෑදීමට තල තලත් උත්වශ ෙන්න.

තක්ශ්වේරු කරණය.
ිරර්ණායක
1. වාම්ප්රදාිකක නර්තනය ඇසුිනන් නර්තනය
කිිනමට ව්ලයංල කටයුතු කිරීම.
2. වාම්ප්රදාිකක නර්තනය ඇසුිනන් එහි අංෙශාර
ආරක්ා කර ෙිරමින් ිරර්මාණශ්ේ මු - මැද ිරමාල මනා ශ්ව ෙැපීම මනා ශ්ව
ප්රදර්නය කරික.
3. ිරර්මාණශ්ේ ප්රාවාංක ක බල ලැඩි කිරීම වශා
විවිධ ශිල්ඳ ක්රම භාවිතා කරික. (ශැඩ ත
දිවා විශ්ේ ශැකියා )
4. වි්ලාවශ්යන් යුතුල ලෙකීමකින් නර්තනය
ිරර්මාණය ඉදිිනඳත් කිරීමට ඉදිිනඳත් වීම.
5. තම ිරර්මාණශ්ේ වාර්ථකත්ලයට වශ
වංරක්ණය වශා තාක්ණය භාවිතා කිරීම.

4
ඉතා ශ්ශොික

3
ශ්ශොික

2
1
වාමානයික දුර්ලික

වියය :

නර්තනය

ශ්රේණිය:ය:

10 ශ්රේණිය:ය

ලාරය :

01 ලන ලාරය

කාය :

ඳැය 02

ක්රියාකාරකම : ශ්තෝරා ෙත් සිේධියක් රංෙ විනයාවය වහිතල නර්තන මාධයශ්යන් ඉදිිනඳත් කිරීම.

ශැදින්වීම
ාිනත ිරරඳණශ්ේ දී අදා ාිනත ශා වම්බන්ධ සිේධියක් ශ්ෙොඩ නඟා ෙත යුතු ශ්ව්. එම ාිනතයට මුහුණ ඳෑමට
සිදු ලන අලව්ථා ඇත. ඒලා තලත් අයට කියා ඳෑමට ලාන භාවිතා ක ශ්නොශැකිය. එශ්ශත් ඒ වශා අඳට
මාධයයක් ඇත. එය නර්තන ානය ( අඳශ්ේ අංෙ ප්රතයංෙ උඳාංෙික. )
අදා සිේධිය නර්තන මාශ්ධයයන් අර්ථලත්ල මනා ශ්ව ඉදිිනඳත් කිරීශ්ම් දී රංෙ වින්යාවය යනු සීමිත
කායක් වශ සීමිත ඉඩක් තුෂ ඉදිිනඳත් කරන නර්තනශ්ේ මු - මැද - අෙ මනා ශ්ව ශ්ඳෂ ෙැව්වීමික.
ආරම්භශ්ේ සිට අලවානය දක්ලා සිේධි අලව්ථා ශ්ඳෂ ෙැව්වීශ්ම් දී ාිනතයට අලව්ථාලට සිේධියට ෙැශ්ඳන
ඳිනදි ඊට උිතත ාන ිරර්මාණය ක යුතු අතර ඒලා අනුකරණ ඉිනයව් ශ්නොවිය යුතුික. ාන ිරර්මාණශ්ේ දී
ඉශෂ තය මැද තය ඳශෂ තය භාවිතා ක ශැකිය.ිරර්මාණශ්ේ අදශව ක්රියා අතර වම්බන්ධතා
ප්රාවාංක ක බල ශා අපර්ලත්ලය ලැඩි කර ෙැනීම වශාත් ඒකාකාරී බවින් මිදීම වශාත් ඔබට ැශ්බන සීමිත
ඉඩ තු විවිධ දිවාලන්ට ඔශ්ේ ාන ිරර්මාණ වකව් කර ෙත ශැකිය.
යම් සිේධියක් ඔබට ැබුණශ්ශොත් එහි ාිනතය ඔබ ශ්ව් නම් එකී සිේධිය රංෙ විනයාවය වහිතල නර්තන
මාධයශ්යන් ඉදිිනඳත් කිරීමට අලය ශැකියා ිරර්මාණය කර ෙැනීම වශා ශ්මම ඳාඩශ්ම් ශ්ඳර සදානම සිට
අලවානය දක්ලාම පියලශ්රන් පියලර දී ඇති උඳශ්දව් ඉතා ශ්ශොඳින් අධයයනය කරන්න.

ෂඟා කර ෙත ශැකි ශැකියා / කුවතා :




සිේධියට අදා ාිනත ව්ලභාලය ෙැන අදශව් දක්ලික.
සිේධිශ්ේ අලව්ථා මු - මැද - අෙ ක්රමිකල ශ්ඳෂ ෙැව්වීමට ශැකි බල ප්රකා කරික.
ාිනතයට අලව්ථාලට සිේධියට උිතත ාන ිරර්මාණශ්ේ දී අලකාය ත දිවා භාවිතා
කරන අයුරු පිළිබල විාාරාත්මකල අදශව් ඉදිිනඳත් කරික. ( ප්රකා කරික. )





ිරර්මාණශ්ේ දී අනුකරණය ශ්නොල ඊට උිතත නර්තන ාන ශ්යොදා ෙන්නා ආකාරය කර
ශ්ඳන්ලික.
සිේධියක් රංෙ විනයාවය වහිතල නර්තන මාධයශ්යන් ඉදිිනඳත් කිරීමට කැමැත්ත ව්ල ප්රකා
කරික.
තම ිරර්මාණශ්ේ වාර්ථකත්ලය ලැඩි දියුණු කිරීමට තාක්ණය භාවිතා ක ශැකි අයුරු
වාකච්ජා කරික.

ශ්ඳර සුදානම : ැජ්ජාල කම්මැලිකම බිය නැති කර ෙන්න. ඒ ශ්ලනුලට ආාලක් කැමැත්තක් ඇති කර
ෙන්න. ශ්ම් ඳාඩශ්මන් ඔශ්ේම ිරර්මාණ ශැකියාල ඔබටම වංලර්ධනය කර ෙත ශැකිය. ශ්මය තමාට ක ශැකි
බල වි්ලාවශ්ේ තබා ෙන්න. ඕනෑම දක් ිරර්මාණකරැශ්ලකු එක් ශ්මොශ්ශොතකින් බිහි වී නැත. අශ්ේ රශ්ට්
ශ්ෝකශ්ේ බිහි ව දක් ශිල්පීන්ශ්ේත් ආරම්භය ඔබ ලශ්ේමික. 10 ශ්රේණිය:ශ්ේ නර්තනය ඉශ්ෙන ෙන්නා ඔබ අන්
අයට ලඩා දක්ය. අත්දැකීම් ඳශෂ ශ්රේණිය: ල අයට ලඩා ක්තිමත්ය. ශ්මම ඳාඩම කැමැත්ශ්තන් කිරීම තුළින්
ඔශ්ේ ිරර්මාණය වාර්ථක කර ෙත ශැකිය. ඔශ්ේ ිරර්මාණය නරඹා වතුටු වීමට ශ්බොශ්ශෝ ශ්දනා සිීම. එබැවින්
ශ්මම ඳාඩශ්ම් උඳශ්දව් ශ්ශොඳින් ක්රියාත්මක කරන්න.
පියලර 1. ඔබ මිට ශ්ඳර ැබ අත්දැකීම් සිහිඳත් කරන්න. මිිරව් ාිනත වත්ල ාිනත (සිව් ඳා ඳක්ෂී ) ලශ්ේම
ාිනතශ්ේ ලයව විවිධ ව්ලභාලයන් ශා ඔවුන්ශ්ේ ශැසිරීම් වශ ඉිනයව් ශැඟීම් ආදිය ඔශ්ේ මනශ්වන් මලා ෙන්න.
පියලර 2. ශ්තෝරා ෙත් සිේධිශ්ේ ාිනතය ඔබ යැික සිතන්න.
උදා :





කුමාිනයක් උයශ්න් සිින නරඹමින් සිටිය දී කරදරයක් සිදු ශ්ව්. යන සිේධිශ්ේ - කුමාිනය ඔබය.
දඩයම්කරුශ්ලකු දඩයශ්ම් ශ්ෙොව් දඩයම ශ්නෂාශ්ෙන එන සිේධිශ්ේ - දඩයක්කරු ඔබය.
මුශ්ලක් ලනශ්ේ වතුටින් ආශාර බුදිමින් සිටිය දී දඩයක්කරුශ්ලකුට ශසු වී ජීවිතය ශ්ේරා ශ්ෙන ඳා
යන සිේධිශ්ේ - මුලා ඔබය.
රජ කුමාරශ්යක් ලන සිින නරඹමින් අසු පිටින් ෙමන් කරික. අතරමඟ දී වටන්කරුශ්ලකු ශමු වී වටන්
කර ජයග්රශනයක් බික. යන සිේධිශ්ේ - රජ කුමාරයා ඔබය.

ාිනතශ්ේ අංෙ ක්ණ ඉිනයව් මතක් කරන්න. එම ාිනතය ඔබ නම් ඔශ්ේ රීරාංෙ ාන මඟින් අදශව් ප්රකා
කරන්ශ්න් ශ්කශ්වේ දැික සිතන්න. ඉදිිනඳත් කරන ශැම ානයකම නර්තන ව්ලභාලයත් ඒලාශ්ේ භාල
ප්රකායත් තිබිය යුතුය.
උදා : ලනශ්ේ සිින නරඹමින් යන අලව්ථාලට බිම බා ශ්ෙන යන ඉිනයව් ශ්ඳන්වීම උිතත ශ්නොශ්ව්.
ඔබට නර්තන ිරර්මාණය ඉදිිනඳත් කිරීමට ැශ්බන්ශ්න් සීමිත කායක් ශා සීමිත ඉඩ ප්රමාණයකි. එයට
ෙැශ්ඳන ඳිනදි ඔශ්ේ ිරර්මාණය වකව් ක යුතු බල සිහිශ්ේ තබා ෙන්න.

සිේධියට ෙැශ්ඳන ඔබට නර්තන මාශ්ධයයන් ක ශැකි අලව්ථා එකින් එක මනසින් ශ්ෙොඩනො ශ්ෙන
ශ්කොෂයක වටශන් කරෙන්න. ඒලා ආරම්භය මැද අලවාන ලශ්යන් ශ්ෙොනු කර ෙන්න. තලත් ආකාරයකින්
කිලශ්ශොත් සිේධිශ්ේ මු - මැද - අෙ ශ්ඳෂ ෙව්ලා ෙන්න.

සිේධිශ්ේ ආරම්භය මැද අෙ වශා සුදුසු ාන ිරර්මාණය කරෙන්න. ඔබ ඉශ්ෙන ෙත් ාන වුලද ශ්ම් වශා
ශ්යොදා ෙත ශැකිය.
අලව්ථාලට ක්රියාලට ාිනතයට ෙැශ්ඳන උිතත ාන ිරර්මාණය කිරීශ්ම් දී ත ශා දිවා භාවිතා කරන්න.
ඉශෂ තය මධය තය ඳශෂ තය භාවිතා කිරීමට සුදුසු අලව්ථා ඔබම සිතන්න. භාවිතයට සුදුසු තය
ලියන්න.
ක්රියාකාරකම








භාවිතයට සුදුසු තය

සිින නැරමටම.
ඉශෂ මල් ශ්නළීම.
ජශ්ේ මල් ශ්නළීම.
පිහිනීම.
වශ්තකුශ්ේ ෙමන් මඟ ඳිනක්ා කිරීම.
වතාට දුන්ශ්නන් විදීම.
වටන් කිරීශ්ම් දී ඳාදයට ෙවන ඳශරකින්
ශ්ේරීම.

පියලර 3
ඔශ්ේ ිරර්මාණය වාර්ථක කර ෙැනීම වශා ැශ්බන අලකාශ්ේ දිවා භාවිතයට ෙන්න. ශ්ප්රේක්කයා
ඉදිිනශ්යන් ඔශ්ේ ඉදිිනඳත් කිරීම ශ්දව බා සිටි. එබැවින් ඒ ඒ අලව්ථාලට ෙැශ්ඳන ඳිනදි ශ්යොදා ෙන්න. ාන
විවිධ දිවාලන්ට ක ශැකිය. එශ්ශත් ඒලා සිේධිශ්ේ ො යශ්මට බාධා විය යුතු නැත. එක් එක් අලව්ථාලට
වම්බන්ධ විය යුතුය.
උදා :
 දඩයක්කරු ආපු ශ්දවට ආඳසු යා යුතුය.
 වටන් කරන්ශ්න් නම් වටන්කරුට මුහුණා වටන් කරන ආකාරයට ාන ශැසිර විය යුතුය.
 දඩයක්කරු දුන්ශ්නන් හීය විේද ශ්දවට රීරාංෙ ශැසිර විය යුතුය.

ාිනතය රංෙයට ප්රශ්ව් වීශ්ම් දී එයට ෙැශ්ඳන ෙමන් තායත් නර්තන ාන මාශ්ධයයන් ඉදිිනඳත් ක
යුතුය. එශ්මන්ම ඒ වශා සුදුසු ව්ථානයක් ශා දිවාලන් ශ්තෝරා ෙන්න.ඳශත වශන් ද රඳ වටශන ඔබට
ප්රශ්යෝජනලත් ශ්ව්. ඔශ්ේ ඉදිිනඳත් කිරීම ආරම්භක අලව්ථාල සුදුසු ඳිනදි ශ්තෝරා ෙන්න.
දකුණු ඳව ශ්කෂලර සිට මැදට ඳැමිණ ඉදිිනයට ඳැමිණීම.

ලම් ඳව ශ්කෂලර සිට මැදට ඳැමිනණ ඉදිිනයට ඳැමිණීම.

ශ්ව්දිකාශ්ව් ඳසු ඳව මැදින් ආරම්භ කර ඉදිිනයට ඳැමිණිය:ම.

ශ්ව්දිකාශ්ව් ඳසු ඳව ශ්කෂලර සිට මැද ශ්කොටව දක්ලා ඳැමිණිය:ම.

ශ්මම රටා ිරර්මාණය ඉදිිනඳත් කිරීමට ශ්ඳර මතකශ්ේ තබා ෙන්න. අලව්ථාලට අනුල ෙඳා ෙන්න.
සිේධිශ්ේ අලව්ථා අනුකරණය ක යුතු නැත. වාමානය ජවිශ්ත් ශැසිරීම් එහි දී ඉදිිනඳත් ශ්නොක යුතුය.
ඉදිිනඳත් කරන වෑම ඉිනයව්ලක්ම නර්තන ාන විය යුතු බල සිහි තබා ෙත යුතුය. නර්තන ඳද කව්තිරම් ශ්ම්
වශා ශ්යොදා ෙත ශැක.
සිේධිශ්ේ ිරමාලක් තිබිය යුතුය. ඒ වශා ඔබට ශ්ව්දිකාශ්ව් දිවා භාවිතා ක ශැකිය. කුමන ඳැත්තකින් කුමන
ව්ථානයකින් ිරර්මාණය අලවන් කරන්ශ්න් දැික ඔබ සිතිය යුතුය.

පියලර 4
ශ්මම ඳාඩශ්ම් දී ඔබ නැලත නැලතත් සිහිඳත් ක යුතු කරුණු ඉතා ශ්කටිශ්යන් ඳශත දැක්ශ්ව්. ඒලා ශ්ශොඳින්
අධයයනය කර ිරර්මාණය ඉදිිනඳත් කරන්න.











ැජ්ජාල බිය කම්මැලිකම ඉලත් කර වි්ලාවය ශ්ෙොඩනො ෙැනීම.
සිේධියට අදා ාිනතශ්ේ ව්ලභාලය ශ්ත්රුම් ෙැනීම.
සිේධියට අදා අලව්ථා එකිශ්නකට වම්බන්ධ ලන අයුිනන් ශ්ෙොඩනො ෙැනීම.
සිේධිශ්ේ ආරම්භය මැද වශ අලවානය ශ්ශොඳින් ශ්ත්රුම් ෙැනීම.
සියලුම ක්රියා නර්තන ාන මාධයශ්යන් ඉදිිනඳත් කිරීම.
ාිනතය ඔබම කියා සිතීම. සියලු ක්රියා අලව්ථාලට ෙඳා භාලය වමඟ ඉදිිනඳත් කිරීම.
අලව්ථාලට ාිනතයට ෙැශ්ඳන ඳිනදි ඉශෂ තය මධය තය ඳශෂ තය භාවිතා කිරීම.
ඒ ඒ නර්තන ාන කුමන දිවාලට කිරීශ්මන් ශ්ප්රේක්කයාශ්ේ අලධානය බා ෙන්ශ්න් දැික සිතීම.
උඩ ඳැනීම් කැරකීම් සුරල් බිම ශ්ඳරළීම් ආදිය ශ්යොදා ෙත ශැකි අලව්ථා සිතා බැලීම.
ඒකාකාරී බවින් මිදී ශ්මොශ්ශොතින් ශ්මොශ්ශොත ශ්ලනව් ලන සිේධියට ෙැශ්ඳන නර්තන ාන
ිරර්මාණය අතරට ඔබ විසින්ම ිරර්මාණය කර ෙත් සිේධියක් යශළුලන්ට ගුරුලරුන්ට ිරලැසියන්ට
කර ශ්ඳන්ලන්න. ඔබශ්ේ ිරර්මාණය වීඩිශ්යෝ ෙත කරමින් අන් අයට ද ශ්ඳන්ලා විශ්නෝද ලන්න. එහි
අඩු ඳාඩු වකව් කර ෙත වාර්ථක ිරර්මාණයන් ඉදිිනඳත් කර ෙන්න.

ිරර්ණායක

4
ඉතා ශ්ශොික

3
ශ්ශොික

2
වාමානයික

1
දුර්ලික

1.

සිේධිය ශ්ෙොඩනො ශ්ෙන එහි අලව්ථා
ශ්ඳෂ ෙව්ලමින් ිරරඳණය කිිනම.

2.

රංෙ විනයාවය භාවිතා කිරීම. ( ඉශෂ
- මධය - ඳශෂ තය දිවා භාවිතය )

3.

ාිනතයට සිේධියට අලව්ථාලට
ෙැශ්ඳන උිතත ාන මාධය ශ්යොදා
ෙැනීම.
ශ්තෝරා ෙත් සිේධිය නර්තන
මාධයශ්යන් අන් අයට කර ශ්ඳන්
වීමට ව්ල කැමැත්ශ්තන් ඉදිිනඳත් වීම.
තම ිරර්මාණශ්ේ වාර්ථකත්ලය වශා
තාක්ණිය:ක භාවිතය. ( වීඩිශ්යෝ කර
අඩු ඳාඩු වකව් කර ෙැනීම )

4.
5.

වියය

- නර්තනය

ශ්රේණිය:ය - 06
ලාරය

- 01

කාය

- ඳැය 02

ක්රියාකාරකම - ව්ලාභාවික ඳිනවරශ්ේ ශ්වෞන්දර්ය රව විදිමින් එහි සුන්දරත්ලය ාන මක න් ඉදිිනඳත් කරික.

ශැදින්වීම අඳ ජලත්ලන ව්ලාභාවික ඳිනවරශ්ේ දක්නට ැශ්බන ෙව්-ලැල්. ෙංො -ඇ ශ්දොලල් වතා සිව්ඳාලා
.
ආදී ලව්තුන් ශිනම සුන්දරය. ඒලාශ්ේ ක්රියාකාරීත්ලය ශා එකිශ්නක වම්බන්ධය ව්ලභාලධර්මය විසින්ම සිදුකර
ඇත. එම සුන්දරත්ලය නරඹා වතුටක් ැබීමට නම් ිරදශව් මනවක් වශ විශ්ලක කායක් අඳට අලය ලනු
ඇත.
ව්ලාභාවික ඳිනවරශ්ේ ඇති ලව්තුල අඳට දැකෙත ශැකි ප්රධාන ශැඩත වශ ලර්ණ ලශ්ේම ලැඩි ශ්ව්ාලක් ඉතා
ඕනෑකමින් නරඹන විට ශ්ඳශ්නන සියුම් ශැඩත වශ ලර්ණ ඳිනවර අංකාරලත්බල ලැඩි කරික .එම
ඳිනවරශ්යන් ඇශ්වන ේද ශා නාදල විවිධත්ලය අවා වතුටක් ැබීමට ද අඳ ඉතා කැමතිය.

ඳිනවරය ඉතා ඕනෑකමින් අාශ්ලන් නරඹන විට එිකන් අශ්ේ සිතට අපරු අත්දැකීමක් බා ෙත ශැකිය.
උදෑවන වලව රාත්රිය වියලි ශ්තත් ආදී කාලදී ශ්මොශ්ශොතින් ශ්මොශ්ශොත ඳිනවරශ්ේ සුන්දරත්ලය
ශ්ලනව්ලන ආකාරය බා රවවිදීමට කැමැත්ශ්තමු .
ව්ලභාවික ඳිනවරය ශා ලව්තන් ශ්දව බැලීශ්මන්ද ඇසීශ්මන්ද බා ෙත් අත්දැකීම් අන් අයට කර ශ්ඳන්වීමත්
විශ්නෝද වීමටත් අඳට මාධයයක් ඇත. එය රීරශ්ේ ානයික .
අඳ ඉතා කැමැත්ශ්තන් රව විදි ඳිනවරශ්ේ ව්ලභාවික ලව්තන් අඳ යැික සිතමු.
ඒ ඒ අලව්තාලට අනුල ඒලා ක්රියාත්මක ලන ආකාරය අඳශ්ේ රීරශ්ේ කද අත ඳය හිව ශ්බල් . ඇක ලි තුඩු
ඇව් අහිබැම ආදිය ානය කිිනම මක න් සිදු කෂ ශැක. අඳශ්ේ එම ක්රියාලන් බැලීමට ශ්බොශ්ශෝ ශ්දශ්නක්
කැමතිය . එය අනාෙතශ්ේ වාර්ථක ිරර්මාණ බිහිකිරීමට ද ශැකියාලක් ැශ්බනු ඇත.

ෂො කරෙත ශැකි ශැකියා /කුවතා







ව්ලාභාවික ඳිනවරයක් නරඹා රව විදීමට නම් ඉලසීම හික්මීම කැඳවීම ඕනෑකම ආදි ගුණාංෙ තිබිය
යුතු බල ප්රකා කරික
ඳිනවරශ්ේ සුන්දරත්ලය රවවිදීම වදශා වලන්දීම නැරඹිම ිරරීක්ණය ලැදෙත් ලන බල කියික.
එම ඳිනවරශ්ේ ව්ලාභාවික ලව්තුන්ල තිශ්බන ශැඩය ලර්ණය ේද නාද නැලත නැලත නරඹා වතුට
වීමට කැමැත්ත පුකා කරික.
ව්ලාභාවික ඳිනවරශ්යන් ශ්ශෝ තාක්ණිය:ක භාවිතශ්යන් දුටු විලධ ාන රීරාංෙ ාන මක න්
ඉදිිනඳත් කරික .
විශ්ව්කය ඉතා වතුටින් ෙත කිරීම වදශා ඳිනවරශ්ේ ශ්වෞන්දර්යාත්මක බල ශා ලටිනාකම අෙය කරික
..
රව විදීශ්මන් බාෙත් අත්දැකීම් ිරර්මාණ වදශා ශ්යොදාෙත ශැකි ආකාරය වාකච්ඡා කරික .

ශ්ඳර සුදානම ශ්මම ශ්මොඩියුශ්ේ ක්රියාකාරකම් කිරීමට වතියකටක් ශ්ඳර ඳිනවරශ්ේ නැරඹිය යුතුශ්ේ පිළිබද සිතා
බන්න....ඔබට එදිශ්නදා ශ්ශෝ අන්තර් ජාශ්යන් බාෙත් ව්ලභාවික දර්නයන්හි ෙව් ලැල් දිය ඇලි ෙංො
වතුන් ආදී ශ්ේ නරඹන්න .....

ඒලාශ්ේ ශැඩය ලර්න ේද නාද ශ්වවීම් ානයන් ිරරීක්ණය කරන්න ... ඒලා එකිශ්නකට බැදී ඇති
අයුරු ෙැන ශ්ශොදින් සිතන්න......

පියලර.1.
ව්ලාභාවික ඳිනවරශ්ේ රවවිදීම වදශා රලණය කිරීම. ( වලන් දීම ). ...ශ්ම් වදශා බාහිර ේද ලලින් දුරව් ව
ිරදශව් ව්ථානයක් ශ්තෝරා ෙැනීම.....

(ක්රියාකාරකම)
ඔබට ශ්මශ්ශයලන්ශ්නකුශ්ේ වශාය බා ෙන්න...(ගුරුතුමා ශ්දමව්පියන් ලැඩිහිටියන් )
ඳශත වදශන් ලගුශ්ව් A ශ්කොටශ්වේ ශ්මශ්ශයලන්නාශ්ේ උඳශ්දව් ක්රියාලලියද B ශ්කොටශ්වේ ඔබශ්ේ ප්රතිාාරයද
දක්ලා ඇත.ශ්ම් වදශා ඔබට කාය ෙන්න (ඉක්මිරන් . කබශ්යන් කටයුත ශ්නොකරන්න.)
A

ශ්මශ්ශයලන්නා

B

ක්රියාශ්ලහි ශ්යශ්දන ඔබ

1.සුදුසු ව්ථානයක් ශ්ශෝ වීඩිශ්යො දර්ණ නැරඹිමට
සුදුසු ව්ථානශ්ය ලාඩිවීම ශ්ශෝ ඳශසු ක්රමයකට
සිීමමට උඳශ්දව්...
2.දැව් පියා ෙැනීමට උඳශ්දව් දීම.
3.ඉතා ශ්ශොදින් හුව්ම ශ්ෙන ශ්ශමින් පිට කිරීමට
උශ්දව් දීම...(කාය බා ශ්දන්න)
4.සියළු ේද ඉතා ශ්ශොදින් අවන ශ්වට උඳශ්දව්
දීම ...(කාය බා ශ්දන්න)

උඳශ්දව් අනුල වශභාගී විම
උඳශ්දව් අනුල වශභාගී විම
උඳශ්දව් අනුල වශභාගී විම
උඳශ්දව් අනුල වශභාගී විම
පිළිතුරු දීම/ ප්රතිාාර දීම

5.සුෂෙ දිය ඇලි ආදීශ්යහි ේද අවන්නට
අලව්තාලක් දීම.(කාය බා ශ්දන්න)
6.වතුන්ශ්ේ නාද ඇසීමට උඳශ්දව් දීම.(කාය බා
ශ්දන්න)
7. ඳක්ෂීන් කී ශ්දශ්නකුශ්ේ ශඩ ඇශ්වන්ශ්න් දැික
එකිශ්නකාශ්ෙන් ඇසීම..(කාය බා ශ්දන්න)

ප්රතිාාර දැක්වීම
දෑව් විලර කිරීම

8. ක න් ඇශ්වන ඳක්ෂින්ශ්ේ නම් එකිශ්නකාශ්ෙන්
ඇසීම...(කාය බා ශ්දන්න)
9. ඈතින ඇශ්වන් වතුන්ශ්ේ නම් එකිශ්නකාශ්ෙන්
ශ්ලන් ශ්ලන්ල ඇසීම .(කාය බා ශ්දන්න)
10 . එකම ඳක්ෂියකුශ්ේ නාද කීඳ ලරක් අවන ශ්ව
උඳශ්දව් දීම .( කාය බා ශ්දන්න)
දෑව් විලර කරන ශ්වට උඳශ්දව් දීම

පියලර - 2
ව්ලභාවික ඳිනවරශ්ේ ශැඩත ශා ලර්ණ ශ්දව බා රව විදිමු
ඒ වදශා ිරලව ශ්ෙලත්ත ඳාව උදයානය කැෂය ආදී ඔබට ඳශසුම ව්ථානයක් ශ්තෝරාෙන්න....
අන්තර් ජාශ්යන් ශ්ශෝ ඳටිෙත ක දර්ණයක්ද ශ්තෝරා ෙන්න.

පියලර - 3
ඔබ ඉතා ශ්ශොදින් නැරඹිය යුතු ශ්ේලල්
ෙව් ලැල්ල පිහිීමම එහි පිලිශ්ල ඒලාශ්ේ කද. අතු ශ්කො දළු මල් ශ්ෙඩි ආදිශ්ේ ශැඩය ( උදා- .දිෙටි
බල මශත බල රවුම් බල සිහින් බල ) ඒලාශ්ේ එක් එක් ඳාට ශා ව්වන.. බන්න
දිය ඇළි. ෙංො - ඇෂ ශ්දොෂ ලැව් - ශ්ඳොකුණු ආදිශ්යහි ශැඩය ශා එහි තැිරන් තැන ඔබට ශ්ඳශ්නන ඳාට ශා
ව්වන නරඹන්න...
වතුන්ශ්ේ රීර ශැඩය ඳාද ඇක ලි ිරයශ්ඳොත කට ශ්ශොට ආදිශ්යහි ශැඩය ශා එහි ලර්ණ
විනාඩි 15.

පියලර 4.

ඔබ නරඹන ද ඳිනවරශ්යහි ශැඩ ත වශ ලර්ණ පිලිබද මිතුරන් ලැඩිහිටියන් වමෙ කතා කරන්න
විනාඩි .10

පියලර 5.
විවිද ව්ලභාවික ලව්තන්ල ක්රියාකාරීත්ලය නරඹා ඒලා ඔශ්ේ රීරාංෙ ාන මක න් ඉදිිනඳත් කිරීම .

( ක්රියාකාරකම )
ඔබ ෙවකි....... යැික සිතන්න...
ෙශ්වේ කද .....

ඔශ්ේ රීරය ශ්ව ද

ෙශ්වේ අතු......... ඔශ්ේ අත් ශ්ව ද

ෙශ්වේ ශ්කොෂ මල් .......... ඔශ්ේ ඇක ළි ශා ඇක ළි තුඩු ශ්ව ද සිතා සිට ෙන්නන

ඳශත උඳශ්දව් අනුල ක්රියාකාරකම කරන්න.






මද සුෂෙක් එන විට ෙශ්වේ ශ්කොෂ මල් ශ්වලනලා ශ්වේ සිතා ඔශ්ේ ඇක ලි වශ ඇක ලි තුඩු ානය
කරන්න...
සුෙ මදක් ලැඩි ලනවිට මල් ශ්කොෂ අතු එශා ශ්මශා ඳැේශ්දනලා....... ඒ ලශ්ේම ඔශ්ේ අත් ඇක ලි තුඩු
ානය කරන්න........ ඳැේශ්දන්න
සුශ්ේ ශ්ව්ෙය ලැඩිලත්ම ෙශ්වේ කද අතු. ශ්කොෂ මල් ඇඹශ්රනලා ලශ්ේම.... ඔශ්ේ.. කද අත් ශ්දඳා
ඇක ලි ානය කරන්න.
සුෂක න් ෙව් බිම ඇද ලැශ්ටනලා ලශ්ේම ඔබත් කර ශ්ඳන්ලන්න.

පියලර 06
ලාදනයට ශ්ශෝ වංගීතය ක්ඩඩයකට ෙව් ලැල් සුෂෙට ක්රියා කරන ආකාරය ශ්ශෝ ඔබ කැමති ලව්තුලක්
ක්රියාත්මක ලන ආකාරය කර ශ්ඳන්ලන්න.( ගුරුලරයාශ්ේ ශ්ශෝ තාක්ණයශ්ේ වශාය බා ෙන්න)

ඳසු ලැඩ.



දිනඳතාම ඳාන්දර අලදිවී විවිධ ේද නාද රලනය කිරීමට පුරුදු වී සිත වතුශ්ටන් තබා ෙන්න.
ඳිනවරශ්ේ විලධ අලව්ථාලන් නැරඹිශ්මන් වතුටක් බන්න.



ඔශ්ේ ශ්ෙලත්ශ්ත් ෙව් මල් ලැවීමටත් එහි ලර්ණ ෙඳා ව්ථානෙත කර තැබීමටත් එහි ක්රියාකාරීත්ලය
නැරඹිමටත් පුරුදවීම තුළින්. ඔබ ශ්මන්ම අන් අයද වතුටු ලන බල සිතන්න..
ශ්මම ශ්මොඩියුශ්ේ උඳශ්දව් අනුල කටයුතු කශ්ල් නම් ඳශත වදශන් ආකාරශ්ේ කුණු බා ෙත
ශැකිය.



ඇෙිකම

01
02
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04
05

කුණු හිමිලන ශ්ේලල්
ිරර්ණායක
ඳිනවරය රව විදීමට ව්ලයං වශභාගීත්ලය
ගුරු/ලැඩිහිටි උඳශ්දව් අනුල කටයුතු කිරීම.
සියළුම ක්රියාකාරකම් ලට වශභාගී වී අදශව් ප්රකාය
බාෙත් අත්දැකීඹ් රීරාංෙ ාන ඉදිිනඳත් කිරීම
වාමුහිකල ක්රියාකාරකම් කිරීශ්ම් ශැකියා පුදර්ණය කිරීම
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