10 ටශ්රේණිය නව විෂය නිර්ටද්ශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 18 ජූලි
ටේලාව

7.30 පෙ.ව

7.50 පෙ.ව8.30පෙ.ව

8.30පෙ.ව 9.10පෙ.ව

9.10පෙ.ව9.50පෙ.ව

9.50පෙ.ව10.30පෙ.ව

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

අඟහරුවාද්ා 19 ජූලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

11.30පෙ.ව12.10 ෙ.ව

12.10 ෙ.ව12.50ෙ.ව

12.50 ෙ.ව1.30 ෙ.ව

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

සකුරාද්ා 22 ජූලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ ටපළගැස්ම

සිංහල

පුවත්පත්
වාර්තාවක හා
විටශේෂාිංග ලිපියක්
අතර සම්බන්ද්ය
හදුනාගැනීම

සිංහල

වී,ටහේන්,මැටි
කර්මාන්ත ආශ්රිත
භාෂාව, සරිත්
විරිත්, සාකච්ජා
කිරිද් එම
කර්මාන්තයන්

Activity - 02
Adjectives –
suffixes’

විද්යාව

ඇනිමාලියා
අපෘෂ්ඨ විංශින්

විද්යාව

ජීවින්
නාමකරණය

විද්යාව

ප්ලාන්ටේ
වර්ගීකරණය සපුෂ්ප ශාක

ගණිතය

මධ්යක ටේගය
ගණනය කිරිම

ඉතිහාසය

නීතිය හා
සම්පරද්ාය

විද්යාව

ඇනිමාලියා
පෘෂ්ඨ විංශින්

English

Activity - 03
Noun – verbs&
Adjectives

ගණිතය

දුර කාල ප්රස්ථාර
ඇදීම හා ගැටලු
විසදීම

ඉතිහාසය

සමාජ ධූරාවලිය

භූටගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාටේ
එළවළු හා
පළතුරු වගාව

විද්යාව

සිංහල

ජන කවිය හදුනා ගමු

ගණිතය

ආදිටේ ගැටලු
විසදීම

ගණිතය

දුම්රියක් ටේදිකාවක්
පසුකරන අවස්ථාව

ගණිතය

y = ax2 + b ශ්රිතයක
සරස් විස්ථාපන

English

English

Activity - 01
Reading & writing
(Announcements)

විද්යාව

බල සමතුලිතතාව (1)

ඉතිහාසය

සමාජ සිංවිධ්ානය

English

Activity 11 Singular
Plural

විටේක කාලය

10.50පෙ.ව

11.30පෙ.ව

විෂයය

බ්රහස්පතින්ද්ා 21 ජූලි

ප්ලාන්ටේ
වර්ගීකරණය - අපුෂ්ප
ශාක

10.30පෙ.ව-

10.50පෙ.ව-

බද්ාද්ා 20 ජූලි

සිංහල

සිංහල

කර්මකාරක වාකය
නිර්මාණය හා අභයාස
කිරීම

විටශේෂාිංග ලිපියක
ලක්ෂණ හදුනාගැනීම

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

අවස්ථා ප්ර ටයෝජනය
තුලින් වයාපාර දියුණු
කිරීම

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බැිංකු ගිණුම හා මුලාශ්ර
ටේඛණ හැදින්වීම

සිංහල

English

මටනෝ ප්රනාන්දු, ඩබ්.ඒ
අටබ්සිංහ, මඩවල එස්
රත්නායක නිර්මාණ
කරුටවෝ හා ඔබවුන්ටේ
නිර්මාණ කියවීම

කාලය දී ඇති විට
ලක්ෂය ටද්කක් අතර
දුර ටසවීම

භූටගෝල විද්යාව

ශ්රි ලිංකාටේ සුළු
අපනයන ටබෝග

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

බැිංකු ගිණුම
ආශ්රිත ගනුටද්නු
වලට අද්ාල
ද්විත්ව සටහන

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

බාහිර පරිසර
තර්ජන හමුටේ
ටනොසැලී සටිම

ටතොරතුරු හා
සන්නිටේද්න
තාක්ෂණය

දද්නිකව මුහුණ
ටද්න ගැටළු විස්තර
ඒ සඳහා බූලියානු
තර්ක භාවිත
කරමින් විසඳුම්
ටසවීම

වාණිජය හා
ගිණුම්කරණය

ටෙක්පත් අගරු
විම

English

Activity 04
Prepositions

සිංහල

ටතෝරා ගත්
මාතෘකාවකට අනුව
විටශේෂාිංග ලිපියක්
නිර්මාණය කිරිම.

ඉතිහාසය

පරිසර
සිංරක්ෂණ නීති
රීති

විද්යාව

ජීවීන් වර්ගීකරණය

ටතොරතුරු හා
සන්නිටේද්න
තාක්ෂණය

දද්නිකව මුහුණ
ටද්න ගැටළු විස්තර
ඒ සඳහා බූලියානු
තර්ක භාවිත
කරමින් විසඳුම්
ටසවීම

English

Beautiful place in sri
lanka information
Activity - 05

වයවසායකත්ව
අධ්යයනය

වයාපාරයට බාහිර
පරිසරටයන් ඇති
තර්ජන

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩම් ටපළගැස්වීටම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මේටටමහි අනුපිළිටවල පරිදි විකාශය කිරීම සද්හා ටපළ ටපොටතහි පාඩම් ටපළ
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහටගන ඇත.

