10 පශ්රේණිය නව විෂය නිර්පද්ශයට අද්ාළ නැණස කාලසටහන
සඳුද්ා 27 ජූනි
පේලාව

විෂයය

පාඩම

7.30 පප.ව

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

7.50 පප.ව8.30පප.ව

විද්යාව

ජීවීන්පේ ලාක්ෂණික
ශ්වසනය

8.30පප.ව 9.10පප.ව

ගණිතය

ලඝුගණක භාවිතපයන්
ගුණ කිරීම

English

Activity 1 Reading
and writing (Finger
Millet)

ඉතිහාසය

නිවාස ඉදිකිරීපම්
තාක්ෂණය

9.10පප.ව9.50පප.ව

9.50පප.ව10.30පප.ව

අඟහරුවාද්ා 28 ජූනි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

විද්යාව

ජීවින්පේ ලාක්ෂණික
වර්ධනය හා විකශනය

ගණිතය

ලඝුගණක භාවිතපයන්
පෙදීම

ගණිතය

y = a, x = b, y = mx,
y = mx+c ආකාරපේ
ප්රස්ථාර පිළිෙඳ ද්ැනුම
පුණරික්ෂණය

සිංහල

පවසතුරු ද්ා කපවහි
අන්තර්ගතය
හදුනාපගන ඉදිරිපත්
කරයි

ෙද්ාද්ා 29 ජූනි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

ගණිතය

සරල පර්ඛාවක
අනුක්රමණය ගණනය කිරිම

English

Activity 4 Bar Graphs

විද්යාව

ෙල සම්ප්රයුක්තය

විද්යාව

රසායනික ෙන්ධන
හැඳින්වීම

බ්රහස්පතින්ද්ා 30 ජූනි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සකුරාද්ා 01 ජූලි
විෂයය

පාඩම

විකාශය ආරම්භය සහ පපළගැස්ම

සිංහල

පවසතුරුද්ා කපවහි
කාපවෝත්ක්රම ශිල්ප
ක්රම භාවිතය
විමර්ශනය කරයි.

සිංහල

වාේ පකෝෂිය ද්ැනුම
ප්රද්ර්ශනය කරයි

විද්යාව

අයනික ෙන්ධන
හැඳින්වීම

විද්යාව

අයනික සිංපයෝග

ගණිතය

අන්ත#ඛන්ඩය දී ඇති
විට අනුක්රමණය පසොයා
පර්ඛාපේ සමීකරණය
පසවීම

ඉතිහාසය

පැරණි විද්යාව හා
තාක්ෂණය (වැේ හා
ෙැඳුනු*

English

Activity 5
Advantages of
eating home made
food

ගණිතය

ලක්ෂය පද්කක් පමණක්
ඇති විට පර්ඛාවක
සමීකරණය පසවීම

භූපගෝල විද්යාව

සත්ව පාලනය

විපේක කාලය

10.30පප.ව10.50පප.ව
10.50පප.ව11.30පප.ව

සිංහල

11.30පප.ව12.10 ප.ව

සිංහල

12.10 ප.ව12.50ප.ව

වයවසායකත්ව
අධයයනය

12.50 ප.ව1.30 ප.ව

වාණිජ්ය හා
ගිණුම්කරණය

කතා වස්තුවක් ඇසුපරන්
නාටය පිටපතක් පගොඩ
නැගිම
අර්ථ රසය උද්අපනය
කිරිම සද්හා ශබ්ද් රසය
ඉවහල් වන ආකාරය
හදුනා ගැනීම

භූපගෝල විද්යාව

වතු කෘෂිකර්මය (පත්
වගාව)

භූපගෝල විද්යාව

වතු කෘෂිකර්මය (රෙර්
වගාව)

ඉතිහාසය

මැටි ෙඳුන් තැනීම

English

Activity 2 Reading
Fill the grid

වාණිජ්ය හා
ගිණුම්කරණය

මුලික පපොත් හැදින්වීම

වයවසායකත්ව
අධයයනය

අභයන්තර දුරුවලතා
හමුපේ වයාපාර
බිඳවැටිම

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

මූලික තර්ක කාරක
පලස - NOT තර්ක
කාරකපේ ක්රියාව

වයාපාර අභයන්තර
පරිසරපේ සිංරචක

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

මූලික තර්ක කාරක
පලස -AND තර්ක
කාරකපේ ක්රියාව

පතොරතුරු හා
සන්නිපේද්න
තාක්ෂණය

මූලික තර්ක කාරක පලස
- OR තර්ක කාරකපේ
ක්රියාව

වාණිජ්ය හා
ගිණුම්කරණය

මුලාශ්ර පල්ඛන වල
අවශයතාව හා
ප්රපයෝජ්න

English

Activity 6/7 Grains
and information

අභයාස ඇසුරින් ගිණුම්
ගත කිරීම හා ගුලනය
කිරීම 2

ඉතිහාසය

ශ්රී ලිංකාපේ පැරණි
විද්යාව හා තාක්ෂණය
(වැේ*

වයවසායකත්ව
අධයයනය

වයාපාර අභයන්තර
ශක්තීන් එහි දියුණුවට
පයොද්ා ගැනීම

සිංහල

කියවීපම් විවිධ
ශශලින් හදුනා ගනියි

ඉතිහාසය

සීගිරිය

ඉහත කාලසටහන සද්හා පාඩම් පපළගැස්වීපම්දී ඒ ඒ විෂයයන්ට අද්ාළව ළඟා කර ගත යුතු නිපුණතා මට්ටපමහි අනුපිළිපවල පරිදි විකාශය කිරීම සද්හා පපළ පපොපතහි පාඩම් පපළ
ගැස්වීමට හැකි සෑමවිටම උත්සහපගන ඇත.

