අප අවට සත්තු
1. ගෘහ ආශ්රිත ව ඇති කරන සත්තු.
බල්ලා, පූසා, එළදෙන, එළුවා, කුකුළා, ගවයා, මී හරකා, ................., ................., .................
ඉහත පින්තූර එක්රැස් කර ගන්තන.

2. ගෘහ ආශ්රිත ව පරිසරයේ ගැවයසන සත්තු.
කපුටා, ගිරවා, මයිනා, දල්නා, හූනා, මකුළුවා, කටුස්සා, කබරයා, තලදගායා, ඇටි කුකුළා, දගාළු
දබල්ලා, ෙළඹුවා, වඳුරා, ................., ................., ................., ................., .................
ඉහත පින්තූර එක්රැස් කර ගන්තන.
3. පහත වගුව පිටපත්ත කරයගන, එක්රැස් කරගත්ත පින්තූර වගුයේ ගැළයපන තීරැයේ අලවන්තන.
ගෘහ ආශ්රිත ව ඇති කරන සත්තු

ගෘහ ආශ්රිත පරිසරදේ ගැවදසන සත්තු

ඉහත හඳුනාගත්ත සියලුම සුන්තදේ,
•
•
•

ශාරීරික ලක්ෂණ
ගමන්ත විලාසය
සුන්තදේ හැසිරීම

නිරීක්ෂණය කරන්තන.
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4. සුන්තයගන්ත මිනිසාට ඇති පරය ෝජන.
මී මැස්සා
1. කුරැල්දලෝ
2. සමනලයා
3. මාළු

ඖෂධ ලබා දීම (මී පැණි)

}

පරිසරය අලංකාර කිරීම

4. කබරදගායා

හානිකර සුන්ත විනාශ කිරීම

5. වවුලා

බීජ වයාප්ත කිරීම

6. වැහිලිහිණියා
7. දමරැ
8. කුකුළා

}

පරිසරදේ දවනස් වීම් පිළිබඳ ව ෙැනුම්වත්ත කිරීම

9. එළදෙන
10. කිකිළිය

}

ආහාර ලබා දීම

11. මීගවයා
12. ගවයා

}

දගාවිතැන්ත කටයුුවලට උෙව් ලබාදීම
සුවිදේෂී හැකියා දයාදා ගනිමින්ත මිනිසාට උෙව් කිරීම
(අපරාධකරැවන්ත ඇල්ීම, මත්තරවය හඳුනා ගැනීම)

13. බල්ලා
14. ගැඩවිලා
15. දව්යා

}

කැලිකසල දිරාපත්ත කිරීමට උෙව් වීම

5. අප අවට පරිසරයේ යවයසන සුන්තයේ ශාරීරික ලක්ෂණ හා හැකි ාවන්ත එකියනකට යවනස් යේ.
සුන්ත නිරීක්ෂණ කරන්තන. ඒවා හඳුනා ගන්තන.
පරිසරදේ දවදසන සුන්තදේ සුවිදේෂ හැකියා
සත්තු

හැකි ා

1. ගිරවා

යම් යම් දේ කැපීමට ඇති හැකියාව

2. දකාටදටෝරැවා

ගසක් සිදුරැ කිරීමට ඇති හැකියාව

3. වඩු කුරැල්ලා

නිර්මාණශීී කූඩු හැදීදම් හැකියාව

4. බටටිච්චා
5. පැණි කුරැල්ලා

}

6. වඳුරා
7. දගම්බා
8. සර්පයා
9. හූනා

ගසකින්ත ගසකට පැනීම

}

10. කටුස්සා
11. ඉබ්බා
12. දගාලුදබල්ලා

සියුම් දලස කූඩු සැකසීම

දිගු දිව දයාදා ගනිමින්ත දගාදුරැ අල්ලා ගැනීම

ආරක්ෂාව සඳහා ශරීරදේ පැහැය දවනස් කර ගත හැකි වීම.

}

ආරක්ෂාව සඳහා සැඟවීමට ඇති හැකියාව
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6. සුන්තයේ හැසිරීම්, සුවියේෂ හැකි ා පිළිබඳ කි යවන කවි, ගී.

දමන්තන දමතන කූඹි රැලක්
ගුලක් හෙනවා
අන්තන අතන දව්දයෝ රැලක්
හුඹස් බඳිනවා
පුංචි උනත්ත උන්ත හැම දලාකු
වැඩක් කරනවා
පුංචි අපිත්ත එකු දවලා
රටක් හෙනවා
පෙ රචනය : එච්. ඩී. ජයතිලක

දගාලුදබල්ලා කම්මැලියා
ගාට ගාට යනවා
එළවළු පැළ ටික කන්තනට
රෑට රෑට එනවා
බය උණා ම අකුළාදගන
දේ ඇුළට යනවා
ටිකක් ඉඳල බය ඇරැණ ම
ආදයත්ත ගාටනවා
ඉහත දෙන ලෙ ගීත ගායනා කර එම සුන්තදේ චර්යා ඇසුරින්ත අපදේ ජීවිතයට එක් කර ගත හැකි
ආෙර්ශ ලියන්තන.
7. සමීප පරිසරයේ යවයසන සුන්තයගන්ත යෙන්ත ෙ නිවස ආශ්රිත ව ඇති කරන සුන්තයගන්ත අපට සිදු
වන හානි.
හානිය

සුන්ත

1. දරෝග දබෝවීම

•
•
•
•
•

මදුරැවා
දගමැස්සා
කිනිුල්ලා
පූසා
වඳුරා

•
•
•
•

මීයා
දල්නා
බල්ලා
මැක්කා

2. ආහාර අපිරිසිදු වීම

•
•

මීයා
දගමැස්සා

•
•

කැරදපාත්තතා
දල්නා

3. දබෝග වගාවන්ත විනාශ කිරීම

•
•
•

ගවයා
ඌරැ මීයා
දමානරා

•
•
•

ඉත්තතෑවා
දගාලුදබල්ලා
ෙළඹුවා
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සුන්තයගන්ත සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීෙ සඳහා කල හැකි යේ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

දබෝවිය හැකි ස්ථාන විනාශ කිරීම
ආහාර රවය වසා තැබීම
නිවස හා අවට පිරිසිදුව තබා ගැනීම
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. මිනිසුන්තයේ විවිධ කිි ාකාරකම් නිසා සුන්තට හානි සිදුවන අවස්ථා හා මිනිසුන්ත විසින්ත සුන්ත රැක
බලා ගන්තනා ආකාර.

දපාලිතීන්ත සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතය නිසා සුන්තට සිදුවූ හානි

මිනිසුන්තදගන්ත සුන්තට වන හානි
•
•
•
•

සුන්තට පහර දීම
සුන්තදේ පැවැත්තමට අහිතකර, හානිකර
රවය පරිසරයට මුදා හැරීම. ( උදා: දපාලිතීන්ත)
සුන්ත සිර කර තැබීම
වාසස්ථාන විනාශ කිරීම

මිනිසුන්ත විසින්ත සුන්ත රැකබලා ගන්තනා ආකාර
•
•
•
•

ආරක්ෂාව ලබා දීම
පිරිසිදු කිරීම
ආහාර පාන ලබාදීම
අවශය දබදහත්ත, එන්තනත්ත ලබාදීම
..... වැනි කරැණු

9. සුන්ත නු පරිසරයේ යකාටසකි. සි ලුෙ සුන්ත ආරක්ෂා කිරීෙ
යුුකෙකි.

හපත්ත කිි ාවක් යෙන්ත ෙ අපයේ

1. “සුන්ත රැක ගනිමු” මැදයන්ත ඔබ ුළ ඇති වන හැඟීම් චිතරයක් මගින්ත ඇඳ ෙක්වන්තන.
2. පහත රවය හා උපදෙස් පරිදි දෙමාපියන්ත හා එක්ව කිියාකාරකම් හි දයදෙන්තන.
• කුඩා පරමාණදේ කාඩදබෝඩ දපටටියක් (5” x 5” x 5” පමණ පරමාණදේ.)
• නූල්, චුම්බක
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•
•

කඩදාසි, ඇමුණුම් කටු
විවිධ වර්ණ කඩදාසි

•

විවිධ වර්ණ කඩදාසිවලින්ත කුඩා පරමාණදේ සමනලයන්ත, මාළුන්ත, කුරැල්ලන්ත හා මල්වල
ආකෘති කපා ගන්තන.
ආකෘති දහාඳින්ත ෙර්ශනය වීම සඳහා කාඩදබෝඩ දපටටිදේ දෙපැත්තතක් ( පරතිවිරැේධ පැති
2කින්ත ) කපා ඉවත්ත කර ගන්තන.
කාඩදබෝඩ දපටටිදේ යටි පැත්තදත්ත සිදුරැ දෙකක් ( සුදුසු දුරකින්ත) විෙ ගන්තන.
නූල් 2ක් එම සිදුරැ ුළින්ත යවා ඇමුණුම් කටුවලට අමුණා, එම ඇමුණුම් කටුවල සත්තත්තව
ආකෘතීන්ත රඳවා ගන්තන.
කාඩදබෝඩ දපටටිදේ ඉහළින්ත ෙ සිදුරැ දෙකක් විදින්තන. ඒ ුළින්ත නූල් දෙකක් යවා ඒවාදේ
දපටටිය ුළ ඇති දකළවරවල චුම්බක කැබලි දෙකක් ගැට ගසන්තන.
වමත සහ ෙකුණත භාවිත කරමින්ත ආකෘති දවත චුම්බක කැබැලි ළං කර චලනය කරමින්ත
සුටු වන්තන.

•
•
•
•
•

3. අවට පරිසරදේ ඇති අපදත්ත යන රවය ආශිදයන්ත සත්තත්තව ආකෘති නිර්මාණය කරන්තන.
උදා:
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