
     දියමන්ති වැඩසටහන -2019 

ශ්රේණිය - 10  

විෂය     - ශිල්ප කලා    1 වාරය 

නිපුණතාවය නිපුණතා මට්ටම 
කාලච්ශ්ේද 
ගණන 

ඉගැන්විය 
යුතු 
කාලය 

නියමිත පැය 
ගණන 

ඉටු 
කළ 
දිනය 

1. 
ශ්රී ලාකාශ්ජ  න කලා ළිබඳ   
ශ්තොරතුරු ගශ්ජෂණය කරයි. 

1.1. ශ්රී ලාාශ් ය  නකලා ළිබඳ   ශ්තොරතුරු ස්සක කරයි.  03 සති 1 පැය 1  

2.  යාමිතික හැඩතල 
භාවාතශ්යන් 
නිර්මාණකරණශ්යහි ශ්යශ්දයි. 

2.1.  යාමිතික ිදි ස ස හා භාවිත කරන කපකරණ ශ්තයරයි. 03 සති 1 පැය 2  
2.2 වෘත්තයක ශ්කටසක හඳුනා ගනිමින් වෘත්ත නිර්මාණය කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  
2.3 වෘත්ත ආශ්රිත නිරමාණ කරයි. 06 සති 2 පැය 4  
2.4  හු අස්ර හඳුනා ගනිමින් නිර්මාණකරණශ්  ශ්යදයි. 06 සති 2 පැය 4  

3. විවිධ ක්රම භාවිතශ්යන් ශ්රදිළිබඳ 
අලාකාර කරයි. 

3.1 වර්ණාවලිය හඳුනා ගනිමින් චාට් සටහනකට ගනී. 02 සති 2/3 පැය 1 වි. 20  
3.2 ශ්රදිළිබඳ අලාකරණය ස හා සුදුසු තත්වයකට පත්කර මුද්රණ                                       
සාය ස තහවුරු කරයි. 

03 සති 1 පැය 2  

3.3 ශ්රදිළිබඳ අලාරණ ක්රම හඳුනා ගනිමින් නිර්මාණ කරයි. 02 සති 2/3 පැය 1 වි. 20  

2 වාරය 
4. ශ්රදිළිබඳ නිෂකපාදන 

ක්රියාවලිශ්යහි නියැශ්ලයි. 
4.1 විවීම ස හා සුදුසු ශ්කඳි වර්ග හඳුනාගනිමින් ක්රියිරකරක සහි 
නිරත ශ්වයි. 

02 සති 2/3 පැය 1 වි.20  

4.2 ශ්කදඳි හඳුනා ගැනීශ් ස ක්රම අත්හදා   ලයි. 02 සති 2/. පැය 1 වි. 20  
4.3 ශ්කඳි භාවිත කර නිර්මාණකරණශ්යහි ශ්යශ්දයි. 05 සති 1 2/3 පැය 3 වි.20  
4.4 වියමන් රටා ප්රසකතාරගත කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  

5. මැටි හඳුනා ගනිමින් 
නිර්මාණකරණශ්යහි ශ්යශ්දයි. 

5.1 මැටි විශකශ්ල්ෂණය කරයි. 03 සති 1 පැය 2  
5.2 නිරමාණකරණය ස හා මැටි පද ස කරයි. 03 සති 1 පැය 2  
5.3 පද ස මැටි භාවිතශ්යන් නිර්මාණ කරයි. 05 සති 

102/3 
පැය 3 වි.20  



        

  

6. විසිතුරු අලාකරණ නිර්මාණ 
වල ශ්යශ්දයි. 

6.1 ගෘහ අභයන්තර අලාකරණ නිර්මාණය කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  
6.1.1. රි න් භාවිතශ්යන් විවිධ නිර්මාණ කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  
6.1.2. මැහු ස ක්රම භාවිතශ්යන් අත් පදසු සියය  නිර්මාණය 
කරයි.   

04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  

6.1.3. ප ළු භාවිතශ්යන් නිර්මාණ කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  
6.2  හිසක වැසකම  ශ්ගොතයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  

3 වාරය 
7. සැහැල්ලු ශ්සල්ල ස  ඩු 

නිර්මාණකරණශ්  ශ්යශ්දයි.  
7.1 සැහැල්ලු ශ්සල්ල ස  ඩු නිර්මාණය කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 40  

8. කඩදිසි මාශ්ධයයන් විසිතුරු 
නිර්මාණ කරයි. 

8.1 සු  පැතුම  නිර්මාණය කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි. 20  

9 කදයාන අලාකරණ නිර්මාණ 
ියහි කරයි. 

9.1 කදයාන අලාකරණ කපාාග නිර්මාණය කරයි. 05 සති 1 2/3 පැය 3 වි. 20  



 


