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මප/හෙනු/ශ්රී ප්රඥාරතන ම.ම විෙයාලය -හෙළිඔය

6 හරේණිය වාණිජ විෂයය

හමාඩියුලය :- ජීවන ෙැක්ම

ක්රියාකාරකම :-එක්ව ෙකිමු අපි සිහිනයක් /මම සැමට ශක්ියක් හවමි

අපේක්ෂිත ඉපෙනුම් ඵල :-

❖ තම අිරික්තය තුලින් වයවසායක අවසේථා නිර්මාණය කර ෙැනීම

❖කණ්ඩායම් සු ෙතාව හොඩ නො ෙැනීම මගින් තමන්හේ  ා අන් අයහේ හපෝෂණ අවසේථා සපුරා

ෙැනීම

❖ සේවයං ඉපයීමක් තුලින් මුෙල් ඉතුරුම්කරණය සෙ ා හයාමු කිරීම



• ඉපෙනුම් - ඉෙැන්වීම් ක්රියාකාරකම :-

❖ සාමාජිකයන් 10 ක් පමණ වන පරිදි පන්ිය තුල සිසු කණ්ඩායම් 3ක් හොඩ නො ෙැනීම 

❖ කණ්ඩායම් නායකයන් ගුරුතුමා/තුමිය සමෙ සාකච්ජා කර ෙනිමින් ඒ ඒ කණ්ඩායම් සෙ ා හවන හවනම , ප සුහවන් 

හසායා ෙත  ැකි විවිධ පළතුරු වර්ෙ 3ක් රැහෙන ඒමට හයෝජනා කර ෙැනීම.

❖ ඒ ඒ කණ්ඩායම් විසින් රැහෙන එන පළතුරු වර්ෙ වලින් (පළතුරු වලට අෙය එකතු කිරීම් හකාට නිර්මාණශීලීව සකසේ 

කල  ැකිය ) 1/3 ක් තම කණ්ඩායහම් ආ ාරය සෙ ා තබා ෙැනීම .

❖ ඉිරි 2/3 ක  පළතුරු හකාටස අහනක් කණ්ඩායම් 2 සෙ ා අහලවි කිරීම

❖ අහනක් කණ්ඩායම් වලින් හවනත් පළතුරු වර්ෙ 2ක් මිලදී ෙැනීම 

❖ සෑම සාමාජිකයකුටම පළතුරු වර්ෙ 3ක් ආ ාරයට ෙත  ැකි වන පරිදි විකීණීම , මිලදී ෙැනීම  ා හබො  ො ෙැනීම සිදු 

කිරීම 

ක්රියාකාරකම පිළිබෙ ගුරු සිසු අෙ සේ 

සිසු අෙ සේ ගුරුභවතුන්හේ අෙ සේ

ක්රියාකාරකම සෙ ා අවශය තරම් කාලය ලැබීම පිළිබෙ 

සතුට 

ශාසේිය වැඩවලදී පසුබට ළමයින් හමම ක්රියාකාරකම් 

වලදී වඩාත්  ක්රියාකාරී වීම වැෙෙත් ලක්ෂණයකි. 

විවිධ වර්ෙහේ පළතුරු ආ ාරයට ෙැනීමට ලැබීම පිළිබෙ 

සතුට 

සිසුන්ම වැඩ සැලසුම් කර ෙන්නා බැවින් වයවසායක 

කුසලතා ආරම්භහේ සිටම වර්ධනය වීම 

හබාහ ෝ ලිවීමට හ ෝ අභයාස කිරීමට හනාමැි වීම 

සතුටකි 

ලිඛිත කාර්යයන් අවම බැවින් සිසුන්හේ සමසේත උනන්දුව 

ප්රසංශනීය වීම 

හවළොම් කිරීහමන් සෑම ශිෂයහයකුටම මුෙලක් උපයා 

ෙැනිම සතුටකි 

කණ්ඩායම් වශහයන් ක්රියා කරන බැවින් ෙැටුම් වලින් 

හතාර වූ සු ෙත්වයක් හොඩනැගීම 

සියකට වතාවක්වත් හමවැනි ක්රියාකාරකම් කිරීම 

අවශයය 

ලිඛිත වාර්තා පවත්වා ෙැනීම අවම වීම මගින් ප්රාහයෝගික 

කාර්යයන් සෙ ා වැඩි අවසේතාවක් ලැබීම 



සමසේතයක් හලස හමාඩියුල ක්රියාකරකම්,

❖ ප්රාහයෝගික ක්රියාකාරකම් සහිත බැවින් ඉහෙනීමට උහෙයෝගි බව ඇි හවයි .

❖ කුඩා කල සිටම සිසුන් තුල වයවසායක අෙ සේ නිර්මාණය කරයි.

❖ අනහයෝනය සු ෙ බව හොඩනංවයි.

හමාඩියුල ඉහෙනුම වඩාත් සඵලොයී වීමට,

❖ ක්රියාකාරකම් සෙ ා ප්රමාණවත් කාලයක් අවශය බැවින් දිනකට විෂයන් 3ක් හ ෝ 4 කට සීමා කිරීම 
සුදුසු හේ. 

❖ ක්රියාකරකම් වලදී සිසුන් මෙ ැරීයාම අවම කර ෙැනීම සෙ ා ගුරු අවධානය තීව්ර කිරීම කල යුතු හේ.

❖ තක්හසේරුකරණය  ා ඇෙයීම නිවැරදි  ා විශේවසනීය වීම මගින් ජාික විභාෙ හවනුවට පිළිෙත  ැකි 

විකල්පයක් කර ෙත යුතු හවයි.


