වනජීවී සංරක්ෂණ වයාපෘතියේ මාර්ගගත (Online)
තරඟය-2020
FAUNATURA ’20
‘ජෛව විවිධත්වය’ යන යේමාව යටයේ 2020 ය ෝක පරිසර
දිනය සැමරීම.
• මෙය ප්රාථමික සහ මයෙෂ්ඨ මෙඅංශයටෙ විවෘත තරඟයකි.
• ශිෂොවකට තම වයස් කාණ්ඩය යටමේ උපරිම තරඟ
දෙකක් සඳහා පමණක් ඉදිරිපත් විය හැකි.
• සියලුම නිර්මාණ සිිංහල දහෝ ඉිංග්රීසි භාෂාදවන් විය යුතුය.
• දමම ඉදිරිපත් කිරීම් ඔදේම නිර්මාණ විය යුතුය.
ප්රාථමික අංශය (3-5 යරේණි)
දත්මාව: “ස ොබොදහසේ අසිරිය වැඩි කරවන අසේ වන තුන්
රැක ගනිමු”
• චිත්ර (ප්රමාණය - A3/A4)
• රචනා (වචන ගණන - 50-70 ක් අතර)
• කවි
- සඳැස් කවි 1ක් මහෝ 2ක්

සෛෙෂ්ඨ අංශය

1 වන කාණ්ඩය : - 6-8 යරේණි
දත්මාව: “ ්වභොවධර්මසේ අසිරිමත්ම දොයොදය, වනජීවින්
රැකගනු ව ්...”
• චිත්ර (ප්රමාණය - A3/A4)
• රචනා (වචන ගණන -150 ට ම ා අඩු)
• කවි
- සඳැස් කවි 3ක්
සහෝ
- නිසඳැස් කවි මේළි 10ක්

2 වන කාණ්ඩය : - 9-11 යරේණි
දත්මාව: මිනි ො නිවස හි ගොල් කර,නිදහ භුක්ති විඳින
වන තුන්”
• චිත්ර (ප්රමාණය- A3/A4)
• දකටි වීඩිදයෝව (කාල සීමාව - මිනිත්තු 3 ට අඩු)
-ඕ ෑෙ වීඩිමයෝ නිර්ොණ app වර්ගයක් භාවිතා කළ
හැකිය
• රචනා (වචන ගණන - 250 ට ම ා අඩු)

3 වන කාණ්ඩය : - 12-13 යරේණි
දත්මාව: “ ංවර්ධනසේ නොමසයන් සේ සිදුවන්සන් වනජීවින්
ංරක්තෂණය වීම ද? නැිනේ තවදුරටත් ඔවුන් වැනසී යොමද? ”
• ග්රැෆික් නිර්ොණ (දපෝස්ටර්, අත් පත්රිකා, මකාලාය)
-ඕ ෑෙ ග්රැෆික් නිර්ොණ app වර්ගයක් භාවිතා කළ හැකිය
• රචනා ලිවීම (වචන ගණන -350 ට ම ා අඩු)
• කවි
- සඳැස් කවි 6ක ට වඩා
සහෝ
- නිසඳැස් කවි මේළි 15ක ට වඩා

• 1st,2nd, 3rd ්ථොන ෛයග්රොහකයන් එක්ත එක්ත කොණ්ඩය
යටසත් එක්ත එක්ත තරඟසයන් සතෝරො ගනු ලැසේ.
• සියලුම ෛයග්රොහකයන්ට වටිනො හික පත්රයක්ත ප්රදොනය
සකසර්.
• ඔබසේ නිර්මොණ මග,
- කොණ්ඩය
- නම හ පංිය
- දූරකථන අංකය
පහත ඳහන් විදුත් තැපැල් ලිපිනය සවත ඉදිරිපත්
කරන්න.
Wildlifeconservationproject@Musaeus.lk

• සියලුම නිර්මොණ 20.06.2020 දිනසයහි සහෝ ඊට සපර
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන්න.

වැඩි විසේතර සඳහා අමතන්න
වනජීවී සංරක්ෂණ වයාපෘති කමිටුව 2020/2021
ඩිනුකි මාසදකෝරාල (සභාපති) – 0771410592
සාර ො අල්ගම (දල්කම්) - 0757658541
හංසි ෙයානාත් (භාණ්ඩාගාරික) - 0762112177
පුරවි කුලතංග (ප්රධාන සිංවිධායක) – 0711386658

