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කතෘ පිළිබඳව, 

ආචාර්ය චැරිටි ර ෝලන්ඩ් මහත්මිය ප ෝර්ට්ලන්ඩ්හි ඔරිර ාන්ඩ 

ර ෞඛ්යය හා විද්යාව පිළිබඳ විශ්ව විද්යාලරේ ආබාධ  හ 

 ංවර්ධනය පිළිබඳ අධයයන ආයතනයට  ම්බන්ඩධව ක්රියාක යි. 

ඇය විසින්ඩ  ංකීර්ණ  හ බහුවිධ ආබාධ  හිත පුද් ලයන්ඩරේ 

 න්ඩිරේද්න කු ලතා  ංවර්ධනයට අද්ාළ පුළුල් පර්රේෂණ  හ 

ිරූපණ වයාපෘති රැ ක්  ංවිධානය ක  ඇත.  
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සන්නිවේදන අනුකෘතිය(කමියුිවේශන්න වේට්රිේස් ) යනු කුමේද?  

සන්ඩ්ිපේදන අනුකෘතිය(කියුිපේශන්ඩ් පේට්රිේස් ) සැලසුේ කර ඇත්මපත්ම ඔපේ දරුවා දැන්ඩ් 

සන්ඩ්ිපේදනය කරන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? යන්ඩ්න පදමේියන්ඩ් වන ඔබට ප න්ඩ්ීමට ය. එය ඔපේ 

දරුවා සඳහා තාර්ටිකව සන්ඩ්ිපේදනය දියුණු කළ යුතු ආකා ය ිළිබඳ අදහසේ ද ලබා 

පදනු ඇත. එය ප්රථම වරට 1990 දී ප්රකාශයට  ත්ම කරන ලද අතර 1996 දී ඔරිගන්ඩ් පසෞඛ්ය 

හා විදයා විශ්ව විදයාලපේ ආචාර්ටය චැරිටි පරෝලන්ඩ්හ විසින්ඩ් සංපශෝධනය කරන ලදී.  

පමි මුල් ඇ යුම කථන භාෂා හා භාශා චිකිත් කවරුන්ඩ  සහ අධයා න විපශ්ෂඥන්ඩ් සඳහා 

භාවිතා ිරීම සඳහා ිර්ටමාණය කර ඇත: එය තවමත්ම www.designtolearn.com හරහා 

ලබා ගත හැිය.රද්මේපියන්ඩ  ඳහා  ක ් කරන ලද රමම ඇ යුම වඩාත්ම භාවිතා කිරීමට 

පහසු පලස භාවිතා කිරීමට ිර්ටමාණය කර ඇත. එපමන්ඩ්ම, ඇ යුරම්  ප්රතිඵල  ැතිකඩක 

(profile) ති පිටුවක් රල  සාරාංශ කිරීමට හැකි රල   ක ා ඇත.  ැතිකඩ යනු ඔපේ 

දරුවා භාවිතා කරන සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීේ ම්ටම සහ ඔහු පහෝ ඇය ප්රකාශ කරන  ණිවිඩ 

පමානවාද යන්ඩ්න බැලූ බැල්මට ප න්ඩ්වන  ටහනකි . රමම  ැතිකඩ හරියටම මැට්රිේස් හි 

මුල් ිර්මාණරේ  ැතිකඩට සමාන පේ. ිවපස්දී සහ  ාසැපල්දී දරුපවකු සන්ඩ්ිපේදනය 

කරන ආකාරය එිපනකාට ප න්ඩ්ීමට පදමාියන්ඩ්ට සහ වෘත්මතිකයන්ඩ්ට (කථන භාෂා හා 

භාශා චිිත්මසකවරුන්ඩ්  සහ අධයා න විපශෂ්ඥන්ඩ්) එකම ඇ යුමක් භාවිතා කළ හැි බව 

මින්ඩ අදහස් පේ.  
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ඉලේකගත පිරිස  

සන්ඩ්ිපේදනපේ මුල් අවධිපේ සිටින සියලුම වයස්වල දරුවන්ඩ් සඳහා සන්ඩ්ිපේදන 
අනුකෘතිය(කියුිපේශන්ඩ් පේට්රිේස් ) සුදුසු පේ. සාමානය වර්ටධන රටාවේ සිත  දරුවකු 

තුළ මැට්රිේස් මගින්ඩ් ආවරණය වන සන්ඩ්ිපේදන කුසලතා  රාසය වයස මාස 0 ත්ම 24 ත්ම  
අතර පේ. ඕනෑම ආකාරයක සහ ප්රමාණයක සංකීර්ටණ හා බහුවිධ ආබාධ සිත දරුපවකු  
සඳහා පමය  සුදුසු පේ. දැනටමත්ම යේ  භාෂාවේ භාවිතා කරින්ඩ්  පත්මරුමේ සිතව සහ 
ගලායාමේ සිතව  සන්ඩ්ිපේදනය කරන දරුපවකුට සන්ඩ්ිපේදන අනුකෘතිය සුදුසු 
පනාපේ. 

පමට්රිේස් ි ඕනෑම ආකාරයක සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීමේ ඇතුළත්ම පේ: 

-ින්ඩ්ූර  ද්ධති, ඉපලේපරාික උ කරණ, ශේධ ප්රතිචාර පලස ලබාපදන  ද්ධති, පේල්, 

සංඥා භාෂාව සහ වසත්ු සංපේත වැි සන්ඩ්ිපේදන ක්රමවල විකල්  සන්ඩ්ිපේදන (AAC) 

ආකාර. 

-සරල ඉඟි, ශරීර චලනයන්ඩ්, ශේධ, ඇස් බැල්ම, මුහුපේ ඉරියේ වැි පූර්ටව සංපේත 
පයාදාපගන කරන සන්ඩ්ිපේදනය. 

 

සන්නිවේදන අනුකෘතිවේ සැලසුම 

සන්ඩ්ිපේදන අනුකෘතිය(කියුිපේශන්ඩ් පේට්රිේස් ) ිර්ටමාණය ිරීපේදී, සාමානය වර්ටධන 
රටාව අනුව  වර්ටධනය වන ළදරුවන්ඩ් නව පදපනකුපේ ලබාගත්ම විසත්ර පයාදාපගන ඇති  
අතර ඔවුන්ඩ් මාස 6 ත්ම 20 ත්ම අතර තුන්ඩ් වරේ ඇගයුේවලට ලේකර පමම විස්තර ලබාපගන 
ඇත. සන්ඩ්ිපේදනපේ ප්රධාන අංශ පදකේ පමම අනුකෘතියට සේබන්ඩ්ධ කරපගන ඇත. 

ඒවානේ, ිිසුන්ඩ් සන්ඩ්ිපේදනය ිරීමට පහත්ු සහ සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා ිිසුන්ඩ් භාවිතා 
කරන හැසිරීේ. 

සන්නිවේදනය කිරීමට වහ්තු හතරේ තිවේ. 

 ැතිකවඩි ඇති තීරුවලට  හළින්ඩ් ප පනන්ඩ්නට තිපබන  රිදි, සන්ඩ්ිපේදනය ිරීමට 
අවශය වන ප්රධාන පහත්ු හතරේ පයාදාපගන පමම අනුකෘතිය (පේට්රිේස්) ිර්ටමාණය කර 

ඇත. අිට අවශය පනාවන පද් ප්රතිේපශ්  ිරීමට, අිට අවශය පද් ලබාගැනීමට, සමාජය 
සමඟ සේබන්ඩ්ධ ීමට, පතාරතුරු ලබාදීමට පහෝ දැනගැනීමට එම පහ්තු හතර පේ. .පමම 
එේ එේ  ප්රධාන පහත්ු හතර යටවත්ම ිිිිසුන්ඩ් සන්ඩ්ිපේදනය කරන විපශ්ෂිත  ණිවිඩ 
ඇත.පේවා අනුකෘතිය (පේට්රිේස්) සේපූර්ටණ කරන විට ඔබ ිළිතුරු දිය යුතු ප්රශ්න වලටම  
අනුරූ  පේ.   

එම විවශෂ්ිත පණිවිඩ වන්නවන්න: 

1.ප්රතිේවෂප් කිරීම. 

     අ හසුතාවය ප්රකාශ ිරීම. 
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     විර ෝධය ප්රකාශ කිරීම. 

     යේ ිසි පදයේ ප්රතිේපශ්  ිරීම. 

 

2. ලබාගැනීම.   

     සුව පහසුව ප්රකාශ කිරීම. 

    යම් ක්රියාවේ පනානවත්මවා සිදුිරීම. 

    යේ පදයේ තවත්ම  ලබාගැනීම. 

     යේිසි ක්රියාවේ තව දුරටත්ම / නැවත නැවත ඉල්ීම  

     අලුත්ම ක්රියාවේ ිරීමට ඉල්ීම       

     භාේඩයේ නැවත ඉල්ීම. 

     පද්වල් අතරින්ඩ් පත්මරීම 

     අලුත්ම භාේඩයේ ඉල්ීම     

     ළඟ පනාමැති භාේඩයේ ඉල්ීම  

    

3. සමාජීය  

අන්ඩ් අය පකපරි ඇති උනන්ඩ්දුව ප්රකාශ ිරීම. 

අවධානය ලබා ගැනීම. 

අවධානය ඉල්ීම 

 පසපනහස දැේීම 

      ආචාර ිරීම 

      රද්වල් පබදා ගැනීම. 

      පකපනකුරේ  අවධානය පවන යමේ පවත පයාමු ිරීම. 

     ආචාරශීී වචන භාවිතය 

 

4.  වතාරතුරු  

     ඔේ , නෑ ප්රශ්නවලට ිලිතුරු දීම.     

     ප්රශ්න ඇසීම. 
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     පද්වල් පහෝ පුද්ගලයින්ඩ් නේ ිරීම. 

     අදහස් ද්ැක්ීම. 

 

සන්නිවේදනවේ මට්ටේ හතක් තිබේ. 

 ැතිකපඩි (profile) පේළි හත මගින්ඩ් ිරූ ණය පකපරන සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීේ ම්ටේ 
හතකට ඇ යුම තුල ද්  තවදුරටත්ම සංවිධානය කර ඇත. 

වමම මට්ටේ හත වන්බන් : 

I. දරුවා අරමුණකින් යුතුව හැසිරීමට බෙර අවධිය.  

දරුවාපේ හැසිරීම ඔහුපේ  ාලනය යටපත්ම නැත - නමුත්ම එය ඔහුපේ සාමානය තත්මවය 
රපන්ඩුම් කරයි (බඩගිි පහෝ මුත්රා කිරීම පහෝ ිදිමත වැි). ශරීරපේ චලනයන්ඩ්, මුහුපේ 
ඉරියේ සහ ශේධ වැි සාමානය හැසිරීේ වලින්ඩ් පදමේියන්ඩ්ට දරුවාපේ තත්ත්වය කුමක්ද් 
යන්ඩන කීමට හැකිය.     

 

II. දරුවා අරමුණකින්න යුතුව හැසිබරන අවධිය. 

දරුවා හැසිරීම ද්ැන්ඩ අ මුණකින්ඩ යුතුරේ.(හැසිරීම දරුවාපේ  ාලනය යටපත්ම සිදුරේ.) නමුත්ම 
“මම පමය කරන්ඩ්පන්ඩ් නේ, අේමා පහෝ තාත්මතා මා පවනුපවන්ඩ් එය කරනු ඇත” යන්ඩන 
ද්රුවාට තවමත් රනාවැටරහ්. පවනත්ම වචන වලින්ඩ් ි වපහාත්ම ඔහු / ඇය තවමත්ම අ මුණකින්ඩ 
යුතුව සන්ඩ්ිපේදනය පනාකරයි. ශරීරපේ චලනයන්ඩ්, මුහුපේ ඉරියේ, කටහඬ සහ ඇසව්ල  
බැල්ම වැි ද්රුවාරේ හැසිරීම් මගින්ඩ පදමේියන්ඩ්ට දරුවාපේ අවශයතා සහ කැමති රද් 
කුමක්ද්ැයි කීමට  හැක.  

 

ද්රුවාරේ අ මුණකින්ඩ යුතුව සන්ඩ්ිපේදනය කිරීම III වන අදිය  සමඟ ආ ම්භ රේ. 

 

III. සාේප්රදායික වනාවන සන්නිවේදනය 

දරුවා තම අවශයතා සහ තමන්ඩ කැමති රද් අන්ඩ් අයට ප්රකාශ ිරීමට ිතාමතාම පූර්ටව 
සංපේතාත්මමක හැසිරීේ භාවිතා කරයි. සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා භාවිතා කරන හැසිරීේ පූර්ටව 
සංපේතාත්මමක වන්ඩ්පන්ඩ් ඒවා ිසිදු ආකාරයක සංපේතයකට සේබන්ඩ්ධ පනාවන බැවිි. 
ද්රුවා වයර න්ඩ වැඩිවන විට ඒවා භාවිතා ිරීම  මාජය තුල සන්ඩ්ිපේදනපේදී ිළිගත 
පනාහැි ිසා ඒවා “සාේප්රදායික පනාවන” පලස හැඳින්ඩ්පේ: රම් යටතට ශරීර චලනයන්ඩ්, 
කටහඩ, මුහුපේ ඉරියේ සහ සරල ඉඟි ඇතුළත්ම පේ. 

IV. සාේප්රදායික සන්නිවේදනය 
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දරුවා තම අවශයතා සහ කැමති පද් අන්ඩ් අයට ප්රකාශ ිරීමට ිතාමතාම පූර්ටව 
සංපේතාත්මමක හැසිරීේ භාවිතා කරයි. සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා භාවිතා කරන හැසිරීේ පූර්ටව 
සංපේතාත්මමක වන්ඩ්පන්ඩ් ඒවා ිසිදු ආකාරයක සංපේතයකට සේබන්ඩ්ධ පනාවන බැවිි. 
“සාේප්රද්ායික’’ ඉඟි යටතට  “ඔේ” යන්ඩ්න  ැවසීමට ඔලුව වැනීම, ඇගිල්ල දිගුක  යම් 
රද්යක් රපන්ඩීම වැි හැසිරීේ ඇතුළත්ම පේ. පමම ඉඟිවල   රත්රුම් තීරණය වන්ඩ්පන්ඩ් ඒවා 
භාවිතා කරන ද්රුවා සිටින  ං ්කෘතික වටපිටාව අුවය. 

වැඩිහිටියන්ඩ වන අපද්, රමම සාේප්රදායික ඉඟි භාෂාව  ම  භාවිතා ක යි. රමවැි රබාරහෝ 
ඉඟි (ප්රධාන රල  ඇගිල්ල දිගු ක  රපන්ඩීම වැි) සිදුිරීමට රපනීරම් හැියාව පහාදින්ඩ් 
පැවතිය යුතු අත   ංකීර්ණ ද්ෘශයාබාධ  හිත දරුවන්ඩ් සඳහා රමම  න්ඩිරේද්න ක්රම සුදුසු 
පනාවනු ඇත. 

 

 ංරක්තාත්මක සන්ඩ්ිපේදන V වන අදිය  සමඟ ආ ම්භ රේ. 

 

V. බ ෞතික සංවේත /Concrete symbols 

දරුවා අ  දින රභෞතික  සංපේත භාවිතා කරන්ඩ්පන්ඩ් ඔවුන්ඩ් ිරූ ණය කරන පද් දරුවාට 
 ැහැදිලිව ප පනන ආකාරයටය. ඒවා ප පනන්ඩ්පන්ඩ්, දැපනන්ඩ්පන්ඩ්, චලනය වන්ඩ්පන්ඩ් පහෝ 
ඔවුන්ඩ්ට  න්ඩිරේද්නය කිරීමට අවශය  පද්ට සමානවය.ින්ඩ්ූර සංපේත, ව ්තු සංපේත 
(උද්ා: “ස ත්මතුව” ිරූ ණය ිරීමට ස ත්මතු රල් ් එකක්  වැි), ඇතැේ ිරූපනය ක න 
ඉඟි  (උද්ා:“වාඩි වන්ඩ්න’ ’යැයි පැවසීමට පුටුවකට තට්ටටු කිරීම  වැි) සහ ශේධ (උද්ා:මී 
මැ ්ර කුරේ ශබ්ධය වැි ශබ්ධ  නැගීමක් මී මැ ්ර කුට ආරද්ශ කිරීම) වැි රද් රභෞතික 
 ංරක්තවලට අද්ාළ රේ. ංකීර්ණ ශාරීරික ආබාධ සිත දරුවන්ඩ්ට යාන්ඩ්ික උ කරණයේ 
භාවිතා ිරීපමන්ඩ් පහෝ ඇඟිල්ල දිගු ිරීම, ස් ර්ටශ ිරීම පහෝ ඇස් බැල්ම මගින්ඩ් ින්ඩ්ූර සහ 
වස්තු සංපේත පවත ිවිසිය හැිය.  

දැනටමත්ම වියුේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත වචන) 
සංපේත (VI අදිය ) භාවිතා ි රීමට හැකි දරුවන්ඩ්ට පභෞතික සංපේත භාවිතා ි රීමට අවශය 
රනාරේ.පබාපහෝ ළමයින්ඩ් පමම අදියර මඟ හරී. පකපස් පවතත්ම, වියුේත සංපේත භාවිතා 
ිරීමට ඉපගනපගන පනාමැති සමහර දරුවන්ඩ් සඳහා, පභෞතික සංපේත (v වන අදිය ) 
වියුේත සංපේත (VI අදිය ) භාවිතා ිරීමට උද්ේවක් විය හැක. 

 

VI. වියුේත සංවේත/ abstract symbols (කතා කිරීම, අතින් කරනු ලබන සංඥා වහෝ 
වේල් වහෝ ලිඛිත) 

දරුවා කතා කිරීම, අතින්ඩ ක ු ලබන  ංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත වචන වැි වියුේත 
සංපේත භාවිතා කරයි. පමම සංපේත ඔවුන්ඩ් සන්ඩ්ිපේදනය ි රීමට අවශය  පද්ට පභෞතිකව 
සමාන පනාපේ. ඒවා  ැලරපන අයුරින්ඩ විවිධ අව ්ථාවලදී භාවිතා රේ. 

 



8 
 

VII. භාෂාව 

වයාකරණ නීතිරීතිවලට අනුව, දරුවා සංපේත (ඕනෑම ආකාරයක සංපේත) පිලිරවලට 
 ක ් කළ සංපේත පදකේ පහෝ තුනේ (උද්ා:“බීම ඕරන්ඩ.”, “මාව එලියට ර න යන්ඩ්න”) 
එකතු කරයි. සංපේත ිළිපවලට සකස් කර ඇති ආකාරය අනුව වචන කාණ්ඩවල  අර්ටථය 
පවනස් විය හැි බව දරුවා පත්මරුේ ගනී. 

 

******* 
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ආරේභය….. 
 හත සඳහන්ඩ් ප්රකාශ අතුපරන්ඩ් ඔබපේ දරුවාපේ සන්ඩ්ිපේදන කුසලතා වඩාත්ම පහාඳින්ඩ් 
විස්තර පකපරන ප්රකාශය හඳුනාගන්ඩ්න. 

 

01) මපේ දරුවාට තවමත්ම ඔහුපේ/ඇයපේ සිරුර සේබන්ඩ්ධපයන්ඩ් ිසිම  ාලනයේ 
නැතිබව ප පන්ඩ්. ඔහුට/ඇයට කුමේ පහෝ උවමනා බව දැනගන්ඩ්නා එකම ක්රමය 
වන්ඩ්පන්ඩ් ඔහුට පහෝ ඇයට අ හසුවේ දැපනනවිට කරන කලබලය නැත්මනේ පකඳිරිය. 
එපස්ම ඔහු/ඇය සතුපටන්ඩ් සහ  හසුපවන්ඩ් සිනහසීම පහෝ සුලු සුලු ශේධ කරින්ඩ් 
සන්ඩ්සුන්ඩ්ව සිටීම සිදුකරයි. 

        පමම ප්රකාශය ඔබපේ දරුවාට ගැලපේ නේ (අ) පකාටස බලන්ඩ්න (ිටුව 10). 

 

  02) මපේ දරුවාට ඔහුපේ/ඇයපේ හැසිරීේ සේබන්ඩ්ධපයන්ඩ්  ාලනයේ තිපේ. නමුත්ම 
ඔහු/ඇය මා සමඟ සන්ඩ්ිපේදනය ිරීමට ඒවා භාවිතය පනාකරයි. ඔහුට/ඇයට යමේ 
වුවමනා බව ප න්ඩ්ීම සදහා ළඟට පනා ැිපේ. නමුත්ම එවැි පද් දරුවා තිව 
කරගැනීමට යන ිසා ඔහුට/ඇයට අවශය පද් හදුනාගැනීමට  හසුය. දරුවාපේ 
හැසිරීම ඔහුට/ඇයට අවශය කුමේදැයි මාහට ප න්ඩ්වයි.  දරුවාට කෑමට කුමේපහෝ 
නැති වුවපහාත්ම මා හට  වසා කෑම පගන්ඩ්වා ගැනීපමන්ඩ් පතාරව තිව එය කරගැනීමට 
උත්මසහ කරයි.  

      පමම ප්රකාශය ඔබපේ දරුවාට ගැලපේ නේ (ආ) පකාටස බලන්ඩ්න (ිටුව 14). 

03) මපේ දරුවා  ැහැදිලිවම ඔහුපේ/ඇයපේ අවශයතා මා සමඟ සන්ඩ්ිපේදනය 
ිරීමට උත්මසාහ කරයි. මා ලවා පදයේ  කරගන්ඩ්නා ආකාරය දරුවා දනී.. ඔහු/ඇය 
විවිධ ඉඟි සහ ශේධ (ඇඟිල්ල දිගු කර ප න්ඩ්ීම, මපේ අතින්ඩ් ඇදීම, මපේ දිහාත්ම 
ඔහුට/ඇයට අවශය පද් දිහාත්ම මාරුපවන්ඩ් මාරුවට බැීම වැි ඒවා) මා සමඟ 
සන්ඩ්ිපේදනය ිරීමට  ාවිච්චචි කරයි. උදාහරණයේ පලස ිරි අවශය නේ 

ඔහුපේ/ඇයපේ පකෝේ ය මට පදයි. එපස් නැතිනේ, ශීතකරණය මට ප න්ඩ්වයි. 
සන්ඩ්ිපේදනය ිරීමට ිසිදු භාෂාවේ  ාවිච්චචි පනාකරයි. 

      පමම ප්රකාශය ඔබපේ දරුවාට ගැලපේ නේ (ඇ) පකාටස බලන්ඩ්න (ිටුව 18). 

       පහෝ   

            මපේ දරුවා ඔහුට/ඇයට ඕනෑ පද් භාෂා ආකාරයින්ඩ් පහෝ සංපේත 

සන්ඩ්ිපේදනයින්ඩ් (කතාව, වචන    ලිීම, පේල් ක්රමය, සංපේතාත්මමක ින්ඩ්ූර, 

ිමාණ (3D) සංපේත, සංඥා භාෂාව වපේ පද්වලින්ඩ්) අඟවයි. දරුවා සංපේත 
 ාවිච්චචි ිරීපේදී ඒවපයන්ඩ් ියපවන පද් ිලිබඳ ඔහුට/ඇයට අවපබෝධයේ ඇත.  

      පමම ප්රකාශය ඔබපේ දරුවාට ගැලපේ නේ (ඇ) පකාටස බලන්ඩ්න (ිටුව 18). 
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අ වකාටස සඳහා උපවදස් ... 

ලකුණු ලබා දීම  

• ඔබ දින සෑම ප්රශ්නයේම ඔපේ දරුවාට විවිධාකාරපයන්ඩ් ප්රකාශ කළ හැි  ණිවිඩයකට 

සේබන්ඩ්ධය.  

• සෑම ප්රශ්නයේම ියවා විස්තර කර ඇති  ණිවිඩය ඔපේ දරුවාට කිව හැකිද්ැයි තීරණය කරන්ඩ්න.  

•  හත ලැයිස්තුපවන්ඩ් එම  ණිවිඩය ප්රකාශ ි රීමට ඔහු භාවිතා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමන හැසිරීේදැයි  රීේෂා 

කරන්ඩ්න. 

• ඔබ  රීේෂා කළ ිසියේ හැසිරීමේ ඔපේ දරුවා ද්ැනටමත්  සිදු ක නවාද්, නැත්නම්  තවමත්ම ඔරබ් 

ද්රුවා තුළ දියුණු රවමින්ඩ පවතින  අවධියක තිපේද යන්ඩ්නද ඔබ තීරණය කළ යුතුය.  

• ඔබ තවමත්ම දියුණුපවින්ඩ්  වතින  බව සලකන හැසිරීේ වලට යාබදව පකාටුව තුළ හ  ් ඉ ක් [/] 

රයාද්න්ඩන.  

• ද්රුවා දැනටමත්ම සිදු ක න හැසිරීේ වලට යාබදව පකාටුව තුළ කති  ලකුණක් [X] රයාද්න්ඩන.  

• හැසිරීම දියුණු ක ර න තිපේද නැද්ද යන්ඩ්න තීරණය ිරීමට  හත අර්ටථ දැේීේ භාවිතා කරන්ඩ්න: 

 

 

 

 

 

 

[/] දරුවා තුළ තවමත් දියුණු වවමින්න පවතින හැසිරීේ. 

• පමම හැසිරීේ ඇතැේ අවසථ්ාවල  මණේ සිදුකරයි.  

• පමවැි හැසිරීේ ිරීමට කවුරුන්ඩ් පහෝ ප ළඹවූ විට පහෝ උනන්ඩ්දු කළ විට  මණේ සිදු කරයි. 

• පමවැි හැසිරීේ සිදු කරන්ඩ්පන්ඩ් අවස්ථා එකේ පහෝ පදකේ පහෝ එේ පුද්ගලපයකු සමඟ  මණි. 

 

[X] දරුවා දැනටමත් සිදු කරන හැසිරීේ. 

• අවස්ථාවේ  ලැබුනු විට පබාපහෝ විට පමම හැසිරීේ  සව්ාධීනව කරයි.  

• පමය විවිධ අවස්ථා ගණනාවක සහ විවිධ පුද්ගලයින්ඩ් සමඟ කරයි. 
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(අ) වකාටස  
 

-පමම අදියර තුලදී, ඔබපේ දරුවාට ඇයපේ හැසිරීේ  ාලනය කරගත පනාහැි නමුත්ම 

සංපේදනවලට ප්රතිචාර දැේීමට හැිබව ප පන්ඩ්.  

-දරුවාපේ ප්රතිචාරවලින්ඩ් ඔහුට/ඇයට දැපනන ආකාරය ප න්ඩ්වයි.

   අ. 1   අපහසුතාවය ප්රකාශ කිරීම. 
 

-ඔබපේ දරුවාට අ හසුතාවයේ ඇතිබව ිවහැිද? (පේදනාවකදී, මුත්රා කලවිට, බඩගිි විට, තැතිගත්ම 

ආකාරයේ ප න්ඩ්වන විට (startle))  

-එපස් නේ ඔපේ දරුවා ඔහුට /ඇයට අ හසුතාවයේ ඇති බව ඔබට ප න්ඩ්වන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 
 

 

 

අ. 2 
 

 

 

 

සුව පහසුව ප්රකාශ කිරීම. 

-ඔබපේ දරුවා සෑහීමකට  ත්ම ී සුව  හසුපවන්ඩ් පහෝ උද්පයෝගපයන්ඩ් සිටින බව ඔබට ිව හැිද? 

-එපස්නේ ඔපේ දරුවා සුව  හසුපවන්ඩ් සිටිනබව ඔබ සිතන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

ශරීර චලනය  මූලික ශේධ  මුහුවේ ඉරියේ  

හැඬීම, මැසිවිලි නැගීම 

පහෝ කෑගැසීම. 

 

අකමැති බව හැඟීමට 

මූහුණ ඇිීම. 
 

ඉරියේව පවනස් ිරීම  (ඇඟ 

තදිරීම ,ඇඟ 

ඇඹරීම, ැත්මතට හැරීම.) 
 

අවයව චලනයන්ඩ් (කකුල් 

ගැසීම, බාහු නැීම) 
 

ිපස් චලනයන්ඩ්  (ිස ඉවතට 

හැරීම ) 
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ශරීර චලනය  මූලික ශේධ  

 

මුහුවේ ඉරියේ  

 
සිින්ඩ් ශේධ සිදුිරීම 

පහෝ උස් හඩින්ඩ් දිගු 

පේලාවේ හැඩීම 

 

සිනාසීම 

. 
 

ඉරියේව පවනස් ිරීම  (ඇඟ 

තදිරීම , ඇඟ සැහැල්ලු 

ිරීම.) 

 

අවයව චලනයන්ඩ් (කකුල් 

ගැසීම, අත්ම නැීම) 

 
 

ිපස් චලනයන්ඩ්  (ිස  හතට 

ිරීම) 



13 
 

   අ.3  

 

 

අන්න අය වකවරහි ඇති උනන්නදුව ප්රකාශ කිරීම. 

- ඔබපේ දරුවා අන්ඩ් අය පකපරි උනන්ඩ්දුවේ දේවන බව ඔබට ිව හැිද? 

- එපස්නේ ඔපේ දරුවා ඔබ පකපරි පහෝ අන්ඩ් අය පකපරි උනන්ඩ්දුව දේවන බව ඔබට ිව හැිද? 

 
 

 
 
 

 

ඔබවේ දරුවාහට තමා විසින්න පාලනය කරගත හැකි, හැසිරීේ එකක් වහෝ කිහිපයේ තිවේද? එවස්නේ ආ 

වකාටවස් (පිටු අංක 14) ඇති යේ කිසි ප්රශ්නයකට ‘’ඔේ’’ පිලිතුර දීමට හැකිදැයි බලන්නන. එවස ්

වනාමැතිනේ, පිටු අංක 18 ට (ඇ බකාටසට) යන්නන. 
 
 
 
 
 
 

ශරීර චලනය  මූලික ශේධ  මුහුවේ ඉරියේ  

 සිින්ඩ් ශේධ සිදුිරීම 

පහෝ ඉතා 

උනන්ඩ්දුපවන්ඩ් ශේධ 

ිරීම (fuss). 

 

සිනාසීම 

. 
 

ඉරියේව පවනස් ිරීම  (ඇඟ 

තදිරීම, ඇඟ සැහැල්ලු 

ිරීම.) 

 

අවයව චලනයන්ඩ් (කකුල් 

ගැසීම, බාහු නැීම) 
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ආ වකාටස සඳහා උපවදස් ... 

ලකුණු කිරීම  

• ඔබ දින සෑම ප්රශ්නයේම ඔපේ දරුවාට විවිධාකාරපයන්ඩ් ප්රකාශ කළ හැි  ණිවිඩයකට සේබන්ඩ්ධය.  

• සෑම ප්රශ්නයේම ියවා විස්තර කර ඇති  ණිවිඩය ඔපේ දරුවාට ිව හැිදැයි තීරණය කරන්ඩ්න.  

•  හත ලැයිස්තුපවන්ඩ් එම  ණිවිඩය ප්රකාශ ිරීමට ඔහු භාවිතා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමන හැසිරීේදැයි  රීේෂා කරන්ඩ්න. 

• ඔබ  රීේෂා කළ ිසියේ හැසිරීමේ ඔපේ දරුවා දැනටමත්ම  සිදු කරනවාද, නැත්මනේ  තවමත්ම ඔපේ දරුවා තුළ 

දියුණු පවින්ඩ්  වතින  අවධියක තිපේද යන්ඩ්නද ඔබ තීරණය කළ යුතුය.  

• ඔබ තවමත්ම දියුණුපවින්ඩ්  වතින  බව සලකන හැසිරීේ වලට යාබදව පකාටුව තුළ හරස් ඉරේ [/] පයාදන්ඩ්න.  

• දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ වලට යාබදව පකාටුව තුළ කතිර ලකුණේ [X] පයාදන්ඩ්න.  

• හැසිරීම දියුණු කරපගන තිපේද නැද්ද යන්ඩ්න තීරණය ිරීමට  හත අර්ටථ දැේීේ භාවිතා කරන්ඩ්න: 

 

 

[/] දරුවා තුළ තවමත් දියුණු වවමින්න පවතින හැසිරීේ. 

• පමම හැසිරීේ ඇතැේ අවසථ්ාවල  මණේ සිදුකරයි.  

• පමවැි හැසිරීේ ිරීමට කවුරුන්ඩ් පහෝ ප ළඹවූ විට පහෝ උනන්ඩ්දු කළ විට  මණේ සිදු කරයි. 

• පමවැි හැසිරීේ සිදු කරන්ඩ්පන්ඩ් අවස්ථා එකේ පහෝ පදකේ පහෝ එේ පුද්ගලපයකු සමඟ  මණි. 

 

[X] දරුවා දැනටමත් සිදු කරන හැසිරීේ. 

• අවස්ථාවේ  ලැබුනු විට පබාපහෝ විට පමම හැසිරීේ  සව්ාධීනව කරයි.  

• පමය විවිධ අවස්ථා ගණනාවක සහ විවිධ පුද්ගලයින්ඩ් සමඟ කරයි. 
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(ආ) වකාටස  
-පමම අදියර තුලදී ඔබපේ දරුවාට අරමුණේ සිතව යේ පදයේ කල හැිය. 

-නමුත්ම තවමත්ම, තමන්ඩ්පේ හැසිරීේ තුලින්ඩ් ඔබ සමග සන්ඩ්ිපේදනය කලහැි බව ඔහුට වැටපහන්ඩ්පන්ඩ් නැත. 

-උදාහරණයේ වශපයන්ඩ් ඔහුට තවත්ම වැඩිපුර බීමට යමේ අවශයයි නේ, එය ලබාගැනීමට අඩින්ඩ් බිම ප රලිය හැක.  

-නමුත්ම දරුවා කන්ඩ් පකඳිරිගාින්ඩ් ඔබ ලවා ඔහුපේ/ඇයපේ පබෝතලය ළඟට පගන්ඩ්වා ගැනීමට උත්මසහ පනාකරයි. 

 

   ආ.1   විවරෝධය ප්රකාශ කිරීම. 

-ඔබපේ දරුවාට යේිසි විපශ්ෂ පදයේ, එනේ යේ ආහාරයේ පහෝ පසල්ලේ බඩුවේ පහෝ ිතිකැීම වැි ඔබ 

විසින්ඩ් කරන ිසියේ පසල්ලමේ ප්රතිේපශ්  කරයිද? 

-එපස් නේ තමා එය ප්රතිේපශ්  කරන බව හැගීමට ඔබපේ දරුවා සිදුකරන්ඩ්පන්ඩ් කුමේද? 
 

 
 

 

   ආ.2  

  

 

ක්රියාවේ වනානවත්වා සිදුකිරීම. 
-සමහර අවසථ්ාවලදී ඔපේ දරුවා කරින්ඩ් සිටි යේිසි ක්රියාකාරකමේ නැවැත්මවූ  සුවද, පනානවත්මවා දිගටම 

කරපගන යාමට අවශය බව ප්රකාශ කරයිද? 

- (උදාහරණ පලස උඩ  ැනීම, සරල සිංදු වලට (nursery rhymes) මව පහෝ ියා සමඟ දරුවා තාලයට අත්මපුඩි 

ගැසීම, පසල්ලේ වාදය භාේඩයේ වාදනය වැි ක්රියාකාරකමේ ිරීම) 

-එපස්නේ, එම ක්රියාකාරකම පනානවත්මවා කරපගන යාමට අවශය බව ඇය/ඔහු ඔබට ප්රකාශ කරන්ඩ්පන්ඩ් 

පකපස්ද? 

  

ිපසි චලන (ිස ඉවතට හැරීම, 

ිස ිටු සට ඇදීම) 

 

බාහු වල චලන (බාහු නැීම, අතින්ඩ් 

තල්ලු ිරීම, ඉවතට විසිිරීම) 

 

කකුපල් චලන (කකුල් ප ාලපේ 

ගැසීම,  යින්ඩ් ගැසීම) 

 

පුද්ගලයාපගන්ඩ් පහෝ 

භාේඩපයන්ඩ් ඉවතට යාම. 

 

කන්ඩ් පකදිරි ගෑම, ඉතා 
උනන්ඩ්දුපවන්ඩ් ශේධ ිරීම., 
කෑ ගැසීම. 

රැීම, අකමැති බව හැඟීමට 
මූහුණ ඇිීම 

ශරීර චලනය  මූලික ශේධ  

 

මුහුවේ ඉරියේ  
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  ආ.3  යේ වදයේ තවත් ලබාගැනීම  
ඔබපේ දරුවා යේිසි විපශෂ් පදයේ තව ලබා ගැනීමට අවශය බව ප්රකාශ කරයිද? (උදාහරණ පලස කෑම පහෝ 

පසල්ලම බඩු) 

එපස් නේ ඔබපේ දරුවා එය තවත්ම අවශය බව ප්රකාශ කරන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 
 

 

 
  

ලබා ගැනීමට අවශය පදයට 

ලගාීම. 

 

ිපසි චලන (ිස එේ  සකට 

හැරීම, ිස  හතට ිරීම) 

 

බාහු වල චලන (බාහු නැීම) 

 

සිින්ඩ් ශේධ සිදුිරීම, කෑගැසීම 
පහෝ කන්ඩ් පකඳිරි ගෑම. 

 

සිනාසීම  

අවශය පදය පදස බැීම. 

 

ිපසි චලන (ිස එේ  සකට 

හැරීම, ිස  හතට ිරීම) 

 

බාහු වල චලන (බාහු නැීම) 

 

කකුපල් චලන ( යින්ඩ් ගැසීම) 

 

සිින්ඩ් ශේධ සිදුිරීම පහෝ උස් 

හඩින්ඩ් දිගු පේලාවේ හැඩීම පහෝ 

ඉතා උනන්ඩ්දුපවන්ඩ් ශේධ ිරීම. 

 

සිනාසීම 

දෘෂය 

 
පකපනකු පදස බැීම 

ශරීර චලනය  මුහුවේ ඉරියේ  

 

මූලික ශේධ  

 

ශරීර චලනය  මූලික ශේධ  

 

මුහුවේ ඉරියේ  

 

දෘෂය 
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  ආ.4  අවධානය ලබා ගැනීම. 
-අරමුණින්ඩ් පතාරව වුවද ඔබපේ අවධානය ඔහු පහෝ ඇය පවතට ලබාගැනීමට යේ යේ පද්වල් ඔබපේ දරුවා 

විසින්ඩ් සිදුකරයිද? 

-එපස් නේ, ඔබපේ අවධානය ලබාගැනීමට ඔබපේ දරුවා කරන හැසිරීේ පමානවාද? 

 

 

 

 
ඔබවේ දරුවාට අරමුණේ සහිතව සන්නිවේදනය කිරීමට භාවිතා කරන යේකිසි වහෝ හැසිරීේ තිවේද? 

එවස්නේ ඇ වකාටවස ් (පිටු අංක 18) ඇති කිසියේ වහෝ ප්රශ්නයකට ‘’ඔේ’’ පිලිතුර දීමට හැකිදැයි 

බලන්නන. 

පුද්ගලයා පදසට ලගාීම. 

 

ිපසි චලන (ිස ඉදිරියට 

චලනය, ිස  හතට ිරීම) 

 

බාහු වල චලන (අත්ම නැීම) 

 

කකුපල් චලන ( යින්ඩ් ගැසීම) 

 

සිින්ඩ් ශේධ සිදුිරීම, උස් හඩින්ඩ් 

දිගු පේලාවේ හැඩීම පහෝ ඉතා 

උනන්ඩ්දුපවන්ඩ් ශේධ ිරීම. 

 

සිනාසීම  

පුද්ගලයා පදස බැීම 

ශරීර චලනය  මූලික ශේධ  

 

මුහුවේ ඉරියේ  

 

දෘෂය 
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(ඇ) වකාටස  

• පමම අවධිපේදී ඔබපේ දරුවා විසින්ඩ් කරන්ඩ්නාවූ සමහර පද්වල් වලට ඔබ 

විසින්ඩ් විවිධාකාරවූ ප්රතිචාර දේවන බව දරුවා දනී. 

• දරුවා තමාපේ හැසිරීේ අරමුණේ සිතව සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා භාවිතා 

කරයි.  

• දරුවා අරමුණේ සිතව සන්ඩ්ිපේදනය කරන ආකාර ිි යේ ඇත. 

• සමහර අවස්ථාවලදී කථාව, සංඥා භාෂාව, ිංූර, ිමාන (3D) රූ  ආදී 

සංඥා පහෝ සංපේත භාවිතා කරයි.  

• අපනේ අවස්ථාවලදී විපශ්ෂිත ඉඟි පහෝ ශරීර චලන සමහර අවස්ථාවලදී 

මූලික ශේධ භාවිතා කරයි.  

• ශාරීරික දුබලතා ඇති සමහර දරුවන්ඩ් සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා විදුත්ම 

උ කරණ භාවිතා කරයි. 

• දරුවා සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා කුමන හැසිරීමේ භාවිතා කරත්ම වැදගත්ම 

කරුණ වන්ඩ්පන්ඩ්, දරුවා එම හැසිරීම ඔබට විපශෂ් කරුණේ 

සන්ඩ්ිපේදනය සදහා භාවිතා කරනවාද යන්ඩ්නයි. 

මතක තබාගත යුතු පදය වන්ඩ්පන්ඩ් සමහර දරුවන්ඩ් සන්ඩ්ිපේදන උ කරණ භාවිතා කරන 

බවයි . 
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ඇ වකාටස සඳහා උපවදස් ... 

 
සන්ිබේදන උෙකරණ වල  ාවිතය  

 ංකීර්ණ ශරී  ආබාධ  හිත ද්රුවන්ඩ විසින්ඩ ඇතැම් විට සංපේත පද්ධතියක්  හිත යාන්ඩික 

 න්ඩිරේද්න උපක ණ භාවිතා කල හැක. උද්ාහ ණයක් රල  ඔවුන්ඩ, පිංතූ   ංරක්ත රහෝ ඇතැම් විට 

මුද්රණය කල වචන මගින්ඩ හඳුනා ර න තද් කිරීමට (push) හැකි විවිධ පැනල (panels)  හිත විද්ුත් 

උපක ණ භාවිතා කල හැක. ඔවුන්ඩ  ැනලයේ තද කිරීරම්දී පටි ත කල හඬක් මගින්ඩ පිංතූ   ංරක්තරේ 

රහෝ මුද්රණය කල වචනරේ අඩංගු පණිවිඩය  ඳහන්ඩ ක ු ලැරබ්. එවැි සිද්ීන්ඩ වලදී, එම 

උපක ණරේ අඩංගු  ංරක්ත (ිංූර, මුද්රණය කල වචන රහෝ රවනත් පණිවුඩයක් ප්රකාශ කිරීමට 

රයාද්ා ත හැකි ඕනෑම ආකා රේ සංපේතයේ) භාවිතා කිරීම ි ා ඔබ විසින්ඩ ද්රුවා අ ය කල යුතුය. 

සන්ඩ්ිපේදන උපක ණ ඔ ්ර ් පාවිච්චචි කල හැකි  ංරක්ත වර්  රල : 

 

 

 

 

 

 

බ ෞතික සංබක්ත  

 

පිංතූ  /චිත්ර  

විරශ්ෂිත වූ පණිවුඩයක් ිරූපණය 

ක න ව ්තු  ංරක්ත. 

 

වියුක්ත සංබක්ත  

 

ලියා ඇති වචන  

රේල් වචන  

ිමාන (3D)  ංරක්ත  

ද්විමාන (2D)  ංරක්ත. 

 

 ාශාව  

 

ඉහත  ඳහන්ඩ ඕනෑම ආකා රේ  

 ංරක්ත වර්  වල එකතුවක්. 
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ලකුණු කිරීම  

• ඔබ දින සෑම ප්රශ්නයේම ඔපේ දරුවාට විවිධාකාරපයන්ඩ් ප්රකාශ කළ හැි 

 ණිවිඩයකට සේබන්ඩ්ධය.  

• සෑම ප්රශ්නයේම ියවා විස්තර කර ඇති  ණිවිඩය ඔපේ දරුවාට ිව හැිදැයි 

තීරණය කරන්ඩ්න.  

•  හත ලැයිස්තුපවන්ඩ් එම  ණිවිඩය ප්රකාශ ිරීමට ඔහු භාවිතා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමන 

හැසිරීේදැයි  රීේෂා කරන්ඩ්න. 

• ඔබ  රීේෂා කළ ිසියේ හැසිරීමේ ඔපේ දරුවා දැනටමත්ම  සිදු කරනවාද, නැත්මනේ  

තවමත්ම ඔපේ දරුවා තුළ දියුණු පවින්ඩ්  වතින  අවධියක තිපේද යන්ඩ්නද ඔබ තීරණය 

කළ යුතුය.  

• ඔබ තවමත්ම දියුණුපවින්ඩ්  වතින  බව සලකන හැසිරීේ වලට යාබදව පකාටුව තුළ 

හරස් ඉරේ [/] පයාදන්ඩ්න.  

• දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ වලට යාබදව පකාටුව තුළ කතිර ලකුණේ [X] 

පයාදන්ඩ්න.  

• හැසිරීම දියුණු කරපගන තිපේද නැද්ද යන්ඩ්න තීරණය ිරීමට  හත අර්ටථ දැේීේ 

භාවිතා කරන්ඩ්න: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[/] දරුවා තුළ තවමත් දියුණු වවමින්න පවතින හැසිරීේ. 

• පමම හැසිරීේ ඇතැේ අවසථ්ාවල  මණේ සිදුකරයි.  

• පමවැි හැසිරීේ ිරීමට කවුරුන්ඩ් පහෝ ප ළඹවූ විට පහෝ උනන්ඩ්දු කළ විට  මණේ සිදු කරයි. 

• පමවැි හැසිරීේ සිදු කරන්ඩ්පන්ඩ් අවස්ථා එකේ පහෝ පදකේ පහෝ එේ පුද්ගලපයකු සමඟ  මණි. 

 

[X] දරුවා දැනටමත් සිදු කරන හැසිරීේ. 

• අවස්ථාවේ  ලැබුනු විට පබාපහෝ විට පමම හැසිරීේ  සව්ාධීනව කරයි.  

• පමය විවිධ අවස්ථා ගණනාවක සහ විවිධ පුද්ගලයින්ඩ් සමඟ කරයි. 
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මූලික ශේධ  

 

යේ කිසි වදයේ ප්රතිේවශ්ප කිරීම. 

-ඔපේ දරුවා අරමුණේ සිතව, යේ ිසි ක්රියාවේ පහෝ පදයේ ඔහුට පහෝ ඇයට අවශය නැති බව 

ප න්ඩ්වයිද? 

-එපස් නේ, එය ප න්ඩ්ීම සඳහා ඔබපේ දරුවා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමේද? 

අදියර 03 

 
 

  අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

ඇ.1 

සරල ඉඟි 

භාේඩයේ පහෝ පුද්ගලපයේ 

අහකට තල්ලු ිරීම. 

ශරීර චලනය  මුහුවේ ඉරියේ  

  

සේපූර්ටණ ශරීරයම භාවිතා කරන 

චලන. (ශරීරය ඇඹරීම, ශරීරය 

ඉවතට හැරීම) 

 

ිපසි චලන (ිස ඉවතට පහෝ 

 ැත්මතට හැරීම.) 

 

අත්මවල පහෝ බාහු වල චලන. 

 

කකුපල් චලන ( යින්ඩ් ගැසීම පහෝ 

කකුල් ප ාලපේ ගැසීම) 

කෑගසීම පහෝ කන්ඩ්පකදිරි ගෑම 
රැීම, අකමැති බව හැඟීමට 

මුහුපේ ඉරියේ පවනස් ිරීම. 

වභෞතික සංවේත 
(පිංතූර සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ 

ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 

 අවශය පනාකරන භාේඩ 

ඔබට නැවත ලබාදීම. 

 

එ ා යැයි  ැවසීමට ඔලුව 

පසලීම. 

 

විපශ්ෂ ශේධ නැගීම (උදා: 

අහ ්අහ්) 

 

ිංූර සංපේතය 

ප්රතිේපශ්  ිරීම පහෝ 

අනවශය භාේඩය 

ිංූරයට නැගීම. 

  

අනවශය ිංූරය 

ප න්ඩ්වන්ඩ්නාවූ භාේඩ 

සංපේතය ප්රතිේපශ්  

ිරීම. 
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භාෂාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදියර 06 අදියර 07 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

පේල් වචන (එ ා / නවතින්ඩ්න) 

 

වියුේත ිමාන (3D) සංපේත 

(එ ා/ ඉවරයි) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) සංපේත 

(එ ා/ නවතින්ඩ්න) 

 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් (එ ා, 

ඉවරයි) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (එ ා, 

නවතින්ඩ්න) 

 

ලියා ඇති වචන (එ ා/ ඉවරයි) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ ිරීම. 

(ඒක නවත්මතන්ඩ්න, 

ඔේපකාම ඉවරයි, නෑ 

එලියට යන්ඩ්න) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

…………………………

…………………………

…… 
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මූලික අවධිවේ  
ශේධ  

 

යේ යේකිසි ක්රියාවේ තව දුරටත් / නැවත නැවත 

ඉල්ීම  

-ඔපේ දරුවා අරමුණේ සිතව, ඔබ විසින්ඩ් කරින්ඩ් සිට නවත්මවන ලද ක්රියාවේ නැවත ිරීමට අවශය 

බව ප න්ඩ්වයිද? 

  (උදා: හැංගිමුත්මතන්ඩ් පහෝ පසල්ලේ බඩුවින්ඩ් පසල්ලේ ිරීම)  

-එපස් නේ, එය ප න්ඩ්ීම සඳහා ඔබපේ දරුවා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමේද? 

අදියර 03 

 
 

  අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ඇ.2 

සරල ඉඟි 

ඔපේ අත ගැනීම  

  

ඔබව ඇල්ීම  

 

ඔබ පදසට ඒම පහෝ ඔබට 

ත්ටු ිරීම. 

 

ශරීර චලනය  මුහුවේ 

ඉරියේ  

 

 

සේපූර්ටණ ශරීරයම භාවිතා 

කරන චලන. (ඉදිරියට  ැනීම) 

 

අත්ම වල පහෝ බාහු වල චලන 

(බාහු නැීම) 

 

කකුපල් චලන ( යින්ඩ් ගැසීම) 

 

ඉතා පසින්ඩ් හා  හත්ම හඩින්ඩ් 

ශේධ ිිණීම, උස් හඩින්ඩ් දිගු 

පේලාවේ හැඩීම, හයිපයන්ඩ් 

සිනාසීම. 

 

සිනාසීම 

වභෞතික 

සංවේත (පිංතූර 

සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ 

ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි 

හා ශේධ නැගීේ. 

 ඉගියින්ඩ් ඔබට එන්ඩ්න 

යැයි  ැවසීම. 

 

වඩාගැනීමට දෑත්ම දිගු 

ිරීම. 

 

යමේ අනුමත ිරීමට 

ඔලුව වැනීම. 

 

තමාට අවශය පදය 

රූ යට නැගීම. 

 

අවශය භාේඩයකට 

අදාළ සංපේතය 

ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය පදය රඟ 

දේවා ප න්ඩ්ීම. 

 

වපනීම 

ඔබ පදස බැීම. 
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භාෂාව 

 

අදියර 06 

 

 

 

 

   
 
 

 
 

 

 

අදියර 07 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් (තව 

පදන්ඩ්න, කුචු කවන්ඩ්න.) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (තව 

පදන්ඩ්න,  ද්දන්ඩ්න.) 

 

ලියා ඇති වචන (තව පදන්ඩ්න, 

කුචු කවන්ඩ්න.) 

 

පේල් වචන (තව පදන්ඩ්න, 

 ද්දන්ඩ්න) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (තව පදන්ඩ්න, කුචු 

කවන්ඩ්න) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (තව පදන්ඩ්න, 

කන්ඩ්න) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ ිරීම. 

(තව කුචු කවන්ඩ්න / ඒක 

ආපේ කරන්ඩ්න.) 

සංපේත වර්ටග  

 

…………………………

…………………………

…… 
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යේ අලුත් ක්රියාවේ කිරීමට ඉල්ීම  

-ඔබපේ දරුවා විසින්ඩ්, ඔහුට ඔබ විසින්ඩ් පනාකරන ලද අලුත්ම ක්රියාවේ සිදු ිරීමට අවශය බව අරමුණේ 

සිතව ප න්ඩ්වයිද? -එපස් නේ ඔබපේ දරුවා අලුත්ම ක්රියාව ඔපබන්ඩ් ඉල්ලන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද?  

අදියර 03 

 
 

  අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

ඇ.3 

සරල ඉඟි 

 

ඔපේ අතින්ඩ් ඇල්ීම  

 

ශරීර චලනය  මුහුවේ 

ඉරියේ 

 

සේපූර්ටණ ශරීරයම භාවිතා 

කරන චලන. (නව ක්රියාවකට 

ඇති කැමැත්මත ප න්ඩ්ීමට උඩ 

 ැනීම.) 

 

අත්ම වල පහෝ බාහු වල චලන 

(නව ක්රියාවේ කරන 

ආකාරයට බාහු එහා පමහා 

 ැද්දීම.) 

 

කකුපල් චලන (නව ක්රියාවේ 

කරන ආකාරයට කකුල් එහා 

පමහා  ැද්දීම) 

 

සිනාසීම 

වභෞතික 

සංවේත (පිංතූර 

සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ 

ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි 

හා ශේධ නැගීේ. 

 ඉගියින්ඩ් ඔබට එන්ඩ්න 

යැයි  ැවසීම. 

 

වඩාගැනීමට දෑත්ම දිගු 

ිරීම. 

 

තමාට අවශය ක්රියාවට 

අදාළ රූ ය ප න්ඩ්ීම 

පහෝ රූ යට නැගීම. 

 

අවශය ක්රියාවට අදාළ 

භාේඩයකට ගැලප න 

සංපේතය ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය ක්රියාව රඟ දේවා 

ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය ක්රියාවට අදාළ 

ශේධ තාලයකට ිිණීම. 

 

වපනීම 

පුද්ගලයා පදස බැීම. 
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භාෂාව 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(කුචු කවන්ඩ්න.) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (කන්ඩ්න.) 

 

ලියා ඇති වචන (කුචු 

කවන්ඩ්න.) 

පේල් වචන ( ද්දන්ඩ්න) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත ( ද්දන්ඩ්න) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (කුචු කවන්ඩ්න) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (මට කුචු කවන්ඩ්න 

/ මට ඔන්ඩ්චිලි  දින්ඩ්න 

ඕපන්ඩ්.) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

……………………

……………………

……………… 
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මූලික අවධිවේ  
ශේධ  

 

යේ භාේඩයේ නැවත ඉල්ීම. 

-ඔබපේ දරුවා හට පසල්ලේ කල පසල්ලේ බඩුවේ පහෝ ආහාරයට ගත්ම කෑමේ වැි පදයේ නැවත 

අවශය වූ විට එය අරමුණේ සිතව ප්රකාශ කරයිද?  

-එපස්නේ ඔබපේ දරුවා එය නැවත ඉල්ලන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

අදියර 03 

 
 

  අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

ඇ.4 

සරල ඉඟි 

අවශය භාේඩය පදසට 

ඔබව පගනයාම පහෝ 

ඇදපගන යාම.  

 

අවශය භාේඩය ඇල්ීම 

(භාේඩය ලඟට 

පනාපගන) 

 

භාේඩය පදසට ලගාීම 

පහෝ භාේඩයට ත්ටු 

ිරීම. 

 

ශරීර චලනය  
මුහුවේ 

ඉරියේ  

 
සේපූර්ටණ ශරීරයම භාවිතා කරන 

චලන. (භාේඩය පදසට  ැනීම.) 

 

අවශය භාේඩය පදසට ඔලුව 

හැරීම. 

 

අත්ම වල පහෝ බාහු වල චලන.  

 

කකුල් වල  චලන. 

 

සිනාසීම 

 

වභෞතික 

සංවේත (පිංතූර 

සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ 

ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික 

ඉඟි හා ශේධ 

නැගීේ. 

 අවශය භාේඩය හා ඔබ 

පදස මාරුපවන්ඩ් මාරුවට 

බැීම. 

 

අවශය භාේඩයට අත 

දිගුකර ප න්ඩ්ීම. 

 

තමාට අවශය ක්රියාවට 

අදාළ රූ ය ප න්ඩ්ීම 

පහෝ රූ යට නැගීම. 

 

අවශය ක්රියාවට අදාළ 

භාේඩයකට ගැලප න 

සංපේතය ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය ක්රියාව රඟ 

දේවා ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය ක්රියාවට අදාළ 

ශේධ තාලයකට 

ිිණීම. 

 

වපනීම 

අවශය භාේඩය පදස 

බැීම. 

 

කරදරකාරී පලස හඩනැගීම,උස ්

හඩින්ඩ් දිගු පේලාවේ හැඩීම පහෝ 

ශේධ නැගීම 
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භාෂාව 

 

අදියර 06 අදියර 07 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ 

ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(තව පදන්ඩ්න, පබෝපල්) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (තව 

පදන්ඩ්න, පබෝිේකා.) 

 

ලියා ඇති වචන (තව 

පදන්ඩ්න, පබෝපල්) 

පේල් වචන (තව පදන්ඩ්න, 

බීම) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (තව පදන්ඩ්න, 

පබෝපල්) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (තව පදන්ඩ්න, 

බිස්ක්) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (බීම තව පදන්ඩ්න, 

සබන්ඩ්පබෝල තව ඕපන්ඩ්.) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 
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යේ වේවල් අතරින්න වත්රීම 

-යේ පද්වල් පදකේ පහෝ ිි යේ අතරින්ඩ් ඔබපේ දරුවාට එක පදයේ පත්මරීමට හැියාව තිපේද?  

-පමිදී, ඔබ විසින්ඩ් පදන සියලුම පද්වල් දරුවා හදුනාගත යුතු අතර දරුවා  ළමුව දිනා ලද පදය 

ඔහුපේ/ ඇයපේ පත්මරීම පනාවිය යුතු බව මතක තබා ගත යුතුය. 

-එපස් නේ ඔබපේ දරුවා යේ පත්මරීමේ සිදුකරන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

අදියර 03 

 
 

අදියර 04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදියර 05 

 

ඇ.5 

සරල ඉඟි ශරීර චලනය  

අවශය භාේඩය පදසට 

ඔපේ අත පගන යාම. 

 

අවශය භාේඩය පදසට 

ලගාීම,භාේඩය 

ඇල්ීම පහෝ 

භාේඩයට ත්ටු ිරීම. 

(භාේඩය ලඟට 

පනාපගන) 

 

වපනීම 

අවශය භාේඩය පදස 

බැීම. 

 

සේපූර්ටණ ශරීරයම භාවිතා කරන 

චලන. (භාේඩය පදසට  ැනීම.) 

 

අවශය භාේඩය පදසට ඔලුව 

හැරීම. 

 

වභෞතික සංවේත (පිංතූර සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 

 අවශය භාේඩය හා ඔබ 

පදස මාරුපවන්ඩ් මාරුවට 

බැීම. 

 

අවශය භාේඩයට අත 

දිගුකර ප න්ඩ්ීම. 

 

තමාට අවශය භාේඩයක 

රූ ය ප න්ඩ්ීම පහෝ රූ යට 

නැගීම. 

 

අවශය භාේඩයක, 

භාේඩයකට අදාළ 

සංපේතය ප න්ඩ්ීම. 

අවශය භාේඩය රඟ 

දේවා ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩයට අදාළ 

ශේධ තාලයකට 

ිිණීම. 
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භාෂාව 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ 

ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(අරක පහෝ භාේඩපේ නම) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (අරක 

පහෝ භාේඩපේ නම) 

 

ලියා ඇති වචන (භාේඩපේ 

නම) 

පේල් වචන (භාේඩපේ 

නම) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (භාේඩපේ නම) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (භාේඩපේ නම) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ ිරීම. 

(අරක, අන්ඩ්න අරක ඕපන්ඩ්, 

මට පකෝච්චචිය ඕපන්ඩ්.) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

…………………………

…………………………

…… 
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යේ අලුත් භාේඩයේ ඉල්ීම 

-ඔබපේ දරුවා ඔහුට ප නුන, ඇසුන පහෝ ඇල්ලූ නමුත්ම,  

-ඔබ විසින්ඩ් ඔපේ දරුවාට ලබා පනාදුන්ඩ් පසල්ලේ බඩුවේ පහෝ කෑමේ වැි අලුත්ම පදයේ, අරමුණේ 

සිතව අවශය බව ප න්ඩ්වයිද?  

-එපස් නේ, නේ ඔහු අලුත්ම භාේඩයේ ඉල්ලන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

අදියර 03 

 
 

අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

ඇ.6 

සරල ඉඟි ශරීර චලනය  

අවශය භාේඩය පදසට 

ඔබව පගනයාම පහෝ 

ඇදපගන යාම.  

 

අවශය භාේඩය ඇල්ීම. 

(භාේඩය ලඟට 

පනාපගන) 

 

භාේඩය පදසට ලගාීම 

පහෝ භාේඩයට ත්ටු 

ිරීම. 

 

වපනීම 

අවශය භාේඩය පදස 

බැීම. 

 

සේපූර්ටණ ශරීරයම භාවිතා කරන 

චලන. (භාේඩය පදසට  ැනීම.) 

 

අවශය භාේඩය පදසට ඔලුව 

හැරීම. 

 

වභෞතික සංවේත (පිංතූර සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 

 අවශය භාේඩය හා ඔබ පදස 

මාරුපවන්ඩ් මාරුවට බැීම. 

 

අවශය භාේඩයට අත දිගුකර 

ප න්ඩ්ීම. 

 

තමාට අවශය භාේඩයක රූ ය 

ප න්ඩ්ීම පහෝ රූ යට නැගීම. 

 

 

අවශය භාේඩයක, 

භාේඩයකට අදාළ සංපේතය 

ප න්ඩ්ීම. 

අවශය භාේඩය 

රඟ දේවා 

ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩයට 

අදාළ ශේධ 

තාලයකට ිිණීම. 
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භාෂාව 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(කාර්ට) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(පබෝිේකා) 

 

ලියා ඇති වචන (පබෝලය) 

පේල් වචන (බිස්ක්) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (කාර්ට) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (බීම) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (කාර්ට එක ඕපන්ඩ්, 

මට පබෝිේකා ඕපන්ඩ්) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 
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භාෂාව 

 

යේ ළඟ වනාමැති භාේඩයේ ඉල්ීම 

- ඔපේ දරුවා ඔහුපේ / ඇයපේ ළඟ පනාමැති, පසල්ලේබඩු, කෑම, පුද්ගලයින්ඩ් වැි, 

  ප නීමට පනාමැති, ඇසීමට පනාහැි, ඇල්ීමට පනාහැි පහෝ පවනත්ම කාමරයක ඇති පදයේ 

  අරමුණේ සිතව ඉල්ලයිද?  

- එපස් නේ ඔබපේ දරුවා ඔහුපේ ලග පනාමැති පදයේ ඉල්ලන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

අදියර 05 

 

 

අදියර 06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදියර 07 

 

 

ඇ.7 

වභෞතික සංවේත 
(පිංතූර සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ ඉඟි) 

 

 
තමාට අවශය භාේඩයක/ 

පුද්ගලපයකුපේ රූ ය 

ප න්ඩ්ීම පහෝ රූ යට නැගීම. 

 

අවශය භාේඩයක/ 

පුද්ගලපයකුපේ, භාේඩයකට 

අදාළ සංපේතය ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩය රඟ දේවා 

ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩයට අදාළ ශේධ 

තාලයකට ිිණීම. 

 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (පබෝපල් ඕපන්ඩ්, 

මට කාර්ට එක ඕපන්ඩ්) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 

BUS වියුේත සංවේත 

(කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා 

පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) 

 වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(පබෝලය) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(පබෝිේකා) 

 

ලියා ඇති වචන (බිස්ක්) 

 

පේල් වචන (බීම) 

 

වියුේත ිමාන (3D) සංපේත 

(ප ාත) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) සංපේත 

(පබෝලය) 
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මූලික අවධිවේ  
ශේධ  

 

යේ අවධානය ඉල්ීම 

- දරුවා ඔබපේ අවධානය ඔහු පවතට ලබාගැනීමට අරමුණින්ඩ් යුතුව ක්රියාකරයිද?  

-එපස් නේ ඔබපේ දරුවා ඒ සඳහා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමේද? 

 

අදියර 03 

 
 

 
 

අදියර 04 

 

 

 

ඇ.8 

සරල ඉඟි 

අත්ම වල පහෝ බාහු වල චලන 

(බාහු නැීම) 

ඔබව ඇල්ීම 

 

දුරකථනපයන්ඩ් ඇමතුමේ 

ගැනීම පහෝ ස්විච්චචයේ දමන 

අයුරු ිරූ ණය ිරීම. 

 

වපනීම 

ඉතා පසින්ඩ් හා  හත්ම හඩින්ඩ් 

ශේධ ිිණීම, උස් හඩින්ඩ් දිගු 

පේලාවේ හැඩීම පහෝ ශේධ 

නැගීම. 

පුද්ගලයා පදස බැීම. 

 

මුහුවේ ඉරියේ  

 සිනාසීම 

 

සාේප්රදායික ඉඟි හා ශේධ නැගීේ. 

 අවශය භාේඩය හා ඔබ පදස 

මාරුපවන්ඩ් මාරුවට බැීම. 

 

අවශය භාේඩයට අත දිගුකර 

ප න්ඩ්ීම. 

 



35 

 

භාෂාව 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(බලන්ඩ්න, අේමා) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(බලන්ඩ්න, තාත්මතා) 

 

ලියා ඇති වචන (බලන්ඩ්න, 

අේමා.) 

පේල් වචන (බලන්ඩ්න, 

මාලා) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (බලන්ඩ්න, අේමා) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (බලන්ඩ්න, ටීච) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (තාත්මතා බලන්ඩ්න, 

මපේ දිහා බලන්ඩ්න) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 
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භාෂාව 

 

මූලික අවධිවේ  
ශේධ  

 

    වසවනහස දැේීම 

ඔබපේ දරුවා අරමුණේ සිතවම ඔබව පහෝ පවනත්ම පකපනේ පකපරි පසපනහස දේවයිද?  

එපස් නේ ඔබපේ දරුවා පසපනහස දැේීම සඳහා කරන්ඩ්පන්ඩ් කුමේද? 

 

අදියර 03 

 
 

අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

 

ඇ.9 

සරල ඉඟි 

අත්ම වල පහෝ බාහු වල 

චලන (අත්ම නැීම) 

 

ඔබව ඇල්ීම. 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(ආදරය) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (වැලද 

ගැනීම) 

 

ලියා ඇති වචන (ආදරය) 

පේල් වචන (ආදරය) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (වැලද ගැනීම) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (ආදරය) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (ඔයාට ආදපරයි, 

මං අේමා වපේ) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 

වපනීම  

පුද්ගලයා පදස බැීම. 

 

ඉතා පසින්ඩ් හා  හත්ම හඩින්ඩ් 

ශේධ ි ිණීම, උස ්හඩින්ඩ් දිගු 

පේලාවේ හැඩීම. 

 

වභෞතික සංවේත (පිංතූර සංවේත, 

වස්තු සංවේත සහ ඇතැේ ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි හා ශේධ 

නැගීේ. 

 වැලඳ ගැනීම, සි  ගැනීම, ආදරපයන්ඩ් 

ත්ටු ිරීම. 

 

ආදරය විදහා දේවන ආකාරපේ රූ  

ප න්ඩ්ීම පහෝ රූ  ඇදීම. 

 

මුහුවේ ඉරියේ  

 සිනාසීම 
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භාෂාව 

 

   ආචාර කිරීම 

ඔබපේ දරුවා යේ පකපනකු  ැිණි විට හා ිටව යන විටදී හායි පහෝ බායි,ටටා යනුපවන්ඩ් 
අරමුණින්ඩ් යුතුව ප්රකාශ කරයිද? ඔේ නේ ඔබපේ දරුවා ඔබට පහෝ අන්ඩ් අයට ආචාර කරන්ඩ්පන්ඩ් 
පකපස්ද?  

 

 

අදියර 04 

 
අදියර 05 

 

අදියර 06 

 
 

 

 

 
 

අදියර 07 

    

 

 

ඇ.10 

වභෞතික සංවේත (පිංතූර සංවේත, 

වස්තු සංවේත සහ ඇතැේ ඉඟි) 

 

 

සාේප්රදායික ඉඟි හා ශේධ 

නැගීේ. 

 හායි පහෝ බායි පලස අත වැනීම. 

 

ආචාර දැේීම ප න්ඩ්වන ආකාරපේ 

රූ ය ප න්ඩ්ීම පහෝ රූ  ඇදීම ( 

හායි,ටටා/ බායි) 

 

වියුේත සංවේත (කතා ිරීම, 

අතින්ඩ් කරනු ලබන සංඥා පහෝ 

පේල් පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන 

පද්වල් (හායි ,බායි/ටටා) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා  

(හායි, බායි/ටටා) 

 

ලියා ඇති වචන (හායි 

,බායි) 

 

පේල් වචන (හායි ,බායි) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (හායි ,බායි) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (හායි ,බායි) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (අේමා බායි, ගුහ 

පමෝින්ඩ් තාත්මතා) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

……………………

……………………

……………… 
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භාෂාව 

 

වේවල් වබදා ගැනීම 

-ඔබපේ දරුවා අරමුණින්ඩ් යුතුව නැවත යමේ බලාප ාපරාත්මතු පනාපවින්ඩ් ඔබ සමඟ යේ යේ 

පද්වල් පබදාගනීද?  

-එපස් නේ දරුවා ඔබ සමඟ පද්වල් පබදා ගන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

 

අදියර 04 

 
අදියර 06 අදියර 07 

 

 

 

 

 

 

 

ඇ.11 

වියුේත සංවේත 

(කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා 

පහෝ පේල් පහෝ 

ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන 

පද්වල් (ඔයාපේ) 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(ඔයාපේ) 

ලියා ඇති වචන 

(ඔයාපේ) 

පේල් වචන (ඔයාපේ) 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (ඔයාපේ) 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (ඔයාපේ) 

 

ඔබට යමේ දීම පහෝ 

ප න්ඩ්ීම. 

 

ප්රශ්නාර්ටථයේ හා 

සමාන විපශ්ෂිත වූ 

ශේධ නැගීම. 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (ඔයාට, ඔයාට 

බිස්ක්) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 
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භාෂාව 

 

 

    ඔබවේ අවධානය දරුවා කැමති යමේ වවත 

වයාමු කිරීම 

- ඔබපේ දරුවා අරමුණින්ඩ් යුතුව ඔහු / ඇය කැමති පදයේ පවත --ඔබපේ අවධානය ලබාගනීද?  

-එපස් නේ දරුවා යේ පදයේ පකපරි ඔපේ අවධානය ලබාගන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

අදියර 04 

 
අදියර 06 අදියර 07 

 

 

ඇ.12 

වියුේත සංවේත 

(කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා 

පහෝ පේල් පහෝ 

ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන 

පද්වල් (බලන්ඩ්න, අතන) 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(බලන්ඩ්න, අතන) 

ලියා ඇති වචන 

(බලන්ඩ්න, අතන) 

පේල් වචන (බලන්ඩ්න, 

අතන) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (බලන්ඩ්න, 

අතන) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (බලන්ඩ්න, 

අතන) 

 

අවශය භාේඩයට අත 

දිගුකර ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩය, 

පුද්ගලයා පහෝ සථ්ානය 

පදස මාරුපවන්ඩ් මාරුවට 

බැීම. 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (අන්ඩ්න අතන, 

අරක දිහා බලන්ඩ්න) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

………………………

………………………

………… 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 
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භාෂාව 

 

    ආචාරශීී වචන භාවිතය 

-ඔබපේ දරුවා සමාජ සේබන්ඩ්ධතා  ැවැත්මීපේදී කරුණාකර, ස්ූතියි වැි ආචාරශීී වචන 

අරමුණින්ඩ් යුතුව භාවිතා කර ඔබපගන්ඩ් අවසර ලබාගනීද?  

-එපස් නේ ඔබපේ දරුවා කුමන ආකාරපේ ආචාරශීී වැි භාවිතා කරයිද? 

 
 

අදියර 04 

 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇ.13 

වියුේත සංවේත (කතා 

ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ 

පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(කරුණාකර) 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(ස්ූතියි) 

ලියා ඇති වචන 

(කරුණාකර) 

පේල් වචන (සමාපවන්ඩ්න) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (කරුණාකර) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (ස්ූතියි) 

 

“මට එය ලබාගැනීමට 

හැිද?” යන්ඩ්න ප න්ඩ්වන 

ආකාරපයන්ඩ් පදයකට අත 

දිගු ිරීම. 

 

“මම කරන්ඩ්නද?” 

යනුපවන්ඩ් හගවන 

විපශ්ශිත ශේධ සිදුිරීම. 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (“අේපේ මම 

කරන්ඩ්නද? අපන්ඩ් 

පදන්ඩ්න”) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

……………………

……………………

……………… 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 
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භාෂාව 

 

 

    ඔේ නෑ ප්රශ්නවලට පිලිතුරු දීම. 

-ඔබපේ දරුවා අරමුණින්ඩ් යුතුව යේ ප්රශ්නයකට ඔේ, නෑ, මම දන්ඩ්පන්ඩ් නෑ වැි ිලිතුරු ලබා පදයිද? 

එපස් නේ ඔබපේ --දරුවා ඔේ නෑ ප්රශ්නවලට ිලිතුරු පදන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 
 

අදියර 04 

 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

 

 

     

 

 

 

 

ඇ.14 

වියුේත සංවේත 

(කතා ිරීම, අතින්ඩ් 

කරනු ලබන සංඥා 

පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(ඔේ, නෑ) 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (ඔේ, 

නෑ) 

ලියා ඇති වචන (ඔේ, නෑ) 

පේල් වචන (ඔේ, නෑ) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (ඔේ, නෑ) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (ඔේ, නෑ) 

 

ඔේ යන්ඩ්න  ැවසීමට ඔලුව 

වැනීම. 

 

නෑ යන්ඩ්න ඔලුව පසලීම. 

 

උරිස් පසලීම. 

 

ඔේ නෑ යන්ඩ්න ප න්ඩ්වන 

ආකාරපේ විපශ්ෂිත ශේධ 

සිදුිරීම. (‘’උහ්-අහ්’’,  

‘’නු- අහ්’’) 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (“පකාපහත්මම 

නෑ” “මම දන්ඩ්පන්ඩ් නෑ”) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

……………………

……………………

……………… 

සාේප්රදායික ඉඟි 

හා ශේධ නැගීේ. 
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භාෂාව 

 

 

ප්රශ්න ඇසීම 

-ඔබපේ දරුවා ිලිතුරේ බලාප ාපරාත්මතුපවන්ඩ් ඔබපගන්ඩ් ප්රශ්න අසයිද? (වචන භාවිතා ිරීම 

අතයවශය පනාපේ)  

-එපස් නේ ඔබපේ දරුවා ප්රශ්න අසන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

 
      

        

අදියර 04 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදියර 06 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අදියර 07 

 

ඇ.15 

වියුේත සංවේත  

(කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ පේල් 

පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(කවුද? පමාකද්ද? පකාපහ්ද? 

කවද්ද? ඇයි?) 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (කවුද? 

පමාකද්ද? පකාපහ්ද? කවද්ද? 

ඇයි?) 

ලියා ඇති වචන (කවුද? 

පමාකද්ද? පකාපහ්ද? කවද්ද? 

ඇයි?) 

පේල් වචන (කවුද? පමාකද්ද? 

පකාපහ්ද? කවද්ද? ඇයි?) 

 

වියුේත ිමාන (3D) සංපේත 

(කවුද? පමාකද්ද? පකාපහ්ද? 

කවද්ද? ඇයි?) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (කවුද? පමාකද්ද? 

පකාපහ්ද? කවද්ද? ඇයි?) 

 

ප්රශ්නයේ අසන ආකාරපයන්ඩ් 

අතින්ඩ් අල්ලා ගැනීම, උරිස් 

පසලීම. 

 

ප්රශ්න අසන අයුරින්ඩ් විපශ්ෂිත 

ශේධ ිරීම. 

 

භාේඩය පහෝ ස්ථානය හා 

ඔබ පදස මාරුපවන්ඩ් මාරුවට 

බැීම. 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (“ඒ කවුද?” 

“ඔයා පකාපහ්ද 

ගිපේ”) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

……………………

……………………

……………… 

සාේප්රදායික ඉඟි හා 

ශේධ නැගීේ. 
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භාෂාව 

 

   වේවල් වහෝ පුේගලයන්න නේ කිරීම. 

-ඔබපේ දරුවා පවනත්ම පකපනකුපේ බල ෑමින්ඩ් පතාරව ඔබ අසන ලද ප්රශ්නයකට ිලිතුරේ පලස 

භාේඩ, පුද්ගලයින්ඩ් පහෝ ක්රියාවන්ඩ් නේ කරයිද?  

-එපස් නේ ඔබපේ දරුවා යේ පදයේ නේ කරන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

 

  

අදියර 05 

 

 

අදියර 06 අදියර 07 

 

ඇ.16 

වියුේත සංවේත  

(කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ පේල් 

පහෝ ලිඛිත වචන) 

 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(භාේඩපේ නම) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා 

(භාේඩපේ නම) 

 

ලියා ඇති වචන (භාේඩපේ 

නම) 

 

පේල් වචන (භාේඩපේ නම) 

 

වියුේත ිමාන (3D) 

සංපේත (භාේඩපේ නම) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (භාේඩපේ නම) 

 

තමාට අවශය භාේඩයක, 

පුද්ගලපයකුපේ, ස්ථානයක 

පහෝ ක්රියාවක රූ ය ප න්ඩ්ීම 

පහෝ රූ යට නැගීම. 

 

අවශය භාේඩයක, 

පුද්ගලපයකුපේ ස්ථානයක 

පහෝ ක්රියාවක අදාළ සංපේතය 

ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩය පහෝ ක්රියාව 

රඟ දේවා ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩයට අදාළ 

ශේධය තාලයකට ිිණීම. 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (“ඒ කාර්ට එක’’ 

“පේ කාර්ට එක”) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

……………………

……………………

……………… 

වභෞතික සංවේත 
(පිංතූර සංවේත, වසත්ු 

සංවේත සහ ඇතැේ ඉඟි) 
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භාෂාව 

 

    අදහස් දැේීම 

-ඔබපේ දරුවා පවනත්ම අපයකුපේ උ කාරයේ පනාමැතිව (ඔබපේ ප්රශ්න ිරීමින්ඩ් පතාරව) යේ යේ 

පද්වල් ිලිබඳව අදහස් දේවයිද? (ඒක ලස්සනයි’’ ‘’රස්පනයි’’)  

-එපස් නේ දරුවා යේ පදයේ ිලිබඳ අදහස් දේවන්ඩ්පන්ඩ් පකපස්ද? 

අදියර 05 

 

 

 
 
 
 
 

අදියර 06 අදියර 07 

 

 

 

 

 

 

 

ඇ.17 

වියුේත සංවේත (කතා 

ිරීම, අතින්ඩ් කරනු 

ලබන සංඥා පහෝ 

පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) 

 

BUS 

වචනපයන්ඩ්  වසන පද්වල් 

(ලස්සනයි) 

 

අතින්ඩ් කරන සංඥා (සීතලයි) 

 

ලියා ඇති වචන (රස්පනයි) 

 

පේල් වචන (නරකයි) 

 

වියුේත ිමාන (3D) සංපේත 

(පහාඳයි) 

 

වියුේත ද්විමාන (2D) 

සංපේත (කහ  ාට) 

තමාට අවශය 

භාේඩයක, 

පුද්ගලපයකුපේ, 

ස්ථානයක ක්රියාවක පහෝ 

තත්මවයක රූ ය ප න්ඩ්ීම 

පහෝ රූ යට නැගීම. 

 

අවශය භාේඩයක, 

පුද්ගලපයකුපේ 

ස්ථානයක, ක්රියාවක පහෝ 

තත්මවයක 

අදාළ සංපේතය 

ප න්ඩ්ීම. 

 

අවශය භාේඩය, ක්රියාව 

පුද්ගලයා 

පහෝ තත්මවය රඟ දේවා 

ප න්ඩ්ීම. 

 

I want 

සංපේත පදකේ පහෝ 

ිි යේ සේබන්ඩ්ධ 

ිරීම. (“ඔයා 

පහාඳයි” “ඒක 

පගාඩාේ සීතලයි”) 

 

සංපේත වර්ටග  

 

…………………

…………………

…………………

… 

වභෞතික 

සංවේත (පිංතූර 

සංවේත, වස්තු 

සංවේත සහ ඇතැේ 

ඉඟි) 
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පැතිකඩ (profile)... 

 ැතිකඩ  සැලසුේ කර ඇත්මපත්ම ඔපේ දරුවාපේ සන්ඩ්ිපේදන කුසලතා ිළිබඳ එේ ිටුවක ප පනන 

ආකාරපේ  සාරාංශයේ ලබා දීම සඳහා ය. 2-5 ිටුවල සාකච්චඡා කර ඇති සන්ඩ්ිපේදන ම්ටේ හත සහ 

සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා ප්රධාන පහ්තු හතර භාවිතා කරින්ඩ් සන්ඩ්ිපේදනය සේබන්ඩ්ධපයන්ඩ් ඔපේ දරුවා 

වර්ටධනය වන ආකාරය බැලූ බැල්මට එය ප න්ඩ්වනු ඇත.  

සංකීර්ටණ ශාරීරික ආබාධ සිත දරුපවකුට සන්ඩ්ිපේදනය සඳහා, ඇස් බැල්ම පහෝ සරල ස්විචයේ 

සක්රිය ිරීම වැි හැසිරීේ 1-2  මණේ කළ හැි බව පත්මරුේ ගැනීම වැදගත්මය.  ැතිකඩ (profile) 

ප්රතිඵල මඟින්ඩ් යේ  ණිවිඩයේ සන්ඩ්ිපේදනය ිරීපේ එේ මාර්ටගයේ  මණේ ඇති අපයකු සහ, එකම 

 ණිවිඩය සන්ඩ්ිපේදනය ිරීමට විවිධ ක්රම ඇති අය අතර පවනස හඳුනාගත පනාහැක. 

දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ හා දරුවා තුළ තවමත්ම දියුණු පවින්ඩ්  වතින හැසිරීේ අතර පවනස 

හඳුනා ගැනීමට  ැතිකඩ (profile) ප්රතිඵල පයාදාගත හැිය. ිසියේ  ණිවිඩයේ සඳහා දරුවා 

දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ පලස  අනුකෘතිපේ  ලකුණු කර ඇත්මනේ ( ණිවිඩයේ මැට්රිේස් ි 

අනුකෘතිපේ  එේ පකාටුවින්ඩ් ිරූ ණය පේ), එි  අඩංගු සමහර හැසිරීේ දරුවා තුළ තවමත්ම දියුණු 

පවින්ඩ්  වතින හැසිරීේ වුවද ,එම  ණිවිඩය  ැතිකපඩි දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ පලස 

ලකුණු කල යුතුය.  හත දැේපවන උදාහරණපේ, තද  ාටින්ඩ් දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ වලට 

අදාළ පකාටු අඳුරු කර ඇත. ඉරි වලින්ඩ් අඳුරු කර ඇත්මපත්ම දරුවා තුළ තවමත්ම දියුණු පවින්ඩ්  වතින 

හැසිරීේ වලට අදාළ පකාටු පේ. 

 ැතිකපඩි අඳුරු කරන ලද පකාටස් මඟින්ඩ් ඔපේ දරුවාට දැන්ඩ් සන්ඩ්ිපේදනය කළ හැි  ණිවිඩ 

පමානවාද සහ එම  ණිවිඩ සන්ඩ්ිපේදනය ි රීම සඳහා ඔපේ දරුවා භාවිතා කරන සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීේ 

ම්ටම ප න්ඩ්වයි. පබාපහෝ දරුවන්ඩ් ඕනෑම පේලාවක සන්ඩ්ිපේදන ම්ටේ 2ේ  පහෝ වැඩි ගණනේ 

පයාදාගනී. 

ඔබ සන්ඩ්ිපේදන අනුකෘතිපේ 6 වන ි ටුපේ (ආරේභය), 2 පහෝ 3 විකල්   රීේෂා කර තිපේනේ, මුල්ම 

සන්ඩ්ිපේදන ම්ටේ (ම්ටේ I සහ II) හා සේබන්ඩ්ධ අ සහ / පහෝ ආ කාේඩවල ප්රශ්නවලට ිළිතුරු 

ලබා දී නැත.එවිට , ැතිකපඩි එම ම්ටේවලට අදාළ පකාටස් වල  ිසිවේ පනාප න්ඩ්වයි ( හත 

උදාහරණපේ පමන්ඩ්). පමයට පහ්තුව වන්ඩ්පන්ඩ් දරුවා පමම සන්ඩ්ිපේදන ම්ටමට වඩා ඉහළ 

සන්ඩ්ිපේදන ම්ටමේ දැනටමත්ම සන්ඩ්ිපේදනයට පයාදාගැනීමය 



46 

 

පැතිකඩ සේූර්ණ කිරීමට ක්රම තුනේ ඇත. 

ඔබ ඉහත සේපූර්ටණ කරන ලද පතාරතුරු  ැතිකඩ පවත මාරු ිරීම තරමේ උ ක්රමශීී ය. ඒ සඳහා 

ක්රම තුනේ තිපේ: ඒවා නේ එය,  

❖ ඔබ විසින්ඩ්ම සිදු ිරීම,  

❖ ඔපේ දරුවාපේ අධයා න කේඩායපේ පකපනකුපගන්ඩ් එය කරන පලස ඉල්ලා සිටීම. 

❖ මාර්ටගගතව (online) සිදු ිරීම. 

 

1. ඔබ විසින්නම සිදු කිරීම.  
 හත දැේපවන උ පදස් භාවිතා කරින්ඩ් ඔබට ඇගයුපේ මුල් පකාටස් වල (ිටු අංක 6 -32 දේවා) සිට 

 ැතිකඩ පවත පතාරතුරු මාරු කළ හැිය. ඇගයුපේ, අ 1, අ 3, ආ 1-ආ 4 සහ ඇ 1- ඇ 17 යන පකාටස් 

වලදි ඔපේ දරුවා සන්ඩ්ිපේදනය කරන විපශ්ෂිත ක්රම ඔබ  රීේෂා කර ඇත. පමම සෑම අයිතමයේ 

යටපත්මම, මුල් ශේද සහ පභෞතික සංපේත වැි හැසිරීේ කාේඩ ිි යේ තිපේ.  

 ැතිකඩ සේපුර්ටණ ිරීම සඳහා, ඔබ අවම වශපයන්ඩ් එේ ආකාරයක සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීමේ  රීේෂා 

කළ එම අයිතම සහ කාේඩවලට අනුරූ  වන පකාටු අඳුරු කළ සහ නැගී එන හැසිරීේ අතර පවනස 

හඳුනා ගැනීමට කුමන පේතය භාවිතා කළ යුතුද යන්ඩ්න තීරණය කරන්ඩ්න: ඔබට විවිධ වර්ටණ වලින්ඩ් 

අඳුරු ිරීම සිදු කල හැක.නැතපහාත්ම ප්රගුණ ිරීම සඳහා තද  ාටින්ඩ් අඳුරු ිරීම කල හැිය.. 01 සහ 

02 ප්රශ්න සඳහා, ඔබ අවම වශපයන්ඩ් එේ හැසිරීමේ  රිේෂා කළ ඕනෑම ප්රශ්නයේ සඳහා  ැතිකපඩි 

පකාටුව අනුරූ  අංකයට අදාළව අඳුරු කරන්ඩ්න. 

▪ උදාහරණයේ පලස, අ1 අයිතමයට කාේඩ තුනේ ඇත (ශරීර චලනයන්ඩ්, මුල් ශේද සහ 

මුහුපේ ඉරියේ). 

▪  ඔබ අ1 යටපත්ම ිසියේ හැසිරීේ  රීේෂා කර ඇත්මනේ, ඔබ  ැතිකපඩි අ.1 පකාටුව 

(අ හසුතාවය ප්රකාශ ිරීම) ිරවිය යුතුය.  

▪ ිසියේ හැසිරීමේ දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීමේ නේ  (1ේ  මණේ වුවද), ඔබ එය 

අනුකෘතිපේ  දරුවා දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීමේ පලස ිරවිය යුතුය.  

▪ දරුවා තුළ තවමත්ම දියුණු පවින්ඩ්  වතින හැසිරීේ එකේ පහෝ වැඩි ගණනේ සහ දරුවා 

දැනටමත්ම සිදු කරන හැසිරීේ පනාමැති නේ, ඔබ එය දරුවා තුළ තවමත්ම දියුණු පවින්ඩ්  වතින 

හැසිරීේ පලස  අනුකෘතිපේ ිරවිය යුතුය.  

▪ එපස් පනාවුවපහාත්ම එය ිස්ව තබනු ඇත. ඔපේ දරුවා එම ම්ටේ ඉේමවා පගාස් ඇති ිසා 

ඔබ 1 පහෝ 2 පකාටස් මඟ හැරිපේ නේ, ඔබට එම පකාටු ද ිස්ව තැබිය හැිය.  

ඇ පකාටපස් ප්රශ්න සඳහා තවත්ම කාේඩ ඇති අතර ඒවා ඔපේ ප ාත්ම ිංචපේ සඳහන්ඩ් කර ඇති 

සන්ඩ්ිපේදන ම්ටේ ිි යේ දේවා විිපද්.  

▪ උදාහරණයේ පලස, ඇ.1 ප්රශ්නයට කාේඩ අටේ ඇත. 

▪ ඉන්ඩ් හතරේ අදියර 03 පලස නේ කර ඇති අතර අපනේ අදියර  04, 05, 06 සහ 07 පලස නේ 

කර ඇත.  
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▪ ශරීර චලනයන්ඩ්, මුල් ශේද, මුහුපේ ඉරියේ පහෝ සරල ඉඟි යටපත්ම ඔබ හැසිරීේ එකේ පහෝ 

ිි යේ  රීේෂා කර බැලුවපහාත්ම, ඔබ ඇ.1 තීරුපේ, (ප්රතිේපෂ්  ිරීම) අදියර 03 පලස 

පල්බල් කර යටපත්ම ඇති පකාටුව අඳුරු කල යුතුය. 

▪ තවද ඔබ වියුේත සංපේත (කතා ිරීම, අතින්ඩ් කරනු ලබන සංඥා පහෝ පේල් පහෝ ලිඛිත 

වචන) යටපත්ම හැසිරීමේ  රීේෂා කර ඇත්මනේ, ඔබ ඇ.1 තීරුපේ අදියර 04 පලස පල්බල් 

කරන ලද පකාටුව අඳුරු කල යුතුය.  

ඉහත විස්තර කර ඇති  රිදි දරුවා තුළ තවමත්ම දියුණු පවින්ඩ්  වතින හැසිරීේ සහ දරුවා දැනටමත්ම සිදු 

කරන හැසිරීේ අතර පවනස හඳුනා ගැනීමට මතක තබා ගන්ඩ්න. 

2.වවනත් අවයකුවගන්න එය කිරීමට ඇසීම. 

ඔපේ දරුවාපේ කථන භාෂා චිිත්මසකවරයා පහෝ ගුරුවරයා මැට්රිේස් ි වෘත්මතීය අනුවාදය (මුල් 

ඇගයුම) භාවිතා කරන්ඩ්පන්ඩ් නේ (පහෝ එපස් පනාකල ද), ඔබ ි රවූ පතාරතුරු ඔබ පවනුපවන්ඩ්  ැතිකඩට 

(profile) මාරු කරන පලස එම පුද්ගලයාපගන්ඩ් ඉල්ලා සිටිය හැිය. 

3.එය මාර්ගගතව (online) සිදු කිරීම.  

පදමාිය අනුකෘතිය www.communicationmatrix.org පවේ අඩවිපයන්ඩ් ද ලබා ගත හැිය. ඔබට 

පමම පවේ අඩවියට පගාස් ඔපේ ප ාත්ම ිංචපේ ඇති පතාරතුරු අන්ඩ්තර්ටජාලය හරහා ආකෘති  ත්ර පවත 

මාරු කළ හැිය. ඔබ පතාරතුරු ඉදිරි ත්ම කළ  සු, ඔබට මුද්රණය ිරීම සඳහා  ැතිකඩේ ( profile) 

ලැපේ. පමය පනාිපල් ලබාපදන පස්වාවි.  

 

සන්නිවේදන අරමුණු තීරණය කිරීම සඳහා සන්නිවේදන අනුකෘති 

(Communication Matrix) ප්රතිඵල භාවිතා කිරීම 

 

ඔපේ දරුවාපේ වර්ටතමාන කුසලතාවන්ඩ්ට අනුව සුදුසු සන්ඩ්ිපේදන අරමුණු තීරණය ිරීමට 

පදමාියන්ඩ්ට සහ අධයා නඥයින්ඩ්ට  සන්ඩ්ිපේදන අනුකෘති ප්රතිඵල උදේ විය හැිය. ඔබට සාමානය 

මැදිහත්මීපේ ඉලේකයේ (ඉලේකගත කළ යුතු සන්ඩ්ිපේදන ම්ටම) පමන්ඩ්ම ිශ්චිත මැදිහත්මීපේ 

ඉලේක (ඉලේකගත කළ යුතු ිශ්චිත සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීේ සහ පණිවිඩ) වර්ටධනය කළ හැිය. 

ප ාදුපේ ගත්ම කල, ඊළඟ සන්ඩ්ිපේදන ම්ටම කරා ගමන්ඩ්  ිරීමට , ඔහුපේ පහෝ ඇයපේ වර්ටතමාන 

සන්ඩ්ිපේදන ම්ටපේ දී දරුපවකුට ඉඩ දිය යුතුය. මූලික වශපයන්ඩ් ගත යුතු  ළමු තීරණය වන්ඩ්පන්ඩ්,  

▪ වර්ටතමාන ම්ටපේ දී දරුවාපේ සන්ඩ්ිපේදන හැියාව ඉහළ නැංීම පකපරි අවධානය 

පයාමු කළ යුතුද (වර්ටතමාන සන්ඩ්ිපේදන ම්ටපේ දරුවාට සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීේ පහෝ 

 ණිවිඩ ඉතා සුළු සංඛ්යාවේ  මණේ තිපේ නේ ඔබ එය කල යුතුය.) 

යන්නන වහෝ, 

▪ අලුත්ම ඉහළ සන්ඩ්ිපේදන ම්ටමක සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීේ දරුවා තුල දියුණු ිරීමද, යන්ඩ්නයි. 

ඊළඟට ගත යුතු තීරණය වන්ඩ්පන්ඩ්, 
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▪ ඔබ දරුවාපේ දැනට  වතින සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීමේ දියුණු කරනවාද 

යන්නන වහෝ, 

▪ දරුවා දැනට භාවිතා පනාකරන නව සන්ඩ්ිපේදන හැසිරීමේ දියුණු කරනවාද, යන්ඩ්නයි. 

පමම තීරණ දරුවාපේ  රළු චාලක ක්රියා  (උදා: ඇවිදීම,දිීම වැි) , සියුේ චාලක ක්රියා, ( උදා: ඇගිලි 

තුඩු වලින්ඩ් කුඩා පදයේ   ඇල්ීම වැි) වාචික හා සංපේදක (sensory) ක්රියාවන්ඩ් සහ , දරුවාට අ හසු 

පහෝ කළ පනාහැි සීමාවන්ඩ් සැලිල්ලට ගත යුතුය. යේ ආකාරයක සංපේත පත්මරුේ ගැනීමට 

පනාහැි කරවන දරුවාපේ බුද්ධි ම්ටපේ සීමාවන්ඩ් (Cognitive limitations) ද ඔබ සලකා බැලිය 

යුතුය. අවසාන වශපයන්ඩ්, කුමන  ණිවිඩ ඉලේක කළ යුතුද යන්ඩ්න ඔබ හරියටම තීරණය කළ යුතුය. 

දරුවාපේ සන්ඩ්ිපේදන කුසලතාවන්ඩ්ි ි ඩැස ්ඇති තැන තීරණය ි රීමට  ැතිකඩ (profile) පවත පයාමු 

විය යුතුය.දරුවාට සැබවින්ඩ්ම ප්රකාශ කළ හැි නව  ණිවිඩ ඉලේක කල යුතුය. 
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