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වසරවල 

ළමුන් සඳහා

The New Black Vanguard: 
කලාව සහ විලාසිතා 
අතර ඡායාරූපකරණය 
(හෝ ප්රදර්ශනයට 
පිවිසෙන්න) අතථ්ය 
චාරිකාවක් කරන්න.

ඔබේ මිතුරන් සමඟ 
බෙදා ගැනීමට ඔබගේ 

පාසල් නිවාඩු ගැන 
සඟරාවක්කරන්න

සොබාදහමේ ඡායාරූප 
රූගත කිරීමක් කරන්න

අහසේ වලාකුළු සාදන 
හැඩයන් කිහිපයක් 

අඳින්න

බ්ලැන්කට් සුරතළෙකු 
සාදන්න

නිවසේදී බාධක සහිත 
මාර්ගයක් සාදන්න

රැකබලා ගන්නෙකුගේ 
පින්තූරයක් සටහන් 

කරන්න

රසවත් දෙයක් 
පිළිස්සීම කරන්න.

හෝඩියේ ක්රීඩා සෙල්ලම් 
කරන්න - කණ්ඩායම්වලට බෙදී 
හෝඩියේ සෑම අකුරකින්ම 

ආරම්භ වන වස්තුවක් රැස් 
කරන්න. මුලින්ම A-Z එකතු කළ 

පුද්ගලයා ජය ගනී!

සතියක් පුරා සෑම 
දිනකම වෙනස් වස්තුවක් 

එකතු කරන්න, ඉන්පසු 
එම වස්තූන් ගැන කතාවක් 

ලියන්න

AT-AT වෝකර් (ස්ටාර් 
වෝර්ස් දෙයක්) 

ඇඳීමටඋත්සාහ කරන්න

බෝඩ් ක්රීඩා 
රාත්රියක් ගත කරන්න.

බයිසිකල් පැදීමට හෝ 
ඔබ නිවැසි ප්රදේශය 

වටා ඇවිදින්න (ඔබ සමඟ 
වැඩිහිටියෙකු රැගෙන 

යන්න!)

කෙනී පිටොක්  
අනුගමනය කරමින් ගොස් 

ඔබේම මාළු මිතුරෙකු 
අඳින්න

ගායනා කිරීමට නව ගීතයක් 
ඉගෙන ගන්න. ඊට ගැලපෙන 
පුරුද්දක් ඔබට තිබේ නම් 
ප්රසාද ලකුණු හිමි වේ.

ඔබේ ප්රියතම ආහාර 
ගැන කවියක් ලියන්න.

කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි 
භාවිතයෙන් යෝධ කුට්ටි 
සාදන්න සහ ඔබේ ගෙයි 

පිටිපස්සේ කුළුණක් සාදන්න

ද්රවාංකය. පිඟානක් මත අයිස් 

කැට තුනක් තබන්න. එකකට 

සීනිති, එකකට ලුණු, සහ 

අනෙකට ගම්මිරිස් ඉසිය යුතු 

ය. මුලින්ම දිය වන්නේ කුමක්ද? 

එයට හේතුව සොයා ගන්න

කළු ටෙක්ස්ටර් භාවිතයෙන් 
කඩදාසි මත චිත්ර 

කිහිපයක් ඇඳීමෙන් ඔබේම 
වර්ණ ගැන්වීමේ පොතක් 

සාදන්න, ඉන්පසු ඔබේ චිත්ර 
එකට එකතු කර පොතක් 

සාදන්න

ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන් 
හෝ මිතුරන් සමඟ කෙටි 

නාට්යයක් සකසා එය 
රගපාන්න.

කරුණාවන්ත ක්රියාවන් 
කඩදාසි කැබලිවලට 
ලියා බඳුනකට දමන්න. 

සෑම දිනකම ඉටු 
කිරීමට කරුණාවන්ත 
ක්රියාවක් තෝරන්න

නිවසින් පිටතදී බුබුලු 
සාදන්න. ඩිටර්ජන්ට් වතුර 

භාජනයක පිදුරු, නූල් සහ කබා 
එල්ලුම් උත්සාහ කරන්න

සිනහ කාඩ්පත් සාදන්න. 
කාඩ්පත් කැබලි වලට 

ශුභාශිංසන ලියන්න සහ ඒවා 
ඔබේ මිතුරන්ට සහ පවුලේ 

අයට භාර දෙන්න

චිත්රපට රාත්රියක් 
නිවසේ හෝ 

මිතුරෙකුගේ නිවසක 
තබන්න

ඔබේ පවුල සඳහා උදේ 
ආහාරය හෝ රාත්රී 

ආහාරය සකසන්න

මෙම පාසල් නිවාඩු කාලය තුළ, පාසැල් නිවාඩු බින්ගෝ හි 
ඔබේ මිතුරන් හා පවුලේ අයට එරෙහිව තරඟ කරන්න! එක 
දිගට ක්රියාකාරකම් 5 ක් සම්පූර්ණ කරන්නේ කවුද? ඔබගේ 
බිංගෝ ක්රියාකාරකම්වල (සහ විකට) ඡායාරූප සමාජ මාධ්යවල 
බෙදාගන්න, සහ @bunjil_place #bunjilplace ටැග් කරන්න. ඔබ කැමති 
දේ දැකීමට අපි කැමතියි!

#bunjilplace

https://my.matterport.com/show/?m=sYgnVzHbXFz
https://youtu.be/gZtIkQw4GTs
https://youtu.be/Ui4oMV5GG5o
https://youtu.be/bv8sLeobo6U


#bunjilplace

The New Black Vanguard: 

කලාව සහ විලාසිතා 

අතර ඡායාරූපකරණය හි 

අථත්ය චාරිකාවක් කරන්න 

(හෝ සැබෑ ජීවිතයේ 

ප්රදර්ශනයට පිවිසෙන්න!) 

රැකබලා ගන්නෙකුගේ 
පින්තූරයක් සටහන් 

කරන්න

සෙල්ලම් ඇඳුම් ඇඳීම 
කරන්න

අහසේ වලාකුළු සාදන 
විවිධ හැඩයන් ඇඳීමට 

කාලය ගත කරන්න

බ්ලැන්කට් සුරතලෙකු 
සාදන්න

කෙනී පිටොක් සමඟ 
ගොස් ඔබේම මාළු 
මිතුරෙකු අඳින්න

සතියක් පුරා සෑම 
දිනකම වෙනස් වස්තුවක් 

එකතු කරන්න, ඉන්පසු 
එම වස්තූන් පිළිබඳ 

කතාවක් සාදන්න

ග්රෆලෝහි චරිතවල 
ඇඟිලි රූකඩ සාදන්න 

(වැඩිහිටියෙකුගෙන් උදව් 
ඉල්ලන්න!)

ද්රවාංකය. පිඟානක් මත අයිස් 

කැට තුනක් තබන්න. එකක් මත 

සීනි, එකක් ලුණු සහ අනෙක මත 

ගම්මිරිස් ඉසිය යුතු ය. මුලින්ම 

දිය වන්නේ කුමක්ද? එයට 

හේතුව සොයා ගන්න

බෝඩ් ක්රීඩා කරන 
රාත්රියක් ගත කරන්න.

බයිසිකල් පැදීමට හෝ 
ඔබ නිවැසි ප්රදේශය 

වටා ඇවිදින්න (ඔබ සමඟ 
වැඩිහිටියෙකු රැගෙන 

යන්න!)

ගායනා කිරීමට නව ගීතයක් 
ඉගෙන ගන්න. ඊට ගැළපෙන 
පුරුද්දක් ඔබට තිබේ නම් 
ප්රසාද ලකුණු හිමි වේ. 

නිවෙසින් පිටත සබන් බෝල 
සාදන්න. ඩිටර්ජන්ට් වතුර 

භාජනයක පිදුරු, නූල් සහ කබා 
එල්ලන උත්සාහ කරන්න

ඔබේ ග්රෆලෝ ඇඟිලි 
රූකඩ භාවිතා කරමින් ඔබේ 
මිතුරන් හා පවුලේ අය සඳහා 
රූකඩ සංදර්ශනයක් සාදන්න

ඔබේම වර්ණක පොතක් 
සාදන්න. කළු ටෙක්ස්ටර් 

භාවිතයෙන් කඩදාසි මත 
චිත්ර කිහිපයක් සාදන්න, 
ඉන්පසු ඔබේ චිත්ර එකට 

එකතු කර පොතක් සාදන්න

කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි 
භාවිතයෙන් යෝධ කුට්ටි 
සාදන්න සහ ඔබේ නිවස 

පිටිපස්සේ ඒවායින් 
කුළුණක් සාදන්න

චිත්රපට රාත්රියක් ගත 
කරන්න

කලාගාරයක් සාදා ඔබේ 
කලා කෘති ප්රදර්ශනය 

කරන්න

ඔබේ ගෙවත්තෙහි කොළ 
සහ මල් භාවිතයෙන් 

සොබාදහමේ කොලෙජ් 
එකක් සාදන්න.

තරු බැලීමට යන්න

කුරුල්ලන් නැරඹීමට 
යන්න

ඔබේ විවේකාගාරයේ 
විනෝද චාරිකාවක් 

යන්න

නව වස්තුවක් සෑදීම සඳහා 
ප්රතිචක්රීකරණය කරන 
ලද ගෘහස්ථ ද්රව්ය භාවිතා 

කරන්න

වර්ණ කසළ දඩයමකට 
යන්න

ඔබේ ප්රදේශයේ 
සිතියමක් අඳින්න. ඔබ 

නිවැසි ප්රදේශයේ 
ප්රියතම කොටස් ඉස්මතු 

කරන්න

මෙම පාසල් නිවාඩු කාලය තුළ, පාසැල් නිවාඩු බින්ගෝ හි 
ඔබේ මිතුරන් හා පවුලේ අයට එරෙහිව තරඟ කරන්න! එක 
දිගට ක්රියාකාරකම් 5 ක් සම්පූර්ණ කරන්නේ කවුද? ඔබගේ 
බිංගෝ ක්රියාකාරකම්වල (සහ විකට) ඡායාරූප සමාජ මාධ්යවල 
බෙදාගන්න, සහ @bunjil_place #bunjilplace ටැග් කරන්න. ඔබ කෙතරම් 
ඉදිරියට යන්නේදැයි දැකීමට අපි කැමතියි!
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වසරවල 

ළමුන් සඳහා

https://my.matterport.com/show/?m=sYgnVzHbXFz
https://youtu.be/bv8sLeobo6U
https://www.bunjilplace.com.au/sites/default/files-public/2020-04/The_Gruffalos_Child_Finger_Puppets.pdf



