ළමුන් සඳහා නිර්මාණාත්මක ක්රියාකාරකම් වැඩසටහන - 2022 සැප්තැම්බර්
ළමුන්ට පාසලේදී ලැලෙන විධිමත් අධ්යාපනයට එහා ල ාස් ළමා ලපෞරුෂය ල ාඩනැගීමට ඉවහේ ලවන, ලංකා
ළමා හා ලයාවුන් රඟහල පදනම පවත්වනු ලෙන ළමුන් සඳහා නිර්මාණාත්මක ක්රියාකාරකම් වැඩසටහලන් 2022
සැප්තැම්බර් අදියර ආරම්භ වීමට නියමිතය.
පාසැේ විෂය නිර්ලේශවල සීමාවලින් ආවරණය ලනාලවන, ක්රියාකාරකම් තුළින් ළමුන්ලේ වැඩීමට ලමම වැඩසටහන
දායක ලේ.
ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්ීමක්
ලංකා ළමා හා ලයාවුන් රඟහල පදනම සහ එහි නාටය නිෂ්පාදන හා පුහුණු අංශය වන ලසෝමලතා සුෙසංහ ප්ලේහවුස්
(Somalatha Subasinghe Play House) ආයතනය 1981 දී ලසෝමලතා සුෙසංහ විසන් ස්ලවච්ඡා සංවිධ්ානයක් ලලස
ආරම්භ කරන ලදී.
ලංකාලේ ළමා හා ලයාවුන් නාටය නිෂ්පාදනය, රඟදැක්වීම, වර්ධ්නය හා එවැනි නාටය නිෂ්පාදනය හා වැද ත්කම
පිළිෙඳව සමාජය තුළ උනන්ුවක් හා කතිකාවක් ඇති කිරීම, ළමා නාටයකරණය විදයානුකූලව හැදෑරීම සහ ඒ සඳහා
ශිේීන් පුහුණු කිරීම යනාදිය අරමුණු විය.
වර්තමානය වනවිට ලමම ආයතනය ළමා හා ලයාවුන් නාටය නිෂ්පාදනය, රඟදැක්වීම, අධ්යයනය සහ පුහුණුව පිළිෙඳ
ලංකාලේ පුලරෝ ාමි සංවිධිත ආයතනය ලවයි. 1981 වර්ෂලේ සට ළමුන් හා ලයෞවනයින් සඳහා සංගීතමය නාටය හා
වැඩිහිටි ලේක්ෂා ාරය සඳහා ප්රධ්ාන ප්රවාහලේ නාටය ද ලොලහෝ සංඛ්යාවක් නිෂ්පාදනය කර ඇත.
එම නාටය ලංකාව තුළ ලමන්ම විලේශවලදී ද රඟ දක්වා ඇත. ලමම ආයතනය 2007 ජනවාරි මාසලේදී අංක 03 දරන
ආඥා පනත මඟින් “ලංකා ළමා හා ලයාවුන් රඟහල පදනම” ලලස ශ්රී ලංකා පාර්ලිලම්න්තුලේ සංස්ථා ත කරන ලදී.
වැඩසටහන පිළිබඳ හැඳින්ීමක්
ලමම වැඩසටහන අවුරුු 4 සට 11 දක්වා ළමුන් සඳහා නිර්මාණාත්මක ක්රියාකාරකම් ලලස හඳුන්වනු ලැලේ. ලමහි
ප්රධ්ාන පරමාර්ථය වන්ලන් ලසෞන්දර්යාත්මක අත්දැකීම් මඟින් ළමුන්ට තුලනාත්මක කායික හා මානසක වර්ධ්නයක්
ලොදීම හා ළමුන්ලේ ක්රීඩාශීලිත්වය, ප්රලෙෝධ්මත්භාවය සහ මූලික කලා ශිේප එනම්, සංගීතය, නැටුම්, රං නය
යනාදිය පිළිෙඳව ළමුන්ලේ රසඥතාවය වර්ධ්න කිරීමය.
ඒ අනුව ලමම පාඨමාලාව ළමුන් පාසලේදී ලො න්නා විධිමත් අධ්යාපනයට දායක වන අතිලර්ක ක්රියාකාරකම්
අධ්යාපනයක් ලලස සැළකිය හැකිය. ලමම වැඩසටහනට සහභාගිවන ළමුන්ට සංගීතය රස විඳීම සහ ඇ යීම, නිදහස්
චලනය, නැටුම් හා රිේමයානුකූල චලනය, රං නය හා භාෂාව, චිත්ර, ායනය, රූකඩ හා අත්වැඩ යනාදිය පිළිෙඳව
මූලිකාං අවලෙෝධ්යට අවස්ථාවක් ලැලෙනු ඇත.
ලමම වැඩසටහන ලකෞශලයා ප්රනාන්ු සහ මහාචාර්ය චන්දන අලුත්ලේ විසන් ලමලහයවනු ලෙන අතර ලසෝමලතා
සුෙසංහ් ප්ලේහවුස් ආයතනලේ අධීක්ෂණය යටලත් විලශ්ෂ පුහුණුවලත් ශිේීන් කණ්ඩායමක් ද වැඩසටහන්
ලමලහයවයි.
කාලසටහන
ලමම වැඩසටහන සති 12 ක කාලයක් (සැප්තැම්බර් 3 වන දා සට න ොවැම්බර් 19 වන දා දක්වා) ලසනසුරාදා දිනවල
දී ලප.ව 08 30 සට ලප.ව 11.00 දක්වා පවත්වනු ලෙයි.

ස්ථානය
ෙත්තරමුේල ජයන්තිපුර ප්රධ්ාන මාර් ලයහි පිහිටි ෙත්තරමුේල සංහ සමාජ ශාලාලේදී වැඩසටහන් පවත්වනු ලෙයි.
අය කිරීම
ලමම පාඨමාලාව සඳහා අය කිරීම රු. 5000/- කි. මීට අමතරව රු. 500/- ක ලියාපදිංචි කිරීලම් ාස්තුවක්ද අය කරනු
ලැලේ. පාඨමාලා ාස්තුව එකවර ආරම්භක දිනලේ දී අය කරන ෙව කරුණාලවන් සළකන්න. එක් පවුලකින්
ලදලදනකු සහභාගිවන විට ලදවන දරුවාට ාස්තුලවන් සයයට 10ක වට්ටමක් ලො ලදනු ඇත.
වැඩසටහනට සහභාගිවන දරුවාට අවශය ආහාරපාන සහ පහසු ඇඳුමක් රැල න ආ යුතුය.

