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• පරිගණක ක්රමයේඛනෙක් ෙනු පරිගණකෙ යොදාගනිමින් කල යුතු කාර්ෙෙක්

සඳහා වන, පරිගණකෙ විසන් ක්රිොත්මක කල හැකි උපයදස් මාලාවකි.

• පරිගණක ක්රමයේඛනෙක් අපි සකසන්යන් පරිගණක ක්රමයේඛන භාෂා

යොදායගනයි

• පරිගණක ක්රමයේඛණ භාෂා : C, C++, Java, C#, Python

• Algorithms/ Logic

• ආධුනිකෙන් සඳහා ගැලීම් සටහන් - Flowcharts, වයාජ යක්ත - Pseudocodes

වයේම SCRATCH යොදාගන්නත් පුළුවන්!!!

Computer Programming - පරිගණක ක්රමයේඛනෙ 



Sequence, Selection, Repetition

Sequence -
අනුක්රමෙ 

Selection -
වරණෙ 

Repetition -
පුනර්කරණෙ 



SCRATCH කිෙන්යන් යමාකක් ද ?

•SCRATCH ෙනු block පදනම් කරගත් (block-based) දෘශ්ය ක්රමයේඛණ භාෂාව (visual programming language) කි.

•යමහි ඇති blocks සහිත අතුරු මුහුණත (interface) යොදා ගනිමින් අපිට අන්තර්ජාලෙ හරහා වයාපෘති (online 

projects) හදන්න පුළුවන්.

•අපිට SCRATCH භාවිතයෙන් කතන්දර (interactive stories), පරිගණක ක්රීඩා (computer games), සජීවිකරණ රූප

(animations) සාදා ගන්න පුලුවන්

අපි පටන් ගනිමු!

SCRATCH ගිණුමක් සාදා ගනිමු



1. ඔබයේ යවබ් අතරික්ුව (Web browser) විවෘත කරගන්න. (Google Chrome, Firefox, etc)

2. යමම URL එකට ෙන්න https://scratch.mit.edu/

3. Join Scratch මත click කරන්න.

https://scratch.mit.edu/


4. යමහි දිස්වන පිෙවර

අනුගමනෙ කරමින්

ගිණුමක් සාදාගන්න

පිෙවයරන් පිෙවරට යමම දත්ත 
යොදන්න 

Username, password

Country

Date of Birth

Gender

Email

5.  Welcome screen එක මත Get 
Started button එක click කරන්න.



6. ඔබයේ විදුත් ලිපිනෙ තහවුරු කරන්න (Confirm your email)

Login to your email account and click on the link given by Scratch to confirm your 
account.

පහත window එක මත Ok, Let's go click කරන්න.



7. යමම window එක ලැයබ්වි



Creating a project - වයාපෘතිෙක් නිර්මාණෙ  කිරීමම 

1. Create මත click කරන්න. යමම page එක ලැයබ්වි. 

2. Tutorials ලබාගන්න, අධ්යෙනෙ කරන්න පුළුවන් යමහි ඇති Tutorials මගින්.



Project overview - වයපෘති වුහෙ

•අපි program එක හදාගන්න විවිධ් block යොදාගන්නවා.

•වම පස panel එයක් තියෙන්යන් Code Blocks.

•Code blocks වර්ග යගාඩක් තියෙනවා, Motion, Looks, Sound,

Events, Control, Sensing, Operators and Variables.



•මැද ඇති middle section එක ඔබයේ program එක සකසන්න (implement your code) යොදා ගනී.

•දකුණු පස Display Window, ඔබ සකසන ලද program එයකහි output එක දැකිෙ හැකියි.

•Green flag එක program Run කරන්න

•Red octagon

එක program Stop කරන්න



නිර්මාණය 1 : ඇවිදින පූසා

Green flag එක click කලාම , පූසා අඩි

10ක් ඉදිරිෙට ෙනවා.

තත්පර 1ක් වියේක ගන්නවා. නැවත

අඩි 10ක් ඉදිරිෙට ෙනවා..

නැවත තත්පර 1ක් වියේක ගන්නවා.

නැවත අඩි 10ක් ඉදිරිෙට ෙනවා..

නැවත තත්පර 1ක් වියේක ගන්නවා.

දැන් පුපසට අඩි 30ක් එනවා



නිර්මාණය 2 : ගමන් කරන කුරුමිණියා

•Character/ sprite එක යවනස් කරන්න

•අපි කුරුමිනියෙන් යොදාගනිමු 



ඔබේ අවස්ථාව!

යමම රූපයේ දැක්යවන පරිදි

කුරුමිණිො ඊ තල ඔස්යස් ගමන්

කරවන්න.



පිළිතුර 



විවිධ් characters යොදාගනිමින් cartoon එකක් නිර්මාණෙ 
කරමු - මීො පුපස පන්නන පූසා 



පිළිතුර: මීො 



පිළිතුර : පූසා 



යමවැනි යේ නිර්මාණෙ කරන්න
උත්සාහ කරන්න

• - යබෝලෙ අේලන්න දිව ෙන බලු පැටියෙක්

• - සජීවීකරණ කතන්දර (Animated stories)

• - Shark attack game, Snake 
game වැනි පරිගණක ක්රීඩා

• - තව යගාඩක් යේවේ

•ඔබට
ස්තුතියි



UNITY

මීළඟට…….

රැඳී සටින්න


