
“La MIa scuola in rete-supporto digitale e plurilinguistico alla didattica on line”

In Rete con la Direzione Educazione del Comune di Milano

Per informazioni: servizi.cittadino@emitfeltrinelli.it

con il contributo di: 



Primo accesso a Classroom di Google

පාසලෙන් ෙබාදුන්

ඊලේල් ලිපිනය සට

හන්කරන්න.



පාසලෙන් ෙබාදුන් රහස්

අන්කය සදහන්කරන්න



ඊතෙය සදහන්තීරුව භාවිතාකර ඔබට ලෙවැනි ලේ දැනගතහැක

(ලගදර වැඩ.අවශ්ය උපකරණ,උපලදස්,) එලෙන්ෙ ඔබට ඇතිගැටලු, උපලදස්,,ලි

යකියවිලි හුවොරු කරගැනීෙට ද අවස්ථාවක් ඇත.



ලෙෙ ලකාටසින් දැකගතහැකි ලේ අවශ්ය වන උපකරණ, ලග

දරදී කිරිෙටඇති ලේ,ගුරුවරුන්ටඇතිගැටලු වැනි ලේ..



ලෙෙගින් ඔබට දැකගතහැක ඔබලේ අධ්යාපනකටයුතු වෙ ප්රග

තිය. ඔබට අවශ්ය පිලිතුර,ලියකියවිලි, වැනි ලේ.



<< cartella Drive del corso>>ලෙෙගින් ඔබට අවශ්ය සියලුෙ ලියකියවිලි ෙබාදීෙට හැකිය.

උදාහරණයක් විදියට pdf,word වැනි දෑ භාවිතා කරමින්ඔබලේ අධ්යාපනය සඳහා අවශ්ය ලේ ගුරුවරුන්ලගන්

දැනගැනීෙට ද අවස්ථාවක් ඇත.



ප්රශ්න සදහා පිවිතුරු ෙබා දිෙට සහ පුශ්න දැනගැනීෙට සහ අවශ්ය ේරවය දැනගැනීෙට.

ඔබට ඇතිගැටලු

පාඨොොව සදහා

අවශ්ය උපකරණ

ඔබට කිරිෙටඇති ලගදර වැඩ



ලගදර දි කිරිෙටඇති වැඩ පහසුකරගැනීෙ සදහා <<visualizza compito>>
ලෙය උපකාරී කරගනිමින්ඔබලේ ගුරුවරයා ලගන් ලපෞේගලිකව උපකා

ර ෙබාගතහැකි .



උපලදස් දැනගැනීෙටඋපරිෙ ෙබාදීෙට හැකි ෙකුනු

ගනන

පිලිතුරු ෙබාදීෙට අ

වශ්ය ලේ

ඔබට ඇතිගැටලු ලපෞේග

ලික ගුරුවරයා ලගන් දැන

ගැනීෙට.



ලෙය භාවිතා කරගනිමින් ඔබට අ

වශ්ය ලියකියවිලි පරික්ෂා කිරීෙට

ලියකියවිලි පිටපත්

ෙබාගැනීෙට



ලෙෙ පිටුව භාවිතලයන් ඔබට හැකියාව තිලබනවා ඔබට අවශ්ය දෑ ඔබලේ පරිගණකලේ ගබ

ඩා කිරීෙට එෙගින් ඔබට හැකියාව තිලබනවා ඔබලේ පිලිතුරුනිවැරදි කරගැනීෙට.

එසදහා ඔබට සෘජුවෙ <<documenti Google>>භාවිතා කිරිෙට හැකිය



ඔබලේ සියලුෙ දත්ත සහ පිලිතුර පිළියෙ කරගත්පසු.

ඔබට පුලුවන් <<consegna >>යන පේධතිය ඔබන්න

ලෙෙ භාවි

තා කරගනි

මින් ඔබට පු

ළුවන් ඔබ

ලේ දත්ත අ

ඩංගුකිරිෙට
ඉන්පසු

ලෙෙ බටය

ඔබන්න

ලෙය භාවිතා කරමින් ඔ

බලේ ගුරුවරයා පිලිබඳ අ

දහස් ලපෞේගලිකසදහන්

කෙහැක



දැන් පුලුවන් ඔබට ගුරුවරයා ෙබාලදන ප්රශ්නයට පිලි

තුර ෙබාදීෙට

ලෙතනක්ලික්ක

ර ප්රශ්නය ෙබාග

න්න



ප්රශ්නය

පිලිතුර නිවැරදිනේ ෙකුණු 5

ෙැලබනවා

පිලිතුර



ලෙතනක්ලි

ක්කර පිලි

තුර ෙබාලද

න්න

ලෙතනභාවිතා කර

ගුරුවරයාට පනිවිඩ

ෙබාදීෙට

පිලිතුර නිවැරදිනේ ෙකුණු 5 ෙැලබ

නවා



ප්රශ්න ෙබාගැනීෙ සදහා

ලෙතනක්ලික්කර

ප්රශ්නය ෙබාග

න්න



ප්රශ්නය

පිලිතුර සදහ

න්කරන්න

පිලිතුර සදහන්ක

ර පසු ඉන්වියා

කරන්න

පිලිතුර නිවැරදි නේ

ෙකුණු 2 ෙැලේ

ප්රශ්නයට අදාෙ පිලිතුර ලසායා ක්ලික්කරන්න


