
 

Vacation Social Work “Avasar 2020” 
 

Today’s Tasks : Date: 13.04.2020 Monday સોમવાર 
 

 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
English Grammar 
 
GM: 

ધોરણ 1 ,2 : ��ુતકમા ંઆવતા કોઈપણ 20 શ�દો(words) ના �પ�ેલ�ગો અન ેઉ�ચારણ મોટ�થી વાચંવા. શ�દ અને તનેો અથ�(meaning) લખવો. 

ધોરણ 3, 4 અન ે5 : ��ુતકની પાછળ આપલે 30 શ�દો(words) ના �પ�ેલ�ગો અન ેઉ�ચારણ મોટ�થી વાચંવા. શ�દ અને તનેો અથ�(meaning) લખવો. 

ધોરણ 6, 7 : ��ુતકમા ંઆવતા કોઈપણ 20 શ�દ (words) ના �પ�ેલ�ગો અન ેઉ�ચારણ મોટ�થી વાચંવા. શ�દ અન ેતનેો અથ�(meaning) લખવો. દર�ક શ�દ (word) ન ે
Simple Present Tense વા�ં વા� બનાવી ન ેલખ�ુ.ં  

ધોરણ 8, 9 અન ે10 : ��ુતકની પાછળ આપલે 30 શ�દ (words) ના �પ�ેલ�ગો અન ેઉ�ચારણ મોટ�થી વાચંવા. શ�દ અને તનેો અથ�(meaning) લખવો. દર�ક શ�દ 
(word) ને Simple Present Tense વા�ં વા� બનાવી ન ેલખ�ુ.ં  

 
Example: 

Word - meaning Sentence 
1. Chess : A board game I play Chess. 

 
EM:  

Std. 1, 2 : Speak loudly the spelling and pronunciation of 20 words given in your respective textbook. Write the words and meanings. 

Std. 3, 4, 5 : Speak loudly the spelling and pronunciation of 30 words given in your respective textbook. Write the words and meanings. 
 



 

Std. 6, 7 : Speak loudly the spelling and pronunciation of 20 words given in your respective textbook. Write the words and meanings. Write 
sentences using each word in Simple Present Tense.  

Std. 8, 9, 10 : Speak loudly the spelling and pronunciation of 30 words given in the back pages of your respective textbook. Write the words and 
meanings.  Write sentences using each word in Simple Present Tense. 

 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● તમાર� અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંલખશો. 
● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork Facebook / Instagram / 

YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) 
Cloths 
 
તમારા કપડા ંધોતા શીખો. ઓછા પાવડર ક� સા� ુથી ક�વી ર�તે �વછ કપડા ંકર� શકાય તે શીખો. પાણી નો બગાડ ઓછો થાય તે માટ� �ય�ન કરો. ભાઈઓ એ 
ખાસ શીખવા�ુ ંછે. શીખવા માટ� મ�મી અથવા બહ�ન ની મદદ લો. �શ નો ઉપયોગ �ા ંકપડા ંધોવા માટ� ના કરાય અને ક�મ ? સફ�દ કપડા ંધોવા માટ� કોઈ 
ખાસ ર�ત છે ? 

 
Learn how to wash your clothes. Learn how to wash it with less powder or soap. Also make sure you use less water to clean 
your clothes. Which types of clothes are washed without using a brush ? Why ? Any special way to wash white clothes ? 
Boys have to learn specifically. Take help from your mother, sister etc.  
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
https://www.youtube.com/watch?v=usyZQwJs5Fs 
 
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● તમાર� અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંતમારો અ�ભુવ અને ��ના જવાબ લખશો. 

https://www.youtube.com/watch?v=usyZQwJs5Fs


 
● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork Facebook / Instagram / 

YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. 
 
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) 
Maker Activity 
 
ઘર� પડ�લા છાપાના કાગળ નો ઉપયોગ કર� શ� બને તેટલો અને �ુદંર પેપર ટાવર બનાવો. �નો પાયો 3 x 3 �ટ થી મોટો ના હોય. અને તે એટ�ુ ંમજ�તૂ 
હોય ક� ટાવર ની ઉપર 500 ml ભર�લી પાણી ની બોટલ �ુ ંવજન સહન કર� શક� એવો હોવો જોઇયે. પ�રવાર ની સાથ ેમળ�ને કરો. ઘર� છાપા ના હોય તો બી� 
કોઈ કાગળનો પણ ટાવર બનાવી શકાય. 
 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
https://www.google.com/search?q=news+paper+tower+image&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&sxsrf=ALeKk01FuWKJ9LowMwC
UVri_BBnlgtND_g:1585803413398&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7h46J-sjoAhVrIbcAHbxvAucQ_AUoAXoEC
AwQAw&biw=1600&bih=740#imgrc=sERGGRwB4jcJaM 
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● તમાર� અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંતમારો અ�ભુવ લખશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂાને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. 
● તમે બનાવલે વ��નુો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork ટ�ગ સાથ ેFacebook / 

Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. 
 
 
Slot 4: Man Making Education (Family work) 
Game Day 
 
અમદાવાદ રમત રમો. ડાઈસ ના હોય તો કોડ� ક� પછ� લાકડાના પાસા બનાવીને રમી શકાય. અલગ અલગ �કારની �કૂર� બનાવી શકાય. (�મક� બટન, 
લખોટ�, મણકા, કઠોળના દાણા, સળ� વગેર� ). �લોર ઉપર દોર�ને રમી શકાય. અથવા ��ુઠા ઉપર દોર�ને રમી શકાય. નીચે બતાવલેી લ�કમાથંી શીખો. 
તમારા પ�રવારના મોટા વડ�લો આ રમત �ણતા જ હશ.ે 
 
Play Ahmedabad game. It's a floor game. If you do not have dice, you may use kodi(Shell) or from wooden pasa. You may 
come up with different things. You need to draw a game on the floor or on cardboard. 

https://www.google.com/search?q=news+paper+tower+image&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&sxsrf=ALeKk01FuWKJ9LowMwCUVri_BBnlgtND_g:1585803413398&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7h46J-sjoAhVrIbcAHbxvAucQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=740#imgrc=sERGGRwB4jcJaM
https://www.google.com/search?q=news+paper+tower+image&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&sxsrf=ALeKk01FuWKJ9LowMwCUVri_BBnlgtND_g:1585803413398&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7h46J-sjoAhVrIbcAHbxvAucQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=740#imgrc=sERGGRwB4jcJaM
https://www.google.com/search?q=news+paper+tower+image&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&sxsrf=ALeKk01FuWKJ9LowMwCUVri_BBnlgtND_g:1585803413398&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi7h46J-sjoAhVrIbcAHbxvAucQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1600&bih=740#imgrc=sERGGRwB4jcJaM


 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
https://www.youtube.com/watch?v=ePhxvAoXvkE 
https://www.youtube.com/watch?v=15FreLJxU6E 
https://www.youtube.com/watch?v=IAFnqzJKxg8 
https://www.youtube.com/watch?v=_ldkdN2OQdY 
 
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆ રમતના િનયમો િવષે લખીએ. 
● આપણો આ રમતનો અ�ભુવ  #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork Facebook / Instagram / YouTube / 

Twitter પર અપલોડ કર�યે. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ePhxvAoXvkE
https://www.youtube.com/watch?v=15FreLJxU6E
https://www.youtube.com/watch?v=IAFnqzJKxg8
https://www.youtube.com/watch?v=_ldkdN2OQdY

