
 

Vacation Social Work “Avasar 2020” 
 

Today’s Tasks : Date: 14.04.2020 Tuesday મગંળવાર 
 
 

 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
Creative Writing 
 
1 to 5 : GM 

- પાણી ની બોટલના 20 �ુદા�ુદા ઉપયોગ લખો.  
- તમને �બૂ ગમતા કા�ૂ�ન િવષે ઓછા મા ંઓછા ૧૦ વા�ો લખો. 

 
1 to 5 : EM 

- Write 20 uses of a water bottle.  
- Write about your favorite cartoon character. ( Minimum 10 sentences )  

 
6 - 10 : GM 
 
જયાર� કોરોના વાયરસના �ભાવના કારણે બધા જ માણસો ઘરમા ંબઠેા છે �યાર� શરે�મા,ં ફ�ળયામા ંરખડતા �ુતરા, �બલાડ�, ગાય તથા અ�ય �ાણીઓના મનમા ં�ુ ંચાલ�ુ ંહશ ે? 
�ુ ંએ લોકોન ેશાિંત લાગતી હશ ે? ક� હાશ બધાન ેઘરમા ંબસે�ુ ંપડ�ુ ં? હવ ેઅમને કોઈ માર� ન�હ / ભગાડ� ન�હ ? ક� પછ� તઓે આપણી રાહ જોતા હશ ે?   તમ ેતમારા ક�પનાના ઘોડા દોડાવો 
અને આ િવષ ેકંઈક લખો. તમ ેબે �ુતરા ક� ગાય વ�ચનેો સવંાદ પણ લખી શકો છો. 
 
આ જ ર�ત ેપ�ીઓ �ુ ંિવચારતા હશ ે? જો કોઈ તમારા શહ�ર / ગામ પરથી ઉડ� ુ ંહોય તો તનેે ક�વા ��ય દ�ખાય ? તમ ેપ�ી ની જ�યાએ તમાર� �તન ેરાખીન ેએક ફકરો લખો  
 
6 - 10 : EM 
 
Weekly Journaling 

- Write down what you did during last week at home ? 
- What interesting things have you explored ? 



 
- What did you play , which new games you tried ?  
- Any memorable moments 
- Try to write down at least 200 words 
- You can take help of your elder brother/sister or parents 

 
 
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 અપલોડ કરો. 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) 
Nature : Star Gazing / Farming / Gardening / Watching / Listening 
 
તમાર� ઘરમા ંમેથી, જવ ક� અ�ય�ુ ંકોઈપણ એક �બયારણ  તમારા ઘરમા ંબહાર �ારા , �ંુડા ક� કોઈ નાનકડા વાસણ મા ંવાવવા�ુ ંછે. અને દરોરોજ તેની 
યો�ય �ણવાની કર�ને પછ� તેનો િવકાસ પણ જોવાનો છે. દર�ક �દવસના ફોટા લઈને પાછળથી તેનો િવકાસનો અ�યાસ કર� શકાય. આ �લા�ટ ક�વી ર�તે 
સારો અને ઝડપી ઉછેર� શક� તેની �ણકાર� મોટ�રાઓ પાસેથી મેળવો.  
 
You have to plant seeds of wheat, fenugreek, or any one plant seeds in your garden, planter or any small utensil. Please take 
care of the plant and check its growth everyday. If possible take a photograph of each day so that you can see the growth 
patterns in it. Try to learn from elders how this plant can grow faster and better. 
 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
https://www.youtube.com/watch?v=TLt1GcpQdUM  
https://www.youtube.com/watch?v=_qpuQ87Oxtg 
 
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. 
● 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. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TLt1GcpQdUM
https://www.youtube.com/watch?v=_qpuQ87Oxtg


 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) 
Art 
 
મા� મેઘધ��ુય : આશાનો અવસર...  
 
િવ�ાથ� િમ�ો, ચાલો આ� આપણે મેધધ��ુય �ુ ં�ચ� દોર�એ. A4 સાઇઝ ના કાગળ મા ંક� તમાર� �ક�ચ �કૂમા ંસરસ મ��ુ ંમેઘધ��ુય દોર�. ગમતા ંકલર 
વાપર�એ - વ�ેસ, પે��સલ, �ક�ચ પેન, વોટર કલર, ઓઇલપે��લ, ઓઇલ પેઈ�ટ, વગેર� . પણ તમને ખબર છે ને ક� મેઘધ��ુય મા ંકલર ક�વા આવ ેઅને એની 
ગોઠવણી ક�વી હોય છે ? પ�રવાર મા ં�છુો. VIBGYOR ક� �.ની.વા.લી.પી.ના.લા. એ�લે �ુ ં?  
 
My Rainbow : Festival of Hope... 
 
Dear friends, Let us draw a rainbow today. Draw in your sketchbook or any A4 size paper with the type of color that you like : 
Wax, Pencil, Sketch pen, Water color, Oil pastel, Oil paint etc. Do you know what kind of colors are in Rainbow and in which 
pattern ? Ask your family members about VIBGYOR ક� �.ની.વા.લી.પી.ના.લા. ?  
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
 
https://www.google.com/search?q=rainbow+painting+kids&tbm=isch&chips=q:rainbow+painting+kids,g_1:colorful:5_-EIJMW
qdA%3D&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en&ved=2ahUKEwiQnP6K5eLoAhUiSnwKHaDZBKsQ4lYoDHoECAEQIw&biw=1583
&bih=740  
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 
તમાર� �ક�ચ�કૂ મા ંદોર� ને અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork instagram, facebook, youtube 
અપલોડ કરો. 
 
Slot 4: Man Making Education (Family work) 
Great Personality Day 
 
આજ ના મહાન �ય��ત�વ : �વ. એ પી � અ��ુલ કલામ  
તમને આપવામા ંઆવલે �લ�કમા ંઆપવામા ંઆવલેી મા�હતી પ�રવારમા ંબધાને મોટ�થી બોલીને સભંળાવો. બધાને શાિંતથી �યાન�વૂ�ક સાભંળવા�ુ ંકહો. 
નાના બાળકો માટ� માતા-િપતામાથંી કોઈ મોટ�થી બોલીને સભંળાવી શક�. 
 

https://www.google.com/search?q=rainbow+painting+kids&tbm=isch&chips=q:rainbow+painting+kids,g_1:colorful:5_-EIJMWqdA%3D&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en&ved=2ahUKEwiQnP6K5eLoAhUiSnwKHaDZBKsQ4lYoDHoECAEQIw&biw=1583&bih=740
https://www.google.com/search?q=rainbow+painting+kids&tbm=isch&chips=q:rainbow+painting+kids,g_1:colorful:5_-EIJMWqdA%3D&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en&ved=2ahUKEwiQnP6K5eLoAhUiSnwKHaDZBKsQ4lYoDHoECAEQIw&biw=1583&bih=740
https://www.google.com/search?q=rainbow+painting+kids&tbm=isch&chips=q:rainbow+painting+kids,g_1:colorful:5_-EIJMWqdA%3D&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en&ved=2ahUKEwiQnP6K5eLoAhUiSnwKHaDZBKsQ4lYoDHoECAEQIw&biw=1583&bih=740


 
https://drive.google.com/file/d/1_iewnfObyMpcJ-_ZUYRFLTwGmJTBKUro/view?usp=sharing  
 
નીચેના ��ુાઓના મા�યમથી પ�રવારમા ંચચા� કર�યે.  
દર�ક પ�રવારજનોએ ને �છુો ક� ... 
1. એમને કઈ-કઈ નવી વાતો �ણવા મળ�. 
2. તમાર� ���ટ એ એમના �વનની 3 કઈ બાબતો છે � આપણા ં�વનમા ઉતારવી જોઇયે. 
3. અ�ય � પણ તમને યો�ય લાગે તે �છૂ� શકાય. 
 
Today’s Great Personality : Late A P J Abdul Kalam 
Please speak loudly about the information given to you through the link. Ask everyone to listen carefully. For smaller kids, 
parents can read it loudly. 
 
https://drive.google.com/file/d/1aPFS5fMp1cpNHLevtjKE4D9NqymzjkuP/view?usp=sharing  
 
Let us discuss in family about the personality by following points: 
Ask everyone of your family members: 

1. What new things that you learned today about this personality. 
2. Which three things about this personality that we can apply in our lives.  
3. Any Other points that come to your mind. 

 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆ મહાન �ય��ત�વ િવષે લખીએ. 
● આપણો આ ��િૃતનો અ�ભુવ  #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork Facebook / Instagram / YouTube / 

Twitter પર અપલોડ કર�યે. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_iewnfObyMpcJ-_ZUYRFLTwGmJTBKUro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPFS5fMp1cpNHLevtjKE4D9NqymzjkuP/view?usp=sharing

