
 

Vacation Social Work “Avasar 2020” from UniqYOU School, Idar 
 

Today’s Tasks : Date: 15.04.2020 Wednesday �ધુવાર 
 
 

 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
Maths 
 
ધોરણ 1, 2 GM : એક થી છ ના ઘડ�યા એક વાર લખી �ણ વાર જોયા વગર મોટ�થી બોલવા.  
 
ધોરણ 3 થી 5 GM : ૧ થી ૧૪ �ધુી ના ઘ�ડયા એક વાર લખી �ણ વાર જોયા વગર મોટ�થી બોલવા. 
 
ધોરણ 6 થી 8 GM : ૧ થી ૨૦ �ધુીના ઘ�ડયા એક વાર લખવા અને ચાર વખત મોટ�થી જોયા વગર બોલવા. �યા ં�યા ં�લૂ થતી હોય તેની ન�ધ કરવી.  
 
 
Std 1, 2 EM : 1 to 6 tables : Write one time and speak loudly two times without looking in the note.  
 
Std 3, 4 ,5 EM : 1 to 14 tables  : Write one time and speak loudly two times without looking in the note.  
 
Std 6 to 8 EM : 1 to 20 tables : Write one time and speak 4 times without looking in the note. Write the places where you have 
made mistakes while speaking.  
 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
 
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) 
Cleaning 
તમારા ઘરમાથંી  થતો કચરો(�વો ક� શાકભા�નો, ભોજનનો ક� અ�ય કચરો) ના િનકાલ�ુ ંઆયોજન ક�વી ર�ત ેથાય છે,  ત ેમ�મી પાસેથી શીખ�ુ.ં ત ેકચરો ઘરમાથંી આગળ 
�ા ં�ય છે અન ેક�ુ ંત�ં તેની �યવ�થા કર� છે ત ે�ણો. આ કચરા નો વ� ુસારો ઉપયોગ થઈ શક� ? ક�વી ર�ત ે? ઘરમાના કચરાના િનકાલ�ુ ંવ� ુસા�ંુ આયોજન થઈ શક� 
? 

 
Please learn how to manage vegetable waste, food waste or other waste from your home. Try to find how this waste is taken away from your home 
and who is managing that disposal ? Can we do some better use of this home waste ? Can we manage the waste disposal at your home in a better 
way ? 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
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�� ુ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) 
Knowing Self 
 
For std 1 to 3 students please see this link only: About Myself : 1 થી 4 ના િવ�યાથ�ઓને નીચેનો િવ�ડયો બતાવવો.  
https://www.youtube.com/watch?v=EdHEECkhDIo 
 
For Std 4 to 10: 
 
આપણે આપની �તને ઓળખવાનો �ય�ન કર�યે. નીચેના ��ોના જવાબ શાિંતથી િવચાર�ને નોટ�કૂમા ંલખો. 
1. મને કઈ કઈ બાબતો/વ��ઓુ  ગમે છે. 
2. મને કઈ કઈ બાબતો/વ��ઓુ ગમતી નથી. 
3. મને મારા �ગેની કઈ એક બાબત સૌથી વ� ુગમે છે . 

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


 
4. મને મારા �ગેની કઈ એક બાબત સૌથી વ� ુગમતી નથી. 
 
Let us try to know ourselves. Read the following questions and answer them after proper thinking. 
 

1. Which things/matters I like ? 
2. Which things/matters I do not like ? 
3. What one thing that I like most about myself ? 
4. What one thing that I do not like about myself ? 

 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  
https://www.youtube.com/watch?v=4lTbWQ8zD3w 
 
 
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�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork Facebook / Instagram / 

YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) 
Story Day 
 
િમ�ો ! આજના �દવસ �રૂતી �ણ-ચાર stories - વાતા�ઓની લ�ક આપી છે. વાતા�ઓ પ�રવારમા ંબધાની સાથ ેમોટ�થી બોલીને સભંળાવો. શ� બને તો 
અવાજ�ુ ંઆરોહ -અવરોહ, ��ુ ઉ�ચારણ, ચહ�રાના હાવભાવ અને શર�રની અ�ભગમથી નો ઉપયોગ કર� સરસ ર�તે બોલીને ર�ૂ કરો. (�ાર�ક પ�રવારના 
અ�ય �ય��તને પણ વાતા� ર�ૂ કરવા�ુ ંજણાવો.) વાતા� �રૂ� થઈ થાય �યારબાદ નીચેની બાબતોની પ�રવાર મા ંસા��ૂહક ચચા� કરો. 
 
1. વાતા�મા ંકઈ બાબત બધાને ગમી તે. 2. આ વાતા� આપણા �વનમા ંકયા �કારની શીખ આપે છે  3. વાતા�મા ંરહ�લા ��ુય િવચાર / બોધ /સાર  
 
બધા પ�રવારજનોને આ ���યામા ંસાકંળો. ઘણીવાર વાતા� �બૂ જ નાની અથવા સાદ� લાગે પરં� ુતે આપણા �વનમા ં�બૂ જ �ેરણા�પ બની શક� એમ છે. 
તમે વડ�લોને એ�ુ ંપણ �છૂ� શકો ક� આ વાતા� �વી ઘટના એમના �વનમા ં�ાર�ય બની હોય તો બધાને જણાવો.  
 
GM :  
https://drive.google.com/file/d/1oSmwtV6kDW-e2YQ6-oQhld_vymY5M8bC/view?usp=sharing  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4lTbWQ8zD3w
https://drive.google.com/file/d/1oSmwtV6kDW-e2YQ6-oQhld_vymY5M8bC/view?usp=sharing


 
https://drive.google.com/file/d/1B76Yenuu7fxoa7iwZfOiBcLV0CVvXnuP/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/191DycmipKPeZ_t8jWDW1OP1GnCO0HzNv/view?usp=sharing  
 
Friends ! We have sent 3-4 links for the stories. Please recite the story one by one in front of your family members. Use 
correct pronunciations, body language and voice modulation to effectively present the story. (At times give the opportunity to 
present a story to someone else in the family.) Once a particular story is over, discuss following matters with your family 
members: 
 

1. The part of the story they liked. 2. What sort of learnings we get from the story for our lives. 3. The central thought - 
summary of the story. 
 

Try to involve everyone in the family. Sometimes, the story looks to you small or simple, however it brings lots of inspiration 
and wisdom. You may ask the elders in your family about such incidents they come across in their lives. If so, ask them to 
share with all. 
 
EM: 
https://drive.google.com/file/d/1cBrn8CfGiZhbapz4B1qCh6skccJUR5Lp/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1Z08cetT_rSSzm1gNPU0o2Ky9VazJPA8O/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1_8LDhFjcuJOa4fin_0UhssONhK2UrvOf/view?usp=sharing  
 
 
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 વાતા�ઓનો બોધ અને અ�ભુવ િવષે લખીએ. 
● આપણો આ વાતા�-કથનનો અને પા�રવા�રક ચચા�નો અ�ભુવ  #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork 

Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કર�યે. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1B76Yenuu7fxoa7iwZfOiBcLV0CVvXnuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/191DycmipKPeZ_t8jWDW1OP1GnCO0HzNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBrn8CfGiZhbapz4B1qCh6skccJUR5Lp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z08cetT_rSSzm1gNPU0o2Ky9VazJPA8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_8LDhFjcuJOa4fin_0UhssONhK2UrvOf/view?usp=sharing

