
 

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

Today’s Tasks : Date: 16.04.2020 Thursday ��ુુવાર 
 

Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
English  
 
ધો. 1, 2  GM : લ�કમા ંઆપેલ �પેલ�ગો પાચં વાર લખવા અને તૈયાર કરવા. 
https://drive.google.com/file/d/11Is0NzcKqzAJ8SlQWhVNPHk70cprnDwG/view?usp=sharing  
 
ધો. 3 થી 5 GM : લ�કમાઆંપેલ �પેલ�ગો પાચં વાર લખવા અને તૈયાર કરવા 
https://drive.google.com/file/d/1Wf_fbFglu0FRtqdZQzhIpZMGML2pjvyH/view?usp=sharing  
 
ધોરણ ૬ થી ૧૦ GM : લ�કમા ંઆપેલ િવ�ુ�ાથ� શ�દો પાચં વાર લખવા અને તૈયાર કરવા. 
https://drive.google.com/file/d/15rvwD7EybhjofJKgfEYheGNab05YRkOK/view?usp=sharing  
 
Std 1, 2  EM : Click link and read and write paragraphs and write the new words you come across.  
https://drive.google.com/file/d/1sX_2rsg9nV44zDNrp8rZULyEwHKyNZNz/view?usp=sharing  
 
Std 3, 4, 5 EM : Click the link and read the given comprehension three times and write one time. Also write the new words you 
come across. 
https://drive.google.com/file/d/1ngRudt7HWmCMu69nWJ2d_gFpkN0lUZZs/view?usp=sharing  
 
Std 6 to 10 EM : Click the link and read the given comprehension three times and write one time. Also write the new words you 
come across. 
https://drive.google.com/file/d/1BIZzg1XueVl_Jv4p1R1909m0uppBkWwc/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 ંઆજની તાર�ખ સાથ ેજવાબ / અ�ભુવ  લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂાને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  

https://drive.google.com/file/d/11Is0NzcKqzAJ8SlQWhVNPHk70cprnDwG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wf_fbFglu0FRtqdZQzhIpZMGML2pjvyH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15rvwD7EybhjofJKgfEYheGNab05YRkOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sX_2rsg9nV44zDNrp8rZULyEwHKyNZNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngRudt7HWmCMu69nWJ2d_gFpkN0lUZZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BIZzg1XueVl_Jv4p1R1909m0uppBkWwc/view?usp=sharing


 
● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હ�શટ�ગ આપી WhatsApp / 

Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવલેા WhatsApp નબંર ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ં
અ�કૂ મોકલો. 

 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) 
Cooking 
 
1 to 3 
શાક ધોતા અને ધોઈને �છૂતા શીખો. 
Learn how to clean vegetables with water and cloth. 
 
4 to 6 
શાક ધોતા અને ધોઈને �છૂતા શીખો.શાક કાપતા શીખો. ચ�પાની ધારની સાવધાની રાખો. 
Learn how to clean vegetables with water and cloth. Try to cut the vegetalbes. Be careful with the sharpness of the knife.  
 
6 to 10 
શાક ધોતા અને ધોઈને �છૂતા શીખો. શાક કાપતા શીખો. ચ�પાની ધારની સાવધાની રાખો. એકજ �કાર ના શાક ને અલગ અલગ ર�તે કાપીને શાક બનાવી 
શકાય ? થાય એમ હોય તો �ય�ન કર� અલગ - અલગ ર�તે કાપો. 
 
Learn how to clean vegetables with water and cloth. Try to cut the vegetables. Be careful with the sharpness of the knife. Can 
you cut the vegetable in a different way(shapes) ? If so, try to cut it in different possible ways. 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  https://www.youtube.com/watch?v=cSp2QZpCfpA  
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆજની તાર�ખ સાથ ેજવાબ / અ�ભુવ  લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂાને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  
● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હ�શટ�ગ આપી WhatsApp / 

Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવલેા WhatsApp નબંર ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ં
અ�કૂ મોકલો. 

 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) 
Craft : Origami  

https://www.youtube.com/watch?v=cSp2QZpCfpA


 
 
ઓર�ગામી એ �પાનની કાગળની ગડ� વાળ� નવા નવા અ�ત �ા�ટ બનાવવાની �ાચીન કળા છે. એના િસ�ાતંોના ઉપયોગ કર�ને િવ�ાન અને ટ��નોલૉ� 
મા ંનવી નવી શોધ પણ થાય છે. આ� આપણે ઓર�ગામીની �ા�ટ િશખી�ુ.ં 
 
Origami is an ancient japanese art of paper folding. Principles of Origami is used in Science and Technology for new 
innovations today. Today we will start learning Origami.  
 
આ� : ઓર�ગામી �દૂતો દ�ડકો  : એક ચોરસ પેપર લઈ લો. નીચેની લ�કને ��લક કર� િવ�ડયો �માણે તમારો દ�ડકો બનાઓ. 
Today : Origami Jumping Frog - Take one square paper and get ready to fold the frog, just follow the video of the following 
link. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mu0lohr3bAo&feature=youtu.be 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  
આપણે ઓ�રગમીના તજ� - તેજ પટ�લ પાસેથી ઓર�ગામીના ઇિતહાસ અને તેનો પ�રચય મેળવી�ુ:ં 
https://www.youtube.com/watch?v=bUs2Xwd2GFk&feature=youtu.be  
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆજની તાર�ખ સાથ ેજવાબ / અ�ભુવ  લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂાને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  
● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હ�શટ�ગ આપી WhatsApp / 

Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવલેા WhatsApp નબંર ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ં
અ�કૂ મોકલો. 

 
Slot 4: 6 pm onwards : Man-making Education  
Short Film Day 
 
For 1 - 5 and 6 - 10 
 
40 િમિનટથી નાની ફ�ચર �ફ�મ ને શોટ�  �ફ�મ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે. એવી ર�તે એિનમેટ�ડ �ફ�મ એ એવી �ફ�મ છે ક� �મા ંઘણા બધા �ચ�ોને ટ�કિનક 
વાપર� ને �ફ�મમા ંપ�રવિત�ત કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu0lohr3bAo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bUs2Xwd2GFk&feature=youtu.be


 
શોટ�  �ફ�મ ક� એિનમેટ�ડ �ફ�મ માટ� તમને આપવામા ંઆવલેી  લ�ક ��લક કર�ને �ફ�મ પ�રવાર સ�હત જોશો. આ નાની �ફ�મ િથએટરમા ંનથી આવતી એ�લે 
જોવાની આ �બૂ સરસ તક છે. શોટ�  �ફ�મ જોયા પછ� આપણે પ�રવારમા ંચચા� કર�ને તેમાથંી �ુ ંશીખવા મ��ુ ંછે તેની સરસ ચચા� કર��ુ.ં �ફ�મ જોયા પછ� 
પ�રવાર મા ંએક બી� ને બે ��ો �છૂ�એ. 1. �ફ�મ તમને ક�વી લાગી ? 2. �ફ�મમા ં તમને �ુ ંગ��ુ ં?  
 
Feature film which is smaller than 40 minutes is called a short film. Animation is a method in which pictures are 
manipulated to appear as moving images.  
 
Please click the link given to you for the short film or animated film. These films are not shown in the theaters, so 
this is one good opportunity for all of us to explore it. Let us discuss the film after viewing it. We can ask questions 
like 1. How was the film ? 2. What did you like in the film ? to one another in the family. 
 
Short film related information: https://en.wikipedia.org/wiki/Short_film 
Animated film related information: https://en.wikipedia.org/wiki/Animation 
 
1. �શુી  - શોટ�  �ફ�મ - �જુરાતી ( 6 િમિનટ ) 
Film name - Language - Subtitle : 
Life  - Gujarati with no subtitle.  Type and duration : Short Film - 6 minutes 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NlHV9BHJQZ8  
Topic: It's about value of hardwork.  
 
2. મોચી - શોટ�  �ફ�મ - �હ�દ� ( 9 િમિનટ)  
Film name - Language - Subtitle : 
Mochi - Hindi - No Subtitle  
Type and duration : Short film - 9 minutes 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cbKPFzRLIdg  
Topic: Value of money and time. Smallest things can bring bigger changes. 

3. પીપ - ભાષા વગર - એિનમેશન - 4 િમિનટ 
Film name - Language - Subtitle : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Image
https://en.wikipedia.org/wiki/Short_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Animation
https://www.youtube.com/watch?v=NlHV9BHJQZ8
https://www.youtube.com/watch?v=cbKPFzRLIdg


 
Pip - No dialogue - No Subtitle  
Type and duration : Animated film - 4 minutes 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 
Topic: Pip is the story of a small dog with a big dream—to become a Southeastern Guide Dog. Does she have what it takes? 

Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
ક�વી ર�તે શોટ�  �ફ�મને માણશો તેનો �ી મ�દુાદાનો િવ�ડયો 
How will we enjoy a short film  - Video of cinephillia Shri Madhudada https://www.youtube.com/watch?v=6rL9v9ljsY8 
 
How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

● અવસર 2020 ની નોટ�કૂમા ંઆજની તાર�ખ સાથ ેજવાબ / અ�ભુવ  લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની ���પ�કૂમા ં લગાવશો. 
● તમે બનાવલેા ન�નૂાને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  
● તમે બનાવલે વ�� ુનો ફોટો અને / ક� િવ�ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હ�શટ�ગ આપી WhatsApp / 

Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવલેા WhatsApp નબંર ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ં
અ�કૂ મોકલો. 

 
All The Best 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
https://www.youtube.com/watch?v=6rL9v9ljsY8

