Vacation Social Work “Avasar 2020” : From UniqYOU School, Idar

Today’s Tasks : Date: 18.04.2020 Saturday શિનવાર
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work
Sketch / Figure / Graph / Maps
Design a map of the road from your home to school Process:
1. Draw a map from home to school on the paper. Try to keep the distances in proper proportions.
2. Mark the shops, churches, temples, masjid, bus or railway stations, colleges, hospitals, crossings, market, shopping centers,
highways, signals, railway tracks etc that come on the way.
3. Use different signs and symbols to denote to the important places given in sr no 2.
ૂ
ુ ીના ર તાનો એક નકશો (map) બનાવો. 1. એક મોટા કાગળ ઉપર તરના માણસર ન શો દોરો. 2. ર તામાં વ ચે આવતા
તમારા ઘરથી લ
ધ
મહ વના થાનોને નકશા ઉપર બતાવો. મહ વના થાનો વા ક ુ કાનો, બસ ક ર વે ટશન, શોિપગ સટર, કોલેજ, હો પટલ, ોિસગ, મં દર, મ જદ, ચચ,
હાઇવે વગેર. 3. મ 2 માં બતાવેલા મહ વના થાનો ને અલગ-અલગ સાઇન ક ચ હ આપો.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : આ કાર નો મૅપ બનાવી શકાય. Example map you may see at the following link:
https://www.google.com/search?q=map+home+to+school+%22+hand+drawn&tbm=isch&ved=2ahUKEwix042zs-_oAhUT1HMB
Hfl4BMAQ2-cCegQIABAA&oq=map+home+to+school+%22+hand+drawn&gs_lcp=CgNpbWcQA1DAaFjAaGCObWgAcAB4AIA
B5gGIAeYBkgEDMi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=-JiZXrH3FJOoz7sP-fGRgAw&bih=757&biw=1600&r
lz=1C1CHBF_enIN815IN815#imgrc=_9DQB4qQT8nrjM
How to document: કવી ર તે તમારા કામની ન ધ રાખશો.
ુ વ લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની પ ૂકમાં લગાવશો.
● અવસર 2020 ની નોટ ૂકમાં આજની તાર ખ સાથે જવાબ / અ ભ
ૂ માં ર ૂ કરશો.
● તમે બનાવેલા ન ૂનાને કોઈ બો અથવા કોથળ માં સાચવીને ૂક રાખશો. ને તમે અવસર 2020 ના દશન(showcase) માં લ
● તમે બનાવેલ વ ુ નો ફોટો અને / ક િવ ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હશટગ આપી WhatsApp /
ુ ીમાં
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવેલા WhatsApp નંબર ઉપર તે દવસે રા ે ૯ વા યા ધ
અ ૂક મોકલો.

Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work)
Finance / Accounting
1 to 3
ઘરમાં કટલા મોબાઇલ ફોન છે . દરક મોબાઈલ ુ ં માિસક રચા કટ ું થાય છે તે લખો. આખા મા હનામાં બધા મોબાઇલ પાછળ કટલા િપયા નો ખચ થાય
છે તે સરવાળો કર શોધો.
How many mobile phones are in the home ? Find out how much money we have to spend for each mobile per month. Total
how much money is spent on mobile every month.
4 to 7
ઘરમાં કટલા મોબાઇલ ફોન છે . દરક મોબાઈલ ુ ં માિસક રચા કટ ું થાય છે તે લખો. ટ વી માટ મ હના ુ ં રચા કટ ું થાય છે . કઈ કંપની ુ ં મોબાઇલમાં
અને ટ વીમાં રચા કરાવો છો તે કંપની ુ ં નામ પણ લખો. બધો ડટા મળ
ય તે પછ મોબાઇલ અને tv પાછળ ઘર માં કટલો ખચ થાય છે તેનો કડો
મેળવો.
How many mobile phones are in the home ? Find out how much money we have to spend for each mobile per month. Also
find out how much we have to pay every month for TV recharge or channel. Total how much money is spent on mobile and TV
every month. Also find out the figure of expenditure for the whole year.
8 to 10
ઘરમાં કટલા મોબાઇલ ફોન છે . દરક મોબાઈલ ુ ં માિસક રચા કટ ું થાય છે તે લખો. ટ વી માટ મ હના ુ ં રચા કટ ું થાય છે . કઈ કંપની ુ ં મોબાઇલમાં
અને ટ વીમાં રચા કરાવો છો તે કંપની ુ ં નામ પણ લખો. મોબાઇલના SMS જોઈને પણ મા હતી મળ શકશે. મ હના ુ ઇલે ક બલ કટ ું આવે છે તે
પણ છે લા ટલા મ હના ના બલ હોય તે જોઈને તેની એવરજ કાઢ ને લખ .ું

બધો ડટા મળ
ય તે પછ મોબાઇલ, tv અને વીજળ પાછળ ઘરમાં કટલો ખચ થાય છે તેનો
તે પણ ચચા પ રવાર સાથે કરવી જોઈએ.

કડો મેળવો. તેની

દર ઓછો ખચ કવી ર તે કર શકાય

How many mobile phones are in the home ? Find out how much money we have to spend for each mobile per month. Also
find out how much we have to pay every month for TV recharge or channel. You may find data from mobile sms. Find out the
average monthly electric bill from the bills available from your home.

Once you have all data available, find out how much money is spent on mobile, TV and electricity every month. Also find out
the figure of expenditure for the whole year. Also discuss with family on how the expenditure is reduced from these three
requirements.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : How to document: કવી ર તે તમારા કામની ન ધ રાખશો.
ુ વ લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની પ ૂકમાં લગાવશો.
● અવસર 2020 ની નોટ ૂકમાં આજની તાર ખ સાથે જવાબ / અ ભ
ૂ માં ર ૂ કરશો.
● તમે બનાવેલા ન ૂનાને કોઈ બો અથવા કોથળ માં સાચવીને ૂક રાખશો. ને તમે અવસર 2020 ના દશન(showcase) માં લ
● તમે બનાવેલ વ ુ નો ફોટો અને / ક િવ ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હશટગ આપી WhatsApp /
ુ ીમાં
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવેલા WhatsApp નંબર ઉપર તે દવસે રા ે ૯ વા યા ધ
અ ૂક મોકલો.
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work)
Problem Solving Skills
For 1 to 4 : GM & EM

િમ ો, તમે હમણાં તો તમે ઘરમાં જ રહો છો. એટલે મ મી આખો દવસ ું ું કામ કર છે અને તે એ કામ કવી ર તે કર છે તે તમે જ રથી અવલોકન કરતાં
હશો - જોતાં હશો. તો તમે એ ું ના કર શકો ક કયા કયા કામ માં મ મી ને તકલીફ છે તે ુ ં એક લ ટ બનાવો. અને એ કામ કઈ ર તે થાય તો મ મી ને તકલીફ
ઓછ પડ તે િવચારો. અને એની ન ધ આપણી નોટ ૂકમાં ન ધીએ. દાખલા તર ક નીચેની એક લ કનો િવ ડયો ુ ઓ.
Friends, You are staying at your home all the time these days. Therefore, you are observing your mother working all day in
different household activities. Can you prepare a list of things that you think that your mother is facing problems or taking
more time and using more energy. Do you think that those issues can be solved so that your mother can perform the activity
easily and with less effort? Write down the issues and solutions in your notebook.
Have a look at this video to get one idea about the work:
https://www.youtube.com/watch?v=CQ8144h068M
For Std 5 to 10 : GM & EM

કોરોના વાઇરસ નો
હલ થઈ જશે તે પછ ની પ ર થતી ગેની વાત છે . યાર પછ મ ુ ય તની રહણીકરણી, પરં પરા, રોજ-બરોજની જદગી અને
ર ત-ભાતમાં પર વતન આવવાની ઘણી શ તાઓ છે . તો તમાર એવી કઈ નવી પ ર થિતઓ - સમ યાઓ ઊભી થશે તેની ક પના કરવાની છે . અને એ
પ ર થતી-સમ યાઓમાં કવા નવા મૌ લક ઉપકરણો - સમાધાનોની જ ર ઊભી થશે તે ું તમાર િવચારવા ુ ં છે . પછ તમાર નોટમાં એ િવિશ ટ
પ ર થતી-સમ યા અને તેના સમાધાન ગે લખવા ુ ં રહશે. તો ભરો તમાર ક પનાનૈ ઉડાન......
This is a situation we are talking about once the coronavirus problem is solved. It is most likely that after this situation is
over, the daily life, traditions, habits, living styles etc will be changed. You are required to think about what sort of changes
the world will see in these said categories. And what kind of solutions/equipment will be required to address those changes.
Think a while and then write the possible changes and possible solutions for the future. Let the imagination flow and fly with
you…..
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : How to document: કવી ર તે તમારા કામની ન ધ રાખશો.
ુ વ લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની પ ૂકમાં લગાવશો.
● અવસર 2020 ની નોટ ૂકમાં આજની તાર ખ સાથે જવાબ / અ ભ
ૂ માં ર ૂ કરશો.
ૂનાને
કોઈ બો અથવા કોથળ માં સાચવીને ૂક રાખશો. ને તમે અવસર 2020 ના દશન(showcase) માં લ
● તમે બનાવેલા ન
● તમે બનાવેલ વ ુ નો ફોટો અને / ક િવ ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હશટગ આપી WhatsApp /
ુ ીમાં
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવેલા WhatsApp નંબર ઉપર તે દવસે રા ે ૯ વા યા ધ
અ ૂક મોકલો.
Slot 4: 6 pm onwards : Man Making Education (Family work)
Interview Day
For 1 - 5 and 6 - 10

ટ વીમાં તમે એક ય ત બી
ય ત નો ઇ ટર ૂ લેતા તમે જોયા હશે. તમાર આ લોટમાં ઇ ટર ૂ લેનારની ૂિમકા અદા કરવાની છે . પહલા િવષય
ુ ાર કટલાક
અ સ
ો તૈયાર કરવાના છે . નોટમાં લખી ને રાખવાના છે . પછ ઇ ટર ૂ લેવાનો છે . તમારા
ો ના જવાબને નોધવાના છે અને / અથવા
ઇ ટર ૂ વખતે મોબાઇલમાં રકોડ કરવાના છે . ારક તમને વ ુ મા હતી ની જ ર જણાય યાર તમે, તમારા
ના આપેલ જવાબ ઉપરથી પણ પેટા
ૂછ શકો છો. ઇ ટર ૂ માટ સરસ બેઠક યવ થા ઊભી કર ને ઇ ટર ૂ લો. ય ત હાલ તમાર સાથે ના હોય તો તમે તેમનો ટલેફોિનક ઇ ટર ૂ લઈ શકશો.
https://www.youtube.com/watch?v=eyOVVqZqkAM

You may have seen on TV or the internet that someone is taking an interview with another person. You are required to take up
a role as interviewer in this activity. You are required to prepare the questions with relation to the subject given. You need to
note down those questions in your Avasar 2020 notebook. You are now ready to take the interview. You may record the
interview on the mobile. Also jot down the answer of your question in the notebook. Sometimes during your interview, you
may ask further sub-question based on the answer of your earlier question. You may arrange a proper setting for the
interview. If the person is not staying with you right now, you may take their telephonic interview.
https://www.youtube.com/watch?v=v7_4_UJCuIU
https://www.youtube.com/watch?v=mkKXS0FI_L4

આજનો ઇ ટર
ઇ ટર

ૂ : તમારા દાદા-દાદ ક નાના-નાની સાથે

ૂનો િવષય : ૂના જમાનાની રોચક વાતો

કટલાક

ો - તમને શ આત કરવા માટ :

1. તમારો જ મ ાં અને ાર થયો હતો ?
2. ભરણ પોષણ માટ તમારા પ પા-મ મી ું કરતાં હતા ?
ૂ ે જતાં હતા ? એ વખતે લ
ૂ અને િશ કો કવા હતા ?
3. તમે લ
4. તમારા બાળપણ ની કોઈ ખાસ વાત તમે મને કહશો ?
5. તમારા લ ન વખતની મને વાત કરો ?
6. અ યારના જમાના ની સાથે સરખામણી કર યે તો એ વખતની કઈ બાબતો તમને

આ અને અ ય

ો તમને

ુ ો.
યો ય લાગે તેમ છ

ૂબ યાદ આવે છે ?

ો માટ તમે તમારા પ રવાર ની મદદ લેશો.

-----------Today’s Interview : With your grandparents (From either father or mother side)
Subject of Interview : Interesting things of the times of your grandparents.
Some questions to start with:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

When and where was your birth ?
What were your parents used to do for living ?
Did you go to School ? How was school and teachers that time ?
Please share with me the golden moments of your childhood.
Tell me about your marriage. How it happened.
If you compare it with the present, what things that you've missed a lot about your olden times ?

Above and other questions, you may ask as per your thinking. Take help from the family members to form questions.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : How to document: કવી ર તે તમારા કામની ન ધ રાખશો.
ુ વ લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની પ ૂકમાં લગાવશો.
● અવસર 2020 ની નોટ ૂકમાં આજની તાર ખ સાથે જવાબ / અ ભ
ૂ માં ર ૂ કરશો.
● તમે બનાવેલા ન ૂનાને કોઈ બો અથવા કોથળ માં સાચવીને ૂક રાખશો. ને તમે અવસર 2020 ના દશન(showcase) માં લ
● તમે બનાવેલ વ ુ નો ફોટો અને / ક િવ ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હશટગ આપી WhatsApp /
ુ ીમાં
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો. અને તમને જણાવેલા WhatsApp નંબર ઉપર તે દવસે રા ે ૯ વા યા ધ
અ ૂક મોકલો.

All The Best

😊

