
 

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

Today’s Tasks : Date: 19.04.2020 Sunday રિવવાર 
 

Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
Tech / Mobile / Apps 
 
Today visit Khan Academy and learn two new things from the videos of the subject and topics that you like. Also try to install 
the app on your parent’s mobile after their consent. Than see the video through the app. આ� ખાન અક�ડ�મી ની વબેસાઇટ પર જઈન ે
તમને ગમતા બે િવષય અને ટોિપકના બે િવ�ડયો જોઈ ને નવી બે વ�� ુશીખો. મામી-પાપા ની સમંિત લઈ ને તેમના એક મોબાઇલ મા ંખાન એક�ડ�મી ની એપ 
ઇ��ટોલ કરો. અને એપ માથી િવ�ડયો �ુઓ.  
 
ખાન અક�ડ�મીને અ�ભુવવા અહ�થી શ� કરો :  https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-kids-page  
 
Khan Academy is an American non-profit[2] educational organization created in 2008 by Salman Khan with the goal of 
creating a set of online tools that help educate students. The organization produces short lessons in the form of videos. Its 
website also includes supplementary practice exercises and materials for educators and parents. All resources are available 
for free to users of the website and app. 

ખાન અક�ડ�મી િવ�યાથ�ઓ �તે શીખી શક� તે માટ� ઓન-લાઇન �યવ�થા 2008 મા ંએક અમે�રકન �ય��ત સલમાન ખાન �ારા કરવામા ંઆવી છે. �મા ં
બાલમ�ંદરથી માડં� PhD �ધુીના િવ�યાથ�ઓ માટ� િવ�ડયોના મા�યમથી નાના-નાના સ�ો - session �ારા િશ�ણ આપવામા ંઆવ ેછે. આ વબે-સાઇટમા ં
િશ�કો માટ�, વાલીઓ માટ� અને વધારાની �ે��ટસ માટ�ના દાખલા પણ �કૂ�લા છે.  આ બધી મા�હતી - િવ�ડયો ખાન અક�ડ�મીની વબે-સાઇટ અને મોબાઇલ એપ 
બધા માટ� Free - મફત આપવામા ંઆવ ેછે.  

મોટા બાળકો આ લ�ક પર એક �ાયલ િવ�ડયો �ુએ :  https://www.youtube.com/watch?v=kqqmJiJez6o  

વબે-સાઇટ :  https://www.khanacademy.org/ 

મોબાઇલ એપ ઇ��ટોલ માટ� ની �લ�ક  : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=en_IN 
 

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/khan-kids-page
https://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Sal_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_education
https://www.youtube.com/watch?v=kqqmJiJez6o
https://www.khanacademy.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=en_IN


 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :   https://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy 
 
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 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) 
Organise Self or Home 
 
Std. 1 to 10 GM 
 
લોકડાઉનમા ંઆપણે �યાર� ઘરમા ંજ રહ�વા� ુછે �યાર�  �દવસ�ુ ંઆપ�ુ ંપોતા�ુ ંઅને પ�રવાર�ુ ં એમ બે ��ટન - િન�ય�મ  - ટાઇમ ટ�બલ બનાવીએ.  
 
પ�રવારના સમયપ��્ માટ� :પ�રવારના િન�ય�મમા ં ઉઠવા-�ઘવાનો સમય, સવારની �હા - બપોર �ુ ંભોજન - રાત�ુ ંભોજન નો સમય, ટ�વી જોવાનો, 
અ�ય બધાને સામા�ય ��િૃતઓનો  સમય લખો. માતા-િપતા અને અ�ય પ�રવારજનોએ ને �છૂ� ને આ સમયપ�ક ફાઇનલ કરો. 
 
પોતાના સમયપ��્ માટ�: ઉપર ના િન�ય�મ ઉપરાતં અવસર 2020 ના �લોટનો સમય, વાચંવાનો, રમવાનો અને અ�ય �ય��તગત કાય� ક� તમે રોજ કરતા ં
હોય. 
 
પેપરમા ંસરસ ર�તે િવિવધ રંગોથી �ડઝાઇનવા�ં સમયપ�ક તૈયાર કરો અને ઘરમા ંબધા જોઈ શક� તેમ લગાવો. 
 
Std. 1 to 10 EM 
 
We are inside our home during this lockdown period. So let us prepare two daily routines for our family and ourselves 
separately. 
 
For family routine consider common activity time like : Time to rise and go to bed, Time for breakfast, lunch and dinner, TV 
Time and other common activity time. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy


 
For our timetable : In addition to all family routine things, add your study time, play time and other individual activity time. Do 
not forget the four slots of Avasar 2020. 
 
Try to prepare very attractive two timetables, using color pens and figures, drawing and designs. Display these timetables at 
very important places in your home where everyone can see them. 
 
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.  
● 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 : 21st Century Skills 
Global Awareness : Know about a Country 
 
For Std 1 - 5 and Std 6 to 10 : GM & EM 
�ુિનયા હવ ેવિૈ�ક ગામ�ુ ંબની ગ�ુ ંછે. આપણે �ુિનયાના દ�શો િવષે �ણ�ુ ંજોઇયે. �થી આપણી �ુિનયા િવષેની સમજ વધે. 21મી સદ�મા ંઆ મા�હતી અને 
સમજ િવકસાવવી જ�ર� છે. તમે આજના પસદં કર�લા દ�શ િવષે મા�હતી ભેગી કરો. અહ� આપેલા �દુાઓ થી પણ વ� ુ�દુાઓ ઉપર તમે કામ કર� શકો છો.  
 
દ�શ િવષે �ુ ં�ણશો : 1. નામ, ખડં, �ે�ફળ, 2. �થળ,પાડોશી દ�શો, ના�ુ ં 3. રાજધાની, વ�તીની સ�ંયા.  4. દ�શના જોવા લાયક �ણીતા �થળો. ��ુય 
શહ�રો. 5. કઈ ભાષા બોલાય છે. તે ભાષાના બોલચાલના પાચં સામા�ય વા�ો. 6. દ�શ�ુ ંસચંાલન(Government) કઈ પ�ધિત થી થાય છે ? 7. કયા કયા 
રા�યો છે. 8. નદ�, પવ�ત, મૌસમ, ભોગો�લક પ�ર��થતી. 9. દ�શ ની ��ુય ખાિસયત. �ુિનયામા ંકયા કારણોથી આ દ�શ ઓળખાય છે. 10. ખાનપાન  11. અ�ય 
� મા�હતી તમાર� �કૂવી હોય તે.  
 
ધો. 1 થી 5 ને મા� પહ�લા 4 ��ુા ઉપર કામ કરવા�ુ ંછે. 6 થી 10 એ બધાજ ��ુા ઉપર કામ કરવા�ુ ંછે. મા�હતી માટ� ઇ�ટરનેટનો ઉપયોગ કરો અને હા, 
તમારા હાઉસના િમ�ોની પણ મદદ લો.  
Std 1 to 5 will work on first 4 points only. Std 6 to 10 has to go for all points. Use the internet and other resources and also 
take help from your house friends.  
 
This week’s Country : આ અઠવા�ડયાનો દ�શ ( તમારા હાઉસ �માણે � તે દ�શ�ુ ંકામ કરશો. ) 



 
 
હાઉસ H1 Green : Finland  
હાઉસ H2 Sky Blue: New Zealand,  
હાઉસ H3 Grey : Chile 
હાઉસ  H4 Yellow :  Tanzania  
 
World has become a global village. We should know about the countries of the world. So that we can improve our 
understanding of different countries. It's very important in the 21st century. Following points are given to you to help you 
streamline the information for the country. You may add further points as per your wish and curiosity.  
 
What you may know about the country : 1. Name, Continent, Area 2. Location of the country and its Neighbouring Countries, 
Currency  3. Capital, Population 4. Places of interest in the country. Major Cities. 5. Language and 5 most common sentences 
of that language. 6. Type of government. 7. No and name of states. 8. River, mountain, weather, geography 9. Speciality of the 
country. Reasons for which that nation is known to the world. 10. Food - eating habits. 11. Any other things that you want to 
add.  
 
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.  
● 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 (Family work) 
Drama Day 
 
ક�વી ર�તે નાટક �ગે �ુ ંકામ કરશો તેનો �ી �ંુતલ િનમાવત નો િવ�ડયો તમે અગાઉ ના જોયો હોય તો પહ�લા આ િવ�ડયો જોઈ ને પછ� એ��ટિવટ� �ુ ંકામ શ� 
કરશો. આભાર. 
If you have not seen the video earlier, than first see it on how to do this drama activity - Video of Drama Artist Kuntal Nimavat. 
https://www.youtube.com/watch?v=JmqFBPL0DnY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JmqFBPL0DnY


 
For Std 1 to 5 : Gm & EM 
 
એક પાિ�ય અ�ભનય કરો. ����ટ : ભગવાન અને દ�કર� 
પ�રવારમાથંી એક �ય��ત ને પહ�લા અ�ભનય કરવા તૈયાર કરો. �યાર બાદ બાળક ને તે કરવા�ુ ંકહો. મોટ�રાઓ એ  બાળકને વ� ુસા�ંુ કરવા માટ� ની �ટ�સ 
અને �ો�સાહન આપ�ુ.ં 
 
����ટ  અહ� મળશ ે:  
https://drive.google.com/file/d/17WUR_Dyh6hNOoqey7CXkNhi5txmJRQV6/view?usp=sharing  
 
Perform Mono-action on the script given on : ભગવાન અને દ�કર�  
 
Please encourage the family member to direct the student to perform. Also give comments to him/her on performance. Give 
tips and encouragement. 
 
Script in Gujarati is available here 
https://drive.google.com/file/d/17WUR_Dyh6hNOoqey7CXkNhi5txmJRQV6/view?usp=sharing  
 
For Std 6 to 10 : Gm & EM  
 
એક પાિ�ય અ�ભનય કરો. ����ટ : બબલી 
પ�રવારમાથંી એક �ય��ત ને પહ�લા અ�ભનય કરવા તૈયાર કરો. �યાર બાદ બાળક ને તે કરવા�ુ ંકહો. મોટ�રાઓ એ  બાળકને વ� ુસા�ંુ કરવા માટ� ની �ટ�સ 
અને �ો�સાહન આપ�ુ.ં 
 
����ટ  અહ� મળશ ે:  
https://drive.google.com/file/d/1C5-sxS61XV3GsygrfnmkqT79J6BKmMQG/view?usp=sharing  
 
Perform Mono-action on the script given on : Babli  
 
Please encourage the family member to direct the student to perform. Also give comments to him/her on performance. Give 
tips and encouragement. 
 
Script in Gujarati is available here 
https://drive.google.com/file/d/1C5-sxS61XV3GsygrfnmkqT79J6BKmMQG/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/17WUR_Dyh6hNOoqey7CXkNhi5txmJRQV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WUR_Dyh6hNOoqey7CXkNhi5txmJRQV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5-sxS61XV3GsygrfnmkqT79J6BKmMQG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C5-sxS61XV3GsygrfnmkqT79J6BKmMQG/view?usp=sharing


 
 
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 😊 


