
 

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

Today’s Tasks : Date: 20.04.2020 Monday સોમવાર 
 
 

For Std. 1 to 5 and Std 6 to 10: 
 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
English Grammar 
 
For Std 1 and 2 : No Work. If last Monday work is not finished, you may complete today. 
For Std 3 to 5 : Action words. Write the action words given in the link one time, Loudly read 3 times with your body actions. Understand 
the change in spelling. 

For Std 6 to 10 : Write the singular and plural words one time. Loudly read and understand with spelling 3 times. Additionally for std 8, 9 
and 10 Also write 20 more such similar singular and plural words from your textbook in the four categories. 

Link for Std 3 to 5 : https://drive.google.com/file/d/1PD1UdLFyB9dMd44T7W8FPtc-VLu8A3At/view?usp=sharing  

Link for Std 6 to 10 : https://drive.google.com/file/d/1p14eafnwGLfRyYSrBl89nVh2TX07teox/view?usp=sharing  

ધો. 1 અને 2 : ર� . આ �લોટ મા ંકોઈ કામ નથી. ગયા સોમવાર�ુ ંકામ બાક� હોય તો કર� લે�ુ.ં 

ધો. 3 થી 5: એ�શન વડ�: લ�કમા ંઆપેલા એ�શન વડ� ને એક વાર લખો અને �ણ વાર એ�શન કર� ને મોટ� થી બોલો અને �પે�લ�ગ સમજો. 

 

ધો. 6 થી 10 : લ�કમા ંઆપેલા એકવચન અને બ�વુચન ના શ�દો અને �પે�લ�ગ એક વાર લખો. �યાર બાદ  તેને �ણ વાર યો�ય ઉ�ચાર સાથ ેમોટ� થીબોલો. 

અને �પે�લ�ગ સમજો. ધો 8, 9 અને 10 માટ� વધારામા ંઆપેલ ચાર ક�ટ�ગર�મા ંથઈ ને નવા એકવચન અને બ�વુચન ના 20 શ�દો તમાર� ટ�� �કૂમા ંજોઇન ે

ઉમેરો.  

How to document: ક�વી ર�તે તમારા કામની ન�ધ રાખશો. 

https://drive.google.com/file/d/1PD1UdLFyB9dMd44T7W8FPtc-VLu8A3At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p14eafnwGLfRyYSrBl89nVh2TX07teox/view?usp=sharing


 
● 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) 
Cloths 
 
તમારા પોતાના કપડાનંે વાળતા(ગડ� કરતા)ં  શીખો. કપડાનંે થ�પી કર�ને યો�ય જ�યાએ �કૂો.  તમારા મ�મી ઘરના બધાના કપડા ંને કઈ ર�તે અલગ 
અલગ ક�ટગર�મા ં�કૂ� છે તે સમજો. તમારા ઘરમા ંરહ�લા પાચં શટ�  ને ઝડફથી વાળતા શીખો. ક�ટલા સમયમા ંતમે 5 શટ�  ને ઝડપથી વાળ� શકો છો ? એના 
માટ� કોઈ આઇ�ડયા કર� શકાય ? ભાઈઓ એ ખાસ શીખવા�ુ ંછે. શીખવા માટ� પ�પા-મ�મી અથવા બહ�ન ની મદદ લો.  
 
Learn how to fold your clothes. Learn how to stack it. Place it at the proper place. Try to understand how your mother categories all 
clothes of your home and places it accordingly. Try to fold five shirts of your home with speed. Find out after some practise, how much 
time you take to fold five shirts. Is there any idea to speed up this activity ? Boys have to learn specifically. Take help from your parents, 
sister etc.  
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
�ય�ન કયા� પછ�જ �લ�ક �ુવો :  https://www.youtube.com/watch?v=uz6rjbw0ZA0 
 
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) 
Maker Activity 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uz6rjbw0ZA0


 
મ�ની બે િસટ� બનાવીએ : અરિવ�દ ��ુતા સાથ ેઆપણે આ નવી વ�� ુબનાવીએ. 
 
Let's make two good whistles : Watch videos of Arvind Gupta and make your whistle.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=C62P0XVx0vA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R0Kb32BUeL8 
 
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: Man Making Education (Family work) 
Game Day 
 
હાથ-પગ છાપ �ખચડ� રમત 
આ� આપણે ઘરની �દર જ સહ�લાઈ થી 3 થી 4 પ�રવારજનો સાથ ેરમી શકાય તેવી હાથ-પગ છાપ �ખચડ� રમત રમી�ુ.ં �ની િવગત આ સાથનેી �લ�ક મા ં
આપેલ છે. અને પછ� નીચે બે અલગ અલગ લેવલની રમત રમવા માટ� ની YouTUBEની લ��સ પણ આપી છે. તે જોઈને રમત તૈયાર કર�યે અને બધા ને 
સાથ ેરમીયે. 
 
રમત ની લ�ક : Link for the Game:  
https://drive.google.com/file/d/1YCtgcvgM20-ES-rNzZaL4G6MByGJ5baa/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1b2pZCaPzoCXbrMpvBLZS_66iPlh6GaUZ/view?usp=sharing  
 
Hand & Footprint Hotpotch (Khichdi) 
Today we have this Hand & Footprint Hotpotch(Khichdi) game which is a very interesting and easy game with 3 to 4 members 
of the family. The details on the game are given in the attached links. Further below few YouTUBE Video links are given to 
understand the game and play it in different levels. Study the video and let’s play the game.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=C62P0XVx0vA
https://www.youtube.com/watch?v=R0Kb32BUeL8
https://drive.google.com/file/d/1YCtgcvgM20-ES-rNzZaL4G6MByGJ5baa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2pZCaPzoCXbrMpvBLZS_66iPlh6GaUZ/view?usp=sharing


 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  
For 1 to 5 std : Easy Level  
https://www.youtube.com/watch?v=b9cOfnIutXk 
https://www.youtube.com/watch?v=lvvQ283ljrs 
https://www.youtube.com/watch?v=ktfZDgq_u0g 
 
For 6 to 10 : Higher level 
https://www.youtube.com/watch?v=TijxdaMrJRg 
https://www.youtube.com/watch?v=Tkh-11lmR78 
https://www.youtube.com/watch?v=LqEVp60P5q0 
https://www.youtube.com/watch?v=-PTI4QKd_Fk 
https://www.youtube.com/watch?v=LsB8bpyhCeE 
https://www.youtube.com/watch?v=b5ZyYSKz2Cw 
 
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=b9cOfnIutXk
https://www.youtube.com/watch?v=lvvQ283ljrs
https://www.youtube.com/watch?v=ktfZDgq_u0g
https://www.youtube.com/watch?v=TijxdaMrJRg
https://www.youtube.com/watch?v=Tkh-11lmR78
https://www.youtube.com/watch?v=LqEVp60P5q0
https://www.youtube.com/watch?v=-PTI4QKd_Fk
https://www.youtube.com/watch?v=LsB8bpyhCeE
https://www.youtube.com/watch?v=b5ZyYSKz2Cw

