
 

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

Today’s Tasks : Date: 21.04.2020 Tuesday મગંળવાર 
 

Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work  
Creative Writing 
 
Std. 1 to 2 : GM & EM 
  
નીચની લ�કના ફોટામા ંઆપેલા શ�દો ને મોસમ �માણે અલગ પાડો. Separate out the words (as per the seasons) given in the image of the 
following link. (words are : Umbrella, Sweater, Fan, Bonfire, Raincoat, Cotton clothes, Woolen cap, Cold drink, Black berry) 
  
https://drive.google.com/file/d/1ehZk3Rf0hpDpnllD3Bl-LTqlOoytJzwQ/view?usp=sharing  
 
Std. 3, 4, 5  : GM 
 
નીચે લ�કમા ંઆપેલા બે �ચ�ો  Picture 1 અને Picture 2 િવષે �હ�દ� અથવા �જુરાતી ભાષામા ંઅને ��ે� ભાષામા ંપણ પાચં - પાચં વા�ો લખો 
 
 મ�મી / પ�પા આ �ચ� - બતાવતી વખતે આવા ��ો �છૂ� શક� :  
Picture 1 - �ચ� 1 માટ�:  

● �ચ� �ા�ંુ ંછે એમ લાગે છે ? શહ�ર ક� ગામ�ુ ં 
● �ા ંદ�શ�ુ ંહશ ે? ભારત ક� બહાર�ુ ં? 
● પેલા બેન ફોન ઉપર �ુ ંવાત કરતા હશ ે? 
● ટાઈ પહ�ર�લી છોકર� �ા ંજતી હશ ે? એ કોને જોઈ રહ� છે ? એ �ુ ંિવચારતી હશ ે? 
●  કઈ - કાઈ �ુકાનો દ�ખાય છે ? 

 
Picture 2 - �ચ� 2 માટ�:  

● �ચ� 2 �ા�ંુ ંછે ? ગામ�ુ ંક� શહ�ર�ુ ં? ગામ�ુ ંક�મ લાગે છે ? 
● સાઇકલવાળ� બે છોકર�ઓ �ુ ંવાતો કરતી હશ ે? 
● ગધેડા ઉપર �ુ ંલાદવામા ંઆ��ુ ંછે ? 
● મોટા તપેલા મા ં�ુ ંબની ર�ુ ંહશ ે? 
● �ટુ ચપંલ લઈને બેઠ�લા કાકા �ુ ંકરતા હશ ે? 

https://drive.google.com/file/d/1ehZk3Rf0hpDpnllD3Bl-LTqlOoytJzwQ/view?usp=sharing


 
 
આ �ચ� માથંી કોઈક વ�� ુદોરવા�ુ ંમન થાય તો દોર� શકાય.  
 
Picture 1 :https://drive.google.com/file/d/1V4hHLkvETpPlH4EVSfDxDewgh-IWV4Px/view?usp=sharing  
Picture 2 : https://drive.google.com/file/d/11N_9jdUwa8CTpxGiYHcanHG4b1tlvzD-/view?usp=sharing  
 
Std. 3, 4, 5 : EM 
 
Write five sentences each for the two pictures (Picture 1 & Picture 2) given in the links. You need to write the first five 
sentences in either Hindi or Gujarati. Also write five sentences for each picture in English.  
 
Parents can ask questions based on both the pictures so that students can think for themselves. 
 
For Picture 1: 

● Does the picture belong to a village or city ? 
● Which country ? India or outside ? 
● What would that lady be talking on the phone ? 
● Where is that girl with a tie going ? What is she looking at ? What she might be thinking?  
● Which types of shops are there ? 

 
For Picture 2: 

● Does the picture belong to a village or city ? Why so ? 
● What those two girls on bicycles are talking about ? 
● What is the donkey loaded with ? 
● What is being cooked in the big pot ? 
● What is the man sitting with footwear doing ? 

 
You may draw any specific things from these pictures if you feel so. 
Std 6 to 10 : Em & GM 
Complete the story in Hindi. 
 
You have been given the incomplete story in Hindi language in the following link in pdf. Read it carefully. And then use your 
imagination and write the story further to make it complete. And write it in your Avasar notebook. 

https://drive.google.com/file/d/1V4hHLkvETpPlH4EVSfDxDewgh-IWV4Px/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11N_9jdUwa8CTpxGiYHcanHG4b1tlvzD-/view?usp=sharing


 
 
આ સાથ ેએક અ�રૂ� કહાની તમને �હ�દ� ભાષામા ંનીચે  લ�કમા ંpdf ફાઇલમા ંઆપેલ છે. એને �યાન થી વાચંો. અને �યાર પછ� તમાર� ક�પના �માણે 
આગળ ની વાતા� લખો અને એને કહાની �રૂ� કરો અને અવસર નોટ�કુમા ંલખો.  
 
https://drive.google.com/file/d/19oSLVV6_IGBim-FP7sAnfUkIBR_OPFFq/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.  
● 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) : Nature : Star Gazing / Farming / Gardening / Watching / Listening 
 
For Std. 1 to 10: 
 
Astronomy (ખગોળશા�) િવષે તમે �ુ ં�ણો છો ? આ� રા�ે આકાશ મા ં�ુદા �ુદા તારા અને �હો ને જોવાનો �ય�ન કરો. અ�યાર� ક�ુ ંન�� ચાલે છે, ત ે
તમારા દાદા ક� દાદ� ને �છુો. તે�ુ ં�ુ ંમહ�વ છે તે �ણવાનો �ય�ન કરો. રા�ે એ ન�� ને આકાશમા ંશોધવાનો �ય�ન કરો. એક �કાશવષ� એ�લે ક�ટલા �ુ ં? 
એનાથી �ુ ંમાપવામા ંઆવ ેછે ? અહ� થી ચ�ં (Moon) ક�ટલા �કલોમીટર �ૂર છે?  
 
What do you know about Astronomy ?Try to watch and observe different stars, planets etc on the sky tonight. Which constellations are 
seen in the sky these days ? Ask your grandparents to find out the importance & formation of that constellation. What do you measure 
with the unit light year ? How far is the moon from earth in km? 
 
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/19oSLVV6_IGBim-FP7sAnfUkIBR_OPFFq/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 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Art 
 
For Std. 1  to 10: 
 
��ૃિ� �ચ� : પણ� - પાદંડા �ુ ં�ચ� દોરો. મા� એક ઉદાહરણ �રૂતી નીચે લ�ક આપેલ છે. 
 
તમાર� ઘરમા ંક� આસપાસ રહ�લા છોડ ક� ��ૃના પાદંડા�ુ ંબરાબર અવલોકન કર� �ચ� દોરો. પણ�મા ંરહ�લી નસો પણ દોરો. યો�ય કલર પણ �રૂો. ઓ�રજનલ 
પાદંડા અને તમારા �ચ�ને સાથ ેરાખી તમારો ફોટો - ��ૃ ક� છોડ ની સાથ ેપાડો. અને અમને મોકલો. 
 
તમાર� આસપાસ કોઈ ��ૃ ક� છોડ ના હોય તો... તોજ અ�ય કોઈ ��ૃ ક� છોડના પાદંડા�ુ ં�ચ� દોર�ુ.ં  
Natural Drawing : Draw the leaves : You can have a look at the following link just for your reference. 
 
Observe keenly the leaves of the tree in or around your home. Draw the picture of leaves along with the veins of the leave. 
Color it appropriately. Take a photo of yourself, your drawing and original leaves next to that tree or plant. Send the photo 
without fail. 
 
If you do not have any tree or plant around you then only you draw any leaves of your choice.  
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ 
https://www.google.com/search?q=leaf+drawing+KIDS&tbm=isch&ved=2ahUKEwj42oimk9HoAhU1RnwKHQqfCwIQ2-cCegQIA
BAA&oq=leaf+drawing+KIDS&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnUJ7JBFi27QRg0YwFaARwA
HgAgAHTAogB0RCSAQgwLjExLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=xryJXvjfN7WM8QOKvq4Q&bih=74
0&biw=1583&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en#imgrc=fAPj9ajQzCT6AM 
 
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://www.google.com/search?q=leaf+drawing+KIDS&tbm=isch&ved=2ahUKEwj42oimk9HoAhU1RnwKHQqfCwIQ2-cCegQIABAA&oq=leaf+drawing+KIDS&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnUJ7JBFi27QRg0YwFaARwAHgAgAHTAogB0RCSAQgwLjExLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=xryJXvjfN7WM8QOKvq4Q&bih=740&biw=1583&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en#imgrc=fAPj9ajQzCT6AM
https://www.google.com/search?q=leaf+drawing+KIDS&tbm=isch&ved=2ahUKEwj42oimk9HoAhU1RnwKHQqfCwIQ2-cCegQIABAA&oq=leaf+drawing+KIDS&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnUJ7JBFi27QRg0YwFaARwAHgAgAHTAogB0RCSAQgwLjExLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=xryJXvjfN7WM8QOKvq4Q&bih=740&biw=1583&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en#imgrc=fAPj9ajQzCT6AM
https://www.google.com/search?q=leaf+drawing+KIDS&tbm=isch&ved=2ahUKEwj42oimk9HoAhU1RnwKHQqfCwIQ2-cCegQIABAA&oq=leaf+drawing+KIDS&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnUJ7JBFi27QRg0YwFaARwAHgAgAHTAogB0RCSAQgwLjExLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=xryJXvjfN7WM8QOKvq4Q&bih=740&biw=1583&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en#imgrc=fAPj9ajQzCT6AM
https://www.google.com/search?q=leaf+drawing+KIDS&tbm=isch&ved=2ahUKEwj42oimk9HoAhU1RnwKHQqfCwIQ2-cCegQIABAA&oq=leaf+drawing+KIDS&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnUJ7JBFi27QRg0YwFaARwAHgAgAHTAogB0RCSAQgwLjExLjEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=xryJXvjfN7WM8QOKvq4Q&bih=740&biw=1583&rlz=1C1CHBF_enIN815IN815&hl=en#imgrc=fAPj9ajQzCT6AM


 
● 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) : Great Personality Day 
 
For Std. 1  to 10: 
 
આજ ના મહાન �ય��ત�વ :  અિમતાભ બ�ચન 
તમને આપવામા ંઆવલે �લ�કમા ંઆપવામા ંઆવલેી મા�હતી પ�રવારમા ંબધાને મોટ�થી બોલીને સભંળાવો. બધાને શાિંતથી �યાન�વૂ�ક સાભંળવા�ુ ંકહો. 
નાના બાળકો માટ� માતા-િપતામાથંી કોઈ મોટ�થી બોલીને સભંળાવી શક�. 
 
https://drive.google.com/file/d/1oaN3ubvKZyc3KAf0Bn5WtCvNT45e8IsS/view?usp=sharing  
 
નીચેના ��ુાઓના મા�યમથી પ�રવારમા ંચચા� કર�યે.  
દર�ક પ�રવારજનોએ ને �છુો ક� ... 
1. એમને કઈ-કઈ નવી વાતો �ણવા મળ�. 
2. તમાર� ���ટ એ એમના �વનની 3 કઈ બાબતો છે � આપણા ં�વનમા ઉતારવી જોઇયે. 
3. અ�ય � પણ તમને યો�ય લાગે તે �છૂ� શકાય. 
 
Today’s Great Personality : Amitabh Bachhan  
Please speak loudly about the information given to you through the link. Ask everyone to listen carefully. For smaller kids, 
parents can read it loudly. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Mj8d18mK3HSA-lOxzJdC42-K-sVhq1Sv/view?usp=sharing  
 
Let us discuss in family about the personality by following points: 
Ask everyone of your family members: 

1. What new things that you learned today about this personality. 
2. Which three things about this personality that we can apply in our lives.  
3. Any Other points that come to your mind. 

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

https://drive.google.com/file/d/1oaN3ubvKZyc3KAf0Bn5WtCvNT45e8IsS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mj8d18mK3HSA-lOxzJdC42-K-sVhq1Sv/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. 

 
All The Best 😊 
 


