
 

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

Today’s Tasks : Date: 22.04.2020 Wednesday �ધુવાર 
 

For Std. 1 to 5 and Std 6 to 10:  
 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : Maths 
 
ધોરણ 1, 2 GM : 1 થી 10 �ધુીના ઘ�ડયા એક વાર લખી �ણ વાર જોયા વગર મોટ�થી બોલવા. 
  
ધોરણ 3 થી 5 GM : ૧ થી ૨૦ �ધુીના ઘ�ડયા એક વાર લખી �ણ વાર જોયા વગર મોટ�થી બોલવા. 
 
ધોરણ 6 થી 10 GM : નીચેની લ�કમા ંઆપેલ અલગ અલગ સ�ંયાઓના �વ�પો નોટ�કુમા ંલખી ને �ણૂ� કરો.  

https://drive.google.com/file/d/1G9E_4Oph96omSpKbabN3Qv2XQzebJ5jc/view?usp=sharing  
 
Std 1, 2 EM : 1 to 10 tables : Write one time and speak loudly two times without looking in the note.  
 
Std 3, 4, 5 EM : 1 to 20 tables  : Write one time and speak loudly two times without looking in the note.  
 
Std 6 to 8 EM :   Write appropriate angle value and prime numbers in the maze to find out the path for the dog  in the 
worksheet given in the following links. 
 
https://drive.google.com/file/d/1mo7kf4B97BJIIRuNHWUshC0Npx55yg8Z/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/12-0Bhr7A2zqVc6Q3tnnXtC1CWO6QhcYG/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. 

https://drive.google.com/file/d/1G9E_4Oph96omSpKbabN3Qv2XQzebJ5jc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo7kf4B97BJIIRuNHWUshC0Npx55yg8Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-0Bhr7A2zqVc6Q3tnnXtC1CWO6QhcYG/view?usp=sharing


 
● 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) : Cleaning 
 
ઘરમાથી કચરો ક�વી ર�તે કાઢશો. સાવરણથી કચરો કાઢતા ંશીખો. �પૂડ�થી કચરો એકઠો કરતા ંશીખો. કચરા ને યો�ય જ�યાએ િનકાલ કરો. ભાઈઓ એ ખાસ 
શીખવા�ુ ંછે. શીખવા માટ� મ�મી અથવા બહ�ન ની મદદ લો. ઘર મા ંઓછો કચરો આવ ેએના માટ� કઈ થઈ શક� ? 

 
How to sweep your home floors. Learn how to use a broom. How to use Supadi to collect dust from the floor ?  Boys have to learn 
specifically. Take help from your mother, sister etc. How can you make your home less prone to dust ? 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  https://www.youtube.com/watch?v=EYHn_YssUqk 
 
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) Knowing Self 
 
Self Awareness: 

In order to know ourselves, we need to know our strong and weak points. So in today’s task, you are required to first do it 
yourself and find out your strong points and weak points. Write in your notebook a minimum five strong points and five weak 
points. Certain points are given below for the reference only. You may add yours. Once this exercise is done, discuss the 
things with your parents and grandparents. 

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


 
Suggested points: Health, Studies, Reading, Exam preparation, Homework, Vacation work, Getting along with people, Making 
friends, Routine, Habits, Behaviour, Hobbies, Hand-Writing, Speaking, Sports, Public Speaking, Hygiene, Manners, Helping 
others, Helping family duties, Cycling/Driving, Laziness, Body Exercise  etc. 

Write in the notebook as follow:  

1. I am strong in these areas:( I think I am able to do this easily) 
2. I am weak in following areas: (I have yet to get myself prepare for it) 

�વ �ગેની ��િૃત:  

આપણી �તને ઓળખવા માટ� આપણે આપણા �ય��ત�વના મજ�તૂ પાસાઓ અને નબળા પાસાઓ �ણવા જ�ર� છે. આજના કાય�મા ંતમાર� પોતે શાિંતથી 
િવચાર કર�ને તમારા ઓછામા ંઓછા પાચં સબળા પાસાઓ અને ઓછામા ંઓછા પાચં નબળા પાસાઓ નોટ�કૂમા લખવાના છે. અને �યારબાદ એની ચચા� 
મ�મી -પ�પા અને દાદા-દાદ� સાથ ેકરવાની છે. તમને સરળ પડ� એ�લે પાસાઓ�ુ ંએક �લ�ટ અહ� આ��ુ ંછે. આમ છતા,ં તમે એ િસવાયની બાબતો પણ 
અવ�ય લખી શકો છો. 

પાસાઓ�ુ ં�લ�ટ : �વા��ય, અ�યાસ, વાચંન, પર��ા તૈયાર�, �હૃકાય�, વકે�શન કાય� , અ�ય �ય��તઓ સાથ ેસબંધં, દો�તો બનાવવા, સમયપ�ક - િન�ય�મ, 
આદતો, વત�ન, શોખ, અ�ર લેખન, બોલ�ુ,ં રમતગમત, વ�ૃ�વ કળા, �ય��તગત �વ�છતા, ચલ ચલગત, બી�ને મદદ, ઘરના કામ મા ંમદદ, 
સાઇકલ/વાહન ચલાવ�ુ,ં આળસ, કસરત વગેર�. 

આવી ર�તે લખો: 

૧. મારા �ય��ત�વ ના સબળ પાસાઓ: ( � �ુ ંસરળતાથી કર� શ�ંુ �.ં ) 

૨. મારા �ય��ત�વ ના નબળા પાસાઓ: ( �મા ંહ� માર� �ધુારાની જ��રયાત છે. ) 

 
 
 



 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  સરસ મ�ના ંિવ�ડયો તમને વ� ુઆઇ�ડયા આપશ.ે Must see the following videos to learn 
with more clarity on strength and weakness.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JLUOlLRbazA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tmaxmmTkaR0  
 
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) : Story Day 
 
િમ�ો ! આજના �દવસ �રૂતી �ણ-ચાર stories - વાતા�ઓની લ�ક આપી છે. વાતા�ઓ પ�રવારમા ંબધાની સાથ ેમોટ�થી બોલીને સભંળાવો. શ� બને તો 
અવાજ�ુ ંઆરોહ -અવરોહ, ��ુ ઉ�ચારણ, ચહ�રાના હાવભાવ અને શર�રની અ�ભગમથી નો ઉપયોગ કર� સરસ ર�તે બોલીને ર�ૂ કરો. (�ાર�ક પ�રવારના 
અ�ય �ય��તને પણ વાતા� ર�ૂ કરવા�ુ ંજણાવો.) વાતા� �રૂ� થઈ થાય �યારબાદ નીચેની બાબતોની પ�રવાર મા ંસા��ૂહક ચચા� કરો. 
 
1. વાતા�મા ંકઈ બાબત બધાને ગમી તે. 2. આ વાતા� આપણા �વનમા ંકયા �કારની શીખ આપે છે  3. વાતા�મા ંરહ�લા ��ુય િવચાર / બોધ /સાર  
 
બધા પ�રવારજનોને આ ���યામા ંસાકંળો. ઘણીવાર વાતા� �બૂ જ નાની અથવા સાદ� લાગે પરં� ુતે આપણા �વનમા ં�બૂ જ �ેરણા�પ બની શક� એમ છે. 
તમે વડ�લોને એ�ુ ંપણ �છૂ� શકો ક� આ વાતા� �વી ઘટના એમના �વનમા ં�ાર�ય બની હોય તો બધાને જણાવો.  
 
GM :  
https://drive.google.com/file/d/1yHX8sAIlsysCk1wAGiaUzUphsNqxL4pv/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1O-q5cIcQSBwsl9YsmqsWU8iGM4Qe8-QI/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1NE0TArOGR7lGk-3tWjo_Ple8fZTppTam/view?usp=sharing  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JLUOlLRbazA
https://www.youtube.com/watch?v=tmaxmmTkaR0
https://drive.google.com/file/d/1yHX8sAIlsysCk1wAGiaUzUphsNqxL4pv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-q5cIcQSBwsl9YsmqsWU8iGM4Qe8-QI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NE0TArOGR7lGk-3tWjo_Ple8fZTppTam/view?usp=sharing


 
Friends ! We have sent 3-4 links for the stories. Please recite the story one by one in front of your family members. Use 
correct pronunciations, body language and voice modulation to effectively present the story. (At times give the opportunity to 
present a story to someone else in the family.) Once a particular story is over, discuss following matters with your family 
members: 
 
1. The part of the story they liked. 2. What sort of learnings we get from the story for our lives. 3. The central thought - 
summary of the story. 

 
Try to involve everyone in the family. Sometimes, the story looks to you small or simple, however it brings lots of inspiration 
and wisdom. You may ask the elders in your family about such incidents they come across in their lives. If so, ask them to 
share with all. 
 
EM: 
https://drive.google.com/file/d/1otOppKUy3CKn_gHUgNdbpH7woHjnj3WW/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1s9u7kIdwm7oqjk2PVWp1fARmi003I69R/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1RR6CMSXW1q7DxNhB0k2dHTI4wXcLv68o/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. 

 
All The Best 😊 

https://drive.google.com/file/d/1otOppKUy3CKn_gHUgNdbpH7woHjnj3WW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9u7kIdwm7oqjk2PVWp1fARmi003I69R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RR6CMSXW1q7DxNhB0k2dHTI4wXcLv68o/view?usp=sharing

