
 

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

Today’s Tasks : Date: 25.04.2020 Saturday શિનવાર 
 

 Slot 1 : 10 to 11 pm Slot 2 : 11 to 12 noon Slot 3 : 4  to 5 pm Slot 4 : 6 pm onwards 

Day Foundation  
(Individual) 

Practical Life  
(Pair) 

21st Century Skills 
(Individual) 

Man Making Education 
(Family) 

Saturday  Sketch / Figure/ Graph / 
Maps  Finance / Accounting  Problem Solving Skills  Interview Day 

 
તમારા કાય�/��િૃતની ન�ધ અને સોિશયલ મી�ડયા સાથ ેક�વી ર�તે �કૂવી તેની ગાઇડલા�સ સૌથી છે�લે આપેલ છે. How to document your 
work/activity and guidelines for the Social Media is given at the end of this document. 

 
 
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : Sketch - Figure - Graph - Maps  
 
Std 1 to 3 Parents will help their ward and will make the family tree only for three generations. Higher standards will do 
complete work.  
  
Design your family tree on a paper.  
1. Cover at least four generations. If you know further, then draw for five or more generations too. 
2. Try to include name, uniqueness, current location, birthday, profession, education, photo of each person in the family tree.  
3. You may have to do rough work first and call several people to find out the details.  
4. Use your imagination to draw the family tree in a unique way - with a different design. So that the Family Tree can become 
one point of attraction in your home. 
 



 
ધો. 1 થી 3 ના િવ�યાથ�ઓને વાલી મદદ કરશ ેઅને 3 પેઢ� �ુ ંવશં��ૃ બનાવશ.ે ઉપરના ધોરણના િવધાથ�ઓ �ણુ� કામ કરશ.ે 
 
તમારા પ�રવાર�ુ ંવશં��ૃ(Family Tree) મોટા પેપર અથવા ચાટ�  પેપર ઉપર બનાવો. 
1. પ�રવારની ચાર પેઢ�નો સમાવશે અ�કૂ કરો. વ� ુપેઢ� હોય તો વ� ુસા�ંુ.  
2. દર�ક �ય��ત ની સાથ ેતેમ�ુ ંનામ, ફોટો(હોય તો), અનોખાપ�ુ,ં �થાન, જ�મ�દન, �યવસાય, અ�યાસ, વગેર�.  
3. તમાર� પહ�લા કા�ુ ંકામ કર�ુ ંપડશ.ે અને મા�હતી માટ� તમારા પ�રવારના ક�ટલાક �ય��તઓને ફોન કરવો પડશ.ે 
4. તમાર� ક�પનાશ��ત નો ઉપયોગ કર� નોખી �ડઝાઇન થી અનો� ુવશં��ૃ બનાવો ક� �થી એને તમારા ઘરમા ંસરસ ર�ત ેશોભી ઊઠ�. 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Finance - Accounting 
 
Std 1 to 3:  
 
અ�યાર� બ�રમા ં બટાકા અને �ુગંળ� 1 �કલોના ક�ટલા �િપયા ભાવ ેમળે છે. તમારા પ�રવારમા ંમ�હને આશર� ક�ટલા �કલો બટાકા અને ક�ટલા �કલો �ુગંળ� 
વપરાય છે. તમારા ઘરમા ંબટાકા અને �ુગંળ�નો માિસક ખચ� મ�મી સાથ ેચચા� કર�ને જ�ર� ગણતર� કર�ને લખ�ુ.ં 
 
What is the rate per Kg for potatoes and onions nowadays ? How many kilos of Potatoes and onions are required in your 
home in a month. Find out the monthly expenditure of potatoes and onions in your home. Take help from your mother.  
 
 
Std 4 to 10 
આ� આપણે ઘરમા ંથતા ંઉ��- �ધણના ખચ� �ગેની મા�હતી મેળવી�ુ ં: આપણે માિસક ખચ� કાઢવાનો �ય�ત કર�યે.  
 
તમારા ઘર મા ંિવિવધ ઉ�� માટ� �ુ ં�ુ ંખચ� થાય છે.  

A. રાધંવામા ં: બળતણ, ક�રોસીન, ગૅસ  
B. �ા�સપોટ�મા ં: ��ટૂર, બાઇક, કાર, ���ટર વગેર� મા ંપે�ોલ, ડ�ઝલ, CNG. ઓઇલ વગેર�  
C. ઈલે���ક�ટ� : ઘરમા,ં રસોડામા,ં બાથ�મમા,ં પાણી ભરવામાટ� મોટર, મોબાઇલ ચા�જ �ગ, વગેર�  
D. બેટર� પાવર:  ટોચ�, રમકડા,ં  
E. અ�ય :  

ઉપરના િવભાગોમા ંઆપના ઘર� કઈ વ��ઓુ મા ંઉ��-�ધણ નો ખચ� થાય છે. તેનો અ�યાસ કરો. માતા-િપતાને �છૂ�ને તેનો �દા�જત િવભાગ વાર માિસક 
ખચ� કાઢો.  



 
 
ઉપરના ખચ�મા ંઘટાડો કરવા માટ�ના તમારા પાચં િવચારો પ�રવારમા ંચચા� કર� નોટમા ંલખો. 
 
Today we will find expenditure for energy in our home. We will try to find out monthly expenditure on it. 
How is energy is utilised in your home ? 

A. Cooking : Woods, Kerosine, Gas 
B. Transport : Scooter, Bike, Car, Tractor, etc - Petrol, Diesel, CNG, Oil etc 
C. Electricity : Home, Kitchen, Bathroom, Motor for water pump, Mobile Charging etc. 
D. Battery Power: Torch, Toys 
E. Other: 

Study how the energy is utilised in your home in all above categories. Find out the approximate expenditure for a month after 
discussing it with your parents. 
 
Give your five thoughts on how you can reduce energy consumption in your home. Talk to your family members and write in 
the notebook. 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Problem Solving Skills : Std 1 to 10 
 
This task is repeated for the second week. As this is very important and everyone should come up with innovative ideas. You 
can add your innovative ideas to last week's work. Think Differently. Successful people do not do different things, they do 
things differently.  
 
હા , ગયા અઠવા�ડયે આપે�ુ ંકામ ફર�થી આપી ર�ા છ�યે. કારણક� આ કામ �બૂ મહ�વ� ુછે અને બધા એ મૌ�લક િવચારો કર� નવા આઇ�ડયા લાવવાના છે. 
ગયા વખતના �લ�ટમા ંતમારા નવા ઇનોવ�ેટવ આઇ�ડયા નો ઉમેરો કરો. પ�રવારમા ંચચા� કરો. સફળ માણસો અલગ વ��ઓુ નથી કરતા,ં તે અલગ ર�તે કર� 
છે. 
 
For 1 to 4 : GM & EM  
 
િમ�ો, તમે હમણા ંતો તમે ઘરમા ંજ રહો છો. એટલે મ�મી આખો �દવસ �ુ ં�ુ ંકામ કર� છે અને તે એ કામ ક�વી ર�તે કર� છે તે તમે જ�રથી અવલોકન કરતા ં
હશો - જોતા ંહશો. તો તમે એ�ુ ંના કર� શકો ક� કયા કયા કામ મા ં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�કૂમા ં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 જશ ેતે પછ�ની પ�ર��થતી �ગેની વાત છે.  �યાર પછ� મ��ુય�તની રહ�ણીકરણી, પરંપરા, રોજ-બરોજની �જ�દગી અને 
ર�ત-ભાતમા ંપર�વત�ન આવવાની ઘણી શ�તાઓ છે. તો તમાર� એવી કઈ નવી પ�ર��થિતઓ - સમ�યાઓ ઊભી થશ ેતેની ક�પના કરવાની છે. અને એ 
પ�ર��થતી-સમ�યાઓમા ંક�વા નવા મૌ�લક ઉપકરણો - સમાધાનોની જ�ર ઊભી થશ ેતે�ુ ંતમાર� િવચારવા�ુ ંછે. પછ� તમાર� નોટમા ંએ િવિશ�ટ 
પ�ર��થતી-સમ�યા અને તેના સમાધાન �ગે લખવા�ુ ંરહ�શ.ે 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 : - 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Interview Day : Std 1 to 10 
 
ટ�વીમા ંતમે એક �ય��ત બી� �ય��ત નો ઇ�ટર�� ૂલેતા તમે જોયા હશ.ે તમાર�  આ �લોટમા ંઇ�ટર�� ૂલેનારની �િૂમકા અદા કરવાની છે. પહ�લા િવષય 
અ�સુાર ક�ટલાક ��ો તૈયાર કરવાના છે. � નોટમા ંલખી ને રાખવાના છે. પછ� ઇ�ટર�� ૂલેવાનો છે. તમારા ��ો ના જવાબને નોધવાના છે અને / અથવા 
ઇ�ટર�� ૂવખતે મોબાઇલમા ંર�કોડ� કરવાના છે. �ાર�ક તમને વ� ુમા�હતી ની જ�ર જણાય �યાર� તમે, તમારા ��ના આપેલ જવાબ ઉપરથી પણ પેટા �� 
�છૂ� શકો છો. ઇ�ટર�� ૂમાટ� સરસ બેઠક �યવ�થા ઊભી કર�ને ઇ�ટર�� ૂલો. �ય��ત હાલ તમાર� સાથ ેના હોય તો તમે તેમનો ટ�લેફોિનક ઇ�ટર�� ૂલઈ શકશો. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eyOVVqZqkAM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ8144h068M
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�� ૂ: તમારા િપતા સાથ ે (અથવા તમારા વાલી ) 
 
ઇ�ટર��નૂો િવષય : િપતાના �વનમાથંી માર� શીખ  
 
ક�ટલાક ��ો - તમને શ�આત કરવા માટ� : 
 

1. પ�પા�, તમારા �વનમા ંથી માર� શીખ�ુ ંછે. મને તમારા ��લૂ �વન અને કોલેજ �વન ની વાત કરો. 
2. તમારા રોલ-મોડ�લ કોણ હતા અને ક�મ ? 
3. તમે પહ�લી વાર �ાર� કામ �ાર� ક�ુ� ? નોકર� - �યવસાય - ખેતી વગર�. ક�વો અ�ભુવ હતો ? 
4. �વન માટ� તમારા �ા ંિનયમો - િસ�ાતંો છે �મા ંતમે બાધંછોડ નથી કરતા ં? 
5. અ�ય લોકો સાથ ેકોઈ કામ કર�યે �યાર� કઈ બાબતો�ુ ં�યાન રાખ�ુ ંજોઇયે ? 
6. તમારા ખાસ �ગત િમ�ો કયા-કયા ? અને તમે તેમના ઉપર કઈ બાબતો ઉપર ચો�સથી ભરોસો કર� શકો ? 

 
આ અને અ�ય ��ો તમને � યો�ય લાગે તેમ �છુો. ��ો માટ� તમે તમારા પ�રવાર ની મદદ લેશો. શ� બને તો િવ�ડયો ર�કોડ� કરશો. 
 
Today’s Interview : With your father (or your Guardian ) 
 
Subject of Interview : My learnings from father’s life. 
 
Some questions to start with: 

1. Papa, I want to learn from your life. Please tell me about your school and college life. 
2. Who was your role-model and why ? 
3. When did you work for the first time ? Job - business - farming etc. How was the experience ? 

https://www.youtube.com/watch?v=v7_4_UJCuIU
https://www.youtube.com/watch?v=mkKXS0FI_L4


 
4. What are the principles that you follow in your life and you do not compromise on it ? 
5. What should I be careful of when I work with other people ? 
6. Who are your fast close friends ? For which matter you can surely rely on them.  

 
Above and other questions, you may ask as per your thinking. Take help from the family members to form questions. Try to 
record the video of the interview. 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : 
https://www.ted.com/talks/deepak_ramola_everyone_has_a_life_lesson_to_share?language=en#t-159583 
 
તમાર� બધી ��િૃત અને કામની ન�ધ નીચે �માણે 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�નૂા મોટા હોય તો તેને કોઈ બો� અથવા કોથળ�મા ંસાચવીને �કૂ� રાખશો. � ને તમે અવસર 2020 ના �દશ�ન(showcase) મા ં

��લૂમા ંર�ૂ કરશો.  
સોિશયલ મી�ડયા  

● 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 9428063953 અથવા 7990919929 ઉપર � તે �દવસે રા�ે ૯ વા�યા �ધુીમા ંઅ�કૂ મોકલો. અથવા તમે 
આ �લ�ક ને ��લક કર�ને WhatsApp �પુના ભાગ બની તેમા ંતમારા ફોટા અને િવ�ડયો મોકલો. અવસર 2020 ના દ� િનક ર�પો�ટ�ગ માટ�ના �હો�સએપ 
�પુમા ંજોડાવા આ લ�કને અ�સુરો :   https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto  

 
You need to document your work and activities as below: 

● Write your answers and experiences in the Avasar 2020 notebook or paste your creations in your scrapbook. 
● If your creations are bigger, keep it safely in a box or polybag. That you will display in the Avasar 2020 Showcase in the school. 

Social Media 
● Photographs or videos of your work or creation in action should be taken. Please upload it on WhatsApp / Facebook / Instagram 

/ YouTube / Twitter with the hashtag of #your name #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork.  
● Please send the link or photos and videos by 9 pm today on Mobile number 9428063953 or 7990919929 with your full name, 

standard and medium. Follow this link to join WhatsApp group for daily reporting of Avsar 2020: 
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto  

 
All The Best 😊 

https://www.ted.com/talks/deepak_ramola_everyone_has_a_life_lesson_to_share?language=en#t-159583
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto

