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

Today’s Tasks : Date: 26.04.2020 Sunday રિવવાર
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)

Sunday

Tech. / Mobile / Apps

Organise self or home

Global Awareness: Know
about Country

Drama Day

ૃિતની ન ધ અને સોિશયલ મી ડયા સાથે કવી ર તે ૂકવી તેની ગાઇડલા સ સૌથી છે લે આપેલ છે . How to document your
તમારા કાય/
work/activity and guidelines for the Social Media is given at the end of this document.
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : Tech - Mobile - Apps
ુ વ કરશે. ધો 5 થી 10 ના િવ ાથ ઓએ બંને
આ બે અલગ-અલગ એપ પર કામ કર યે. ધોરણ 1 થી 4 ના િવ ાથ ઓએ પહલી એપ - કાય મેપનો અ ભ
ુ વ કરશે.
એ સનો અ ભ
Today we learn two different mobile apps. Students of Std 1 to 4 will explore only the first app. Students of Std 5 to 10 will
explore both the apps.
એપ ૧: કાય મેપ | App 1 : Sky Map
થમ નીચેની લ ક પરથી એપ તમારા મોબાઇલ માં ઇ ટોલ કરો. એપ ચા ુ કર ને મોબાઇલ ને આકાશ તરફ એવી ર તે ગોઠવોક મોબાઇલનો
ન તમારા
તરફ રહ.
ન ઉપર એરોને માણે ફોનને ફરવશો તો તમને આકાશના તારા(દા.ત. ૂય), ઉપ હ (દા.ત. ચં ), ન
ો(દા.ત.સ તિષ), હો(દા.ત. ુ )
-તે સમયે શ હશે તે જોઈ શકશો.

First install the app from the following link. Start the app and point the mobile to sky in a way so you can see the screen of the mobile.
You need to follow the pointer on the screen and you will be able to locate and know the name of sun, moon, stars, satellite, planets,
constellations etc.
મોબાઇલ એપ ઇ ટોલ માટ ની લ ક : Install Sky Map : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
ૂ ોલ ગો | App 2: Duolingo
એપ ૨ : ય

ુ રાતી ભાષા નથી. હ દ ભાષા છે . બલ ુ લ પાયાથી તમે નવી ભાષા આમાં
થમ નીચેની લ ક પરથી એપ તમારા મોબાઇલ માં ઇ ટોલ કરો. આ એપમાં જ
શીખી શકો છો. એકાદ િવદશી ભાષા શીખવાનો ય ન કરો. અ યાર તમે શીખવાનો ય ન કરશો તો યાર પણ ભિવ યમાં નવી ભાષા શીખવા ુ ં થશે યાર
સરળ અને હાથવ ું લાગશે.
First install the app from the following link. Gujarati language is not there. However Hindi and many other languages are there. You can
learn any of such languages step by step from the basics. Try to learn one of the foreign languages. Just try to learn the app first so that
you can use this app faster whenever you need to learn a new language.
મોબાઇલ એપ ઇ ટોલ માટ ની લ ક : Install Duolingo : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Organise Self or Home
Std 1 to 3:

તમારા ઘરમાં રહલ ચોપડાઓ, ચોપડ ઓ, ફાઈલો વી કામની વ
ચડાવી યવ થત ર તે કુ વા.

ુ છે ને યવ થત સાફ કરવી. તેમજ ઘરમાં રહલ ઉપયોગી
ઓ

ુ તકોને નવા ઠા
ું

Clean the useful books, notebooks and files in your home. Also wrap the cover on the important books, notebooks in your
home.
Std 4 to 10:

ુ છે
તમારા ઘરમાં રહલ ચોપડાઓ, ચોપડ ઓ, ફાઈલો કામની સાર વ ઓ
ું ચડાવી યવ થત ર તે કુ વા.
ઘરમાં રહલ ઉપયોગી ુ તકોને નવા ઠા

ખરાબ થઈ ગઈ છે ક ચોપડા ,ચોપડ ઓ ને યવ થત સાફ કરવી તેમજ

તમારા ગયા અને આગળના વષ ના ૂના નોટ કુ , પ કુ ક માં વધેલા પેજ છે તે પેજ તેમાંથી ુ દા પડ ને - તે સરખી સાઈઝ પેજ માણે અલગ
ૂ હોય તો, નીચે આપેલી લ ક માણે તમે તમાર ર તે પોતાની નોટ ૂક ુ ં બા ડગ પણ કર શકો.
અલગ ર તે થ ો કર ને કુ વા . જો તમને અ ુ ળ
ૂ શ થશે યાર તેમ ુ ં લ
ૂ માંથી તમને મા 20 િપયામાં ણ નોટ કુ બાઈ ડ ગ કર આપવાની યવ થા કર આપવામાં આવશે.અથવા તમને
યાર લ
ૂ
ૃિ પાછળનો હ ુ બાળકો વ ન
ુ ો મહ મ ઉપયોગ કરતા શીખે અને પયાવરણ માટ
યાં અ ુ ળતા હોય યાં તમે નોટ કુ બાઈ ડ ગ કરાવી શકો છો. આ
સંવદ
ે નશીલ બને તે માટનો છે .
Clean the useful books, notebooks and files in your home. Also wrap the cover on the important books, notebooks in your
home.
Remove unused (blank) pages from your last and earlier years notebook, sketchbook, scrapbook etc and arrange and stack
them in a bunch of same size papers. You can learn how to bind a notebook from the link given below, if it is convenient to
you.
You can have notebooks from those papers at school once school will reopen. School will make an arrangement for binding
at the cost of 20 Rs for 3 bindings. You can arrange binding elsewhere if it is more convenient to you. The objectives of this
activity is to help students understand the maximum usage of any resources and also to sensitise them for the environment.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : How to bind a Book https://www.youtube.com/watch?v=tNiutLWT6wI

ૂક બા ડગ કવી ર તે કરશો :

Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Global Awareness : Know about a Country : Std 1 to 10

ુ િનયા હવે વૈિ ક ગામ ુ ં બની ગ ું છે . આપણે ુ િનયાના દશો િવષે ણ ું જોઇયે. થી આપણી ુ િનયા િવષેની સમજ વધે. 21મી સદ માં આ મા હતી અને
ુ ાઓ થી પણ વ ુ દ
ુ ાઓ ઉપર તમે કામ કર શકો છો.
સમજ િવકસાવવી જ ર છે . તમે આજના પસંદ કરલા દશ િવષે મા હતી ભેગી કરો. અહ આપેલા દ
દશ િવષે ું ણશો : 1. નામ, ખંડ, ે ફળ, 2. થળ,પાડોશી દશો, ના ું 3. રાજધાની, વ તીની સં યા. 4. દશના જોવા લાયક ણીતા થળો. ુ ય
શહરો. 5. કઈ ભાષા બોલાય છે . તે ભાષાના બોલચાલના પાંચ સામા ય વા ો. 6. દશ ુ ં સંચાલન(Government) કઈ પ ધિત થી થાય છે ? 7. કયા કયા

રા યો છે . 8. નદ , પવત, મૌસમ, ભોગો લક પ ર થતી. 9. દશ ની
મા હતી તમાર ૂકવી હોય તે.

ુ ય ખાિસયત. ુ િનયામાં કયા કારણોથી આ દશ ઓળખાય છે . 10. ખાનપાન 11. અ ય

ધો. 1 થી 5 ને મા પહલા 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 દશ ( તમારા હાઉસ

માણે

તે દશ ુ ં કામ કરશો. )

હાઉસ H1 Green : Botswana
હાઉસ H2 Sky Blue: Switzerland
હાઉસ H3 Grey : Australia
હાઉસ H4 Yellow : Ecuador
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.
Slot 4: 6 pm onwards : Man Making Education (Family work) : Drama Day : Std 1 to 10

કવી ર તે નાટક ગે ુ ં કામ કરશો તેનો ી ુ ંતલ િનમાવત નો િવ ડયો તમે અગાઉ ના જોયો હોય તો પહલા 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
For Std 1 to 5 : GM & EM

એક પાિ ય અ ભનય કરો.
ટ:લ ય
પ રવારમાંથી એક ય ત ને પહલા અ ભનય કરવા તૈયાર કરો. યાર બાદ બાળક ને તે કરવા ુ ં કહો. મોટરાઓએ બાળકને વ ુ સા ંુ કરવા માટની ટ સ
અને ો સાહન આપ .ું
ટ અહ મળશે : ને એક વાર તમાર નોટ ૂકમાં લખો.
https://drive.google.com/open?id=1NyVM6GN8urdE5Yss6h9T3eSKRAulCpWp
Perform Mono-action on the script given on : Lakshya
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 : Do write the script in your notebook once.
https://drive.google.com/open?id=1NyVM6GN8urdE5Yss6h9T3eSKRAulCpWp
For Std 6 to 10 : GM & EM

એક પાિ ય અ ભનય કરો.
ટ : જ મ દવસ
પ રવારમાંથી એક ય ત ને પહલા અ ભનય કરવા તૈયાર કરો. યાર બાદ બાળક ને તે કરવા ુ ં કહો. મોટરાઓએ બાળકને વ ુ સા ંુ કરવા માટની ટ સ
અને ો સાહન આપ .ું
ટ અહ મળશે : ને એક વાર તમાર નોટ ૂકમાં લખો.
https://drive.google.com/open?id=1FLhenVOmzasLONDKDZDJHY4F31tZSjev
Perform Mono-action on the script given on : Janmadivas
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 : Do write the script in your notebook once.
https://drive.google.com/open?id=1FLhenVOmzasLONDKDZDJHY4F31tZSjev

Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : -

ૃિત અને કામની ન ધ નીચે માણે રાખશો:
તમાર બધી
ુ વ લખશો. અથવા તો અવસર 2020 ની પ ૂકમાં લગાવશો.
● અવસર 2020 ની નોટ ૂકમાં આજની તાર ખ સાથે જવાબ / અ ભ
● તમે બનાવેલા ન ૂના મોટા હોય તો તેને કોઈ બો અથવા કોથળ માં સાચવીને ૂક રાખશો. ને તમે અવસર 2020 ના દશન(showcase) માં
ૂ માં ર ૂ કરશો.
લ
સોિશયલ મી ડયા
● તમે બનાવેલ વ ુ નો ફોટો અને / ક િવ ડયો #avasar2020 #uniqyou #school #idar #vacationwork #socialwork હશટગ આપી WhatsApp /
Facebook / Instagram / YouTube / Twitter પર અપલોડ કરો.
ુ ીમાં અ ૂક મોકલો. અથવા તમે
● અને તમને જણાવેલા WhatsApp નંબર 9428063953 અથવા 7990919929 ઉપર તે દવસે રા ે ૯ વા યા ધ
ુ ના ભાગ બની તેમાં તમારા ફોટા અને િવ ડયો મોકલો. અવસર 2020 ના દિનક રપો ટગ માટના હો સએપ
આ લ ક ને લક કર ને WhatsApp પ
ુ માં જોડાવા આ લ કને અ સ
ુ રો : https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto
પ
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

😊

