
 

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

Today’s Tasks : Date: 27.04.2020 Monday સોમવાર 
 

 

 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) 

Monday English Grammar Clothes  Maker Activity  Game 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 : English Grammar  
 
ધોરણ 1, 2 : EM & GM :   No Work. : કોઈ કામ નથી. 
 
ધોરણ 3 થી 5 : EM & GM :  
 
નીચે આપેલી વક�  શીટની લ�ક ��લક કર�ને તે તમાર� નોટ�કૂમા ંલખો. �યારબાદ િવ�ડયો ની લ�ક પર જઈ ને િવ�ડયો �ુઓ. �યારબાદ તમાર� નોટ�કૂમા ં
લખેલા ��ો ના જવાબ આપો.  
 
Worksheet :  
https://drive.google.com/open?id=1Yu_JoUE6UdWyLECOS19u8SRMIQOwxTas 
 
Write the worksheet given in the above worksheet link in your notebook.  
Listen to this video : https://www.youtube.com/watch?v=mgNMDyg2K8I&feature=youtu.be 

https://drive.google.com/open?id=1Yu_JoUE6UdWyLECOS19u8SRMIQOwxTas
https://www.youtube.com/watch?v=mgNMDyg2K8I&feature=youtu.be


 
And then write the answers in your notebook with reference to the video.  
 
ધોરણ 6 થી 10 : EM & GM :  
 
નીચે આપેલી પેજ 1 અને પેજ 2ની �લ�ક ઓપન કર� તેમા ંઆપેલ verbsને તમાર� નોટમા ંબે વાર લખો. તે બધા verb બરોબર તૈયાર કરો. ધો 8 થી 10 ના 
િવ�યાથ�ઓ આ કામ કર� વધારામા ંતે verbનો �યોગ કર� પોતાના નવા વા�ો બનાવશ.ે  
Page 1: https://drive.google.com/file/d/1-Y85l91xNdE3Jy8kKj16OB-3p9e8u5_d/view?usp=sharing 
 
Page 2: https://drive.google.com/open?id=1_89M322Az184VPuoapIM5Ls00mq6w_7P  
 
 Write the verbs given in the two links(Page 1 & Page2 ) two times in your notebook. And prepare the verbs properly. Std 8 to 
10 students will additionally use those verbs to form sentences of their choice.  
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Cloths Std. 1 to 10 
 
તમારા ઘરમા ંઘણા ંબધા �કારના કાપડ હશ.ે કાપડ પહ�રવા, ઓઢવા, પાથરવા, પડદા-સોફા, પે�ક�ગ, ખેતી માટ� ક� અ�ય જ�યા એ વપરાતા હોય છે. આ 
બધામા ંથી �ટલા �કારના કાપડ તમે ઓળખી શકો તેટલો �ય�ન કરો અને તેના નામ, પોત અને ઉપયોગ�ુ ંલી�ટ બનાવો. પ�રવારના સ�યો ની મદદ લો. 
�ુ ંતમને ઢાકાના મલમલ ની િવશષેતા ખબર છે ?  
 
How many types of clothes fabric are there in your home? This fabric varieties you may find in your home as per the various 
applications for wearing, tapestry, sleeping, packaging, etc. Write in list the types of fabrics with its combinations, 
applications and feel. Take help from your family members. Do you know one speciality of Dhaka’s Malmal fabric ? 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  https://www.youtube.com/watch?v=Q3SRwri0RWc  
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Maker Activity :  
 
Make the toys after seeing the video. Be safe when you do it and always keep elder ફfrom your family with you when you do 
this activity. 
 

https://drive.google.com/file/d/1-Y85l91xNdE3Jy8kKj16OB-3p9e8u5_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_89M322Az184VPuoapIM5Ls00mq6w_7P
https://www.youtube.com/watch?v=Q3SRwri0RWc


 
િવ�ડયો મા ંબતા�યા �માણે રમકડા ંબનાવો. �યાર� તમે આ એ��ટિવટ� કરતા ંહોય �યાર� સાવધાની રાખો અને પ�રવારના કોઈ વડ�લને સાથ ેરાખો.  
 
For Std 1 to 4 EM & GM : 
 
Pen Spinner :  
https://www.youtube.com/watch?v=2pcfmUMWCkw 
 
For Std 5 to 7 EM & GM : 
 
Bottle Spinner :  
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBH7S_SlYY 
 
For Std 8 to 10 EM & GM : 
 
Give the solution of the Inset puzzle given in the following link.  
નીચની લ�કમા ંઆપેલા ઇ�સેટ-કોયડાનો ઉક�લ લાવો.  
 
https://drive.google.com/open?id=1NKKaS2cUnHVgrnodmj-pecsRj09GR7D8  
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Game Day: Std 1 to 10 
 
Dots and Box Game : ટપકા - ખોખા રમત  
 
રમતના િનયમો િવષે �ણતા પહ�લા તેનો િવડ�યો જોઇયે : Let us see the video in the link below before we understand the rules.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tAl1BbJ-29M  
 
The game of dots and boxes is a game of logic that you can play wherever you are. All you need is a piece of 
paper and two pencils or pens in different colours. Here's how to play. 

https://www.youtube.com/watch?v=2pcfmUMWCkw
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBH7S_SlYY
https://drive.google.com/open?id=1NKKaS2cUnHVgrnodmj-pecsRj09GR7D8
https://www.youtube.com/watch?v=tAl1BbJ-29M


 
1) Draw a grid of dots with the dots all carefully lined up underneath each other. We suggest drawing five dots 
across and five dots down to begin with, but you can make the grid bigger or smaller.  

2) Player "one" draws a line joining two of the dots anywhere on the grid with their coloured pen, then player 
"two" joins another two dots. Take it in turns after that to join two dots each time.  

3) The aim of the game is to complete the fourth side of a square, then put your initial in the box and claim it as 
yours. (If your name is Ashok then put A in the box). The person who gets his box done, gets the bonus extra 
turn to connect two dots. If he succeeds in creating another box, he can get another bonus turn to connect the 
two dots.  

4) The person with the most boxes wins.  

5) This game can be played by more people, it's better if different color sketch pens can be used for each 
participant. Everyone has turned to join dots of their wish.  At the end those with the most boxes win. 

6) To continue to excitement you can have cumulative scoring. So after each game the number of box scores is 
to be written in front of each player and till date who is leading can also be found out. Number of wins can also 
be written for each player separately.  

If it helps to help get your started, look at the PDF below grid of dots which you can either print or copy. : 
https://drive.google.com/open?id=1TUzZqap6leAmu6SJoXPM6qZq7hhYhAVA  

Dots and Box Game : ટપકા - ખોખા રમત  
 
ટપકા-ખોખાની રમત એ તા�ક�ક રમત છે અને એ ગમે �યાર� અને ગમે તે સમયે રમી શકાય છે. રમત રમવા કાગળ અને �ુદા �ુદા રંગની પેન ક� �ક�ચ પેનની 
જ�ર પડ� છે. તો જોઇયે ક�વી ર�તે રમી�ુ:ં 

https://drive.google.com/open?id=1TUzZqap6leAmu6SJoXPM6qZq7hhYhAVA


 
1. સરખા �તર� ચોરસના �ણૂા પર ટપકા દોરો. પાચં ટપકા સીધી લાઇનમા(ંરો મા)ં અને પાચં ટપકા ઊભી લાઇનમા(ંકૉલમ મા)ં દોર� ને �ીડ બનાવો. તમે 
�ીડ વધાર� ક� ઓછા ટપકાથી પણ બનાવી શકો. 

2. પહલો ખેલાડ� બે ટપકાની જોડતી લાઇન પોતાના કલરની પેનથી �ીડમા ંતેને અ��ુળૂ હોય �યા ંબનાવશ.ે હવ ેબીજો ખેલાડ� પણ પોતાના કલરની પેનથી 
�ીડ મા ંતેને �યા ંયો�ય લાગે �યા ંબે ટપકાને જોડતી લાઇન બનાવશ.ે એવી ર�તે પોતપોતાનો વારો આવ ેતેમ લાઈનો જોડશ.ે 

3. રમતનો હ�� ુચાર બા�ુ લાઈનો જોડ�ને બો�સ બનાવવાનો છે. ��ુ ંબો�સ બને તેને પોતાના નામનો પહ�લો અ�ર (અિમત હોય તો અ ક� A) એ બો�સમા ં
(ખોખામા ં) લખવાનો છે. ��ુ ંબો�સ બની �ય �યાર� તેને તરતજ ફર�થી વારો મળે છે �થી તે બી� એક લાઇન જોડ� શક� છે. એમા ંપણ જો ન�ુ ંબો�સ બને 
તો વ� ુએક વાર બોનસ વારો મળે છે.  

4. રમતના �તે �યાર� �ીડના બધાજ ટપકા જોડાઈ �ય �યાર� � ખેલાડ�ના નામે સૌથી વ� ુબો�સ હોય તે �તે છે. 

5. આ રમત વધાર� ખેલાડ�થી પણ રમી શકાય. બધા ખેલાડ� માટ� �ુદા રંગની પેન હોય તો વ� ુસા�ંુ. વારા �માણે ખેલાડ�ઓએ ટપકા જોડ�ને લાઇન 
બનાવવાની અને �તે �ના બો�સ સૌથી વ� ુથાય તે �તે.  

6. વકે�શનમા ંઆ રમત વ� ુવાર રમતા હોય તો દરોરોજનો ખેલાડ�નો �કોર (�ટલા બો�સ એ ખેલાડ�ના હોય તે) ઉમેરતા જઈને અ�યાર �ધુી કયો ખેલાડ� 
આગળ ચાલે છે તે પણ રસાકસી વધાર� શક�. અથવા અ�યાર �ધુી ખેલાડ�ઓએ ક�ટલી રમતો �તી તેનો �કોર પણ બનાવી શકાય. 

રમત ની અ�ય મા�હતી અને �ીડ બનાવવા �ગે નીચેની લ�ક પરની pdf ફાઇલ ખોલો. : 
https://drive.google.com/open?id=1TUzZqap6leAmu6SJoXPM6qZq7hhYhAVA  

Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
 
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.  

https://drive.google.com/open?id=1TUzZqap6leAmu6SJoXPM6qZq7hhYhAVA


 
● 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://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto
https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto

