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

Today’s Tasks : Date: 28.04.2020 Tuesday મંગળવાર
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)

Tuesday

Creative writing

Nature : Kheti / Gardening /
Watching / Listening

Art

Great Personalities 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 : Creative Writing
Std. 1 to 5 : GM
1. मोटू राम हलवाई
भाई मोटू राम हलवाई
खाते बहुत मठाई
आगे क पंि तया आप खद
ु से ल खए
ૂ િવષે પાંચ વા
2. તમારા ફવેરટ કા ન

ો બોલો. તેના

વી એ ટગ કરવાનો

ય ન કરો. અને એક િવડ યો બનાવી મોકલી આપો

Std. 1 to 5 : EM
1. मोटू राम हलवाई
भाई मोटू राम हलवाई
खाते बहुत मठाई
आगे क पंि तया आप खद
ु से ल खए
2. Tell 5 things about your favourite cartoon character and also try to act like him/her, make a short video and send.
Std 6 to 10 : GM & EM
ૃ વી પર થતી આટલી બધી ઘટનાઓમાંથી કઈ ણ વ ુઓ માટ ુ ઃખ છે ? એ ું થાય છે ક આ વ
મક ગર બી , બધાને પા ા ઘર આપવા , ચો ું પાણી આપ ,ું વગેર
ુ ારવા માંગતા હોવ. પહલી વ ુ તમારા પ રવારમાં, બી વ
એવી ણ વ ુઓ લખો તમે ધ
બદલવા માંગો છો.
િવચારો અને તમાર નોટમાં લખો.
તમને

ુઓને

ુ ારવી જોઈએ ?
ધ

ુ તમારા ગામ - સોસાયટ - ફ ળયામાં, અને

ી

િવ માં

ું

Which three matters on the earth do you feel unhappy about ? Do you feel that those things are to be changed ?
Like poverty, pakka house for all, clean water for all etc
Think about such three things that you want to change. First thing in your family, second in your village, society, street,
and third for the world.
Think and note it in your notebook.
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Nature : Star Gazing - Farming - Gardening - Watching - Listening
તમારા ઘરની આસપાસ કયા કયા પંખીઓ આવે છે . એમ ુ ં શાંિતથી અવલોકન કરો. એમનો અવાજ પણ સાંભળો. તે કવી ર તે ઊડ છે તેનો અ યાસ કરો.
એક બી પ ીના વ ચેનો ઉડાનનો તફાવત િનહાળો અને સમજો. એ કયો ખોરાક ખાય છે ? એમની વાત આવતી હોય તેવી કોઈ વાતા તમે ણો છો ?
એમના િવષેની અવનવી વાતો તમારા પ રવારજનો પાસેથી ણો. આ પંખીઓના પાણી અને ખોરાક માટ આપણે કઈ કર શક એ ? તમને મન થાય તો
પંખીઓના ચ ો દોરો. ભારતના બડમેન કોને કહવાય છે તે તમે ણો છો ? પંખી ના અ યાસની ા ચ ને ું નામે ઓળખવામાં આવે છે ? તમાર નોટમાં
ન ધો.

Observe closely and patiently the birds that are coming near to your home. Try to listen to their voice. Observe their flight. Compare
their flight with one another. What sort of food do they eat ? Do you know any stories relating to those birds? Try to find out interesting
facts about those birds from your family members etc. Can we help them for their water and food requirement? Also you may draw the
bird if you feel like. Who is known as Birdmen of India ? Do you know the name of the branch for the studies of the birds ? Note down in
your notebook.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ :
https://www.youtube.com/watch?v=_FMXUUt8Xfg
https://www.youtube.com/watch?v=d7YNlmWvjQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3nYgs69Q9FQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Salim_Ali
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Art :
Std 1 to 5 - GM & EM :

માટ કામ :
માટ માંથી રસોઈનાં સાધનો બનાવવાનો ય ન કરો. વાક માટ ,ું લાસ, ચમચી
કલર કરો. ન ું વ ુ શીખવા નીચે આપેલા િવડ યો પણ ુ ઓ.
https://www.youtube.com/watch?v=tSSXYH05sWY
https://www.youtube.com/watch?v=qcNFeOSVYLE

ુ ો, તપેલી વગેર… શ
લ

હોય તો કુ ાઈ ગયા બાદ તેના પર વોટર

Clay work: Try to make objects of the kitchen and cooking from the soil available to you. If possible you may color it with
water color after the objects are dried up. You can watch the above video if you want to explore more.
Std 6 to 10 - GM & EM :

પદાથ ચ : તમારા ઘરમાં સાધનો ઉપલ ધ હોય તેમાંથી કોઈ ણ-ચાર વ ુ તમાર સામે ગોઠવો અને તેને દોરવાનો ય ન કરો. માનવ સ ત પદાથ
વા ક માટ ,ું ઘડો, લાસ, પાટલી, જગ, કપ, રકાબી, પેન, પે સલ, સાવરણી, ઢોલક, તબલા વગેર…
Object Drawing : Draw three - four objects available at your home after arranging them in the proper way. You can use objects
like pot, glass, cup, desk, jug, sweep, pen - pencil, music instrument like drum - dholak etc. Have a look at the following link
to see various object drawings for your reference.

ુ ાઓ - Object Drawing - http://getdrawings.com/pencil-still-life-drawing
પદાથ ચ ના ન ન
Slot 4: 6 pm onwards : Man Making Education (Family work) : Great Personality Day : Std 1 to 10

આજ ના મહાન ય ત વ : આનંદ મ હ ા
તમને આપવામાં આવેલ લ કમાં આપવામાં આવેલી મા હતી પ રવારમાં બધાને મોટથી બોલીને સંભળાવો. બધાને શાંિતથી યાન ૂવક સાંભળવા ુ ં કહો.
નાના બાળકો માટ માતા-િપતામાંથી કોઈ મોટથી બોલીને સંભળાવી શક.
https://drive.google.com/file/d/1qwTNPjEtjir8udn-7pTJhL2eLZGYPpBL/view?usp=sharing

નીચેના ુ ાઓના મા યમથી પ રવારમાં ચચા કર યે.
ુ ો ક ...
દરક પ રવારજનોએ ને છ
1. એમને કઈ-કઈ નવી વાતો ણવા મળ .
2. તમાર
ટ એ એમના વનની 3 કઈ બાબતો છે
3. અ ય પણ તમને યો ય લાગે તે ૂછ શકાય.

આપણાં

વનમા ઉતારવી જોઇયે.

Today’s Great Personality : Anand Mahindra
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/1-3qH0dhkxGn3vGGxdTMh4ELvnVUUgqcd/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.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : https://www.youtube.com/watch?v=QlnYvHJkkHE
https://www.youtube.com/watch?v=iuG3lkO83JI

ૃિ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

😊

