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

ુ વાર
ધ

Today’s Tasks : Date: 29.04.2020 Wednesday
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)

Wednesday

Maths

Cleaning

Knowing Self

Story 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 : Maths

ધોરણ 1, 2, 3 GM : નીચેની લ કમાં આપેલ દાખલા તમાર નોટ ૂક માં લખો. આપેલ આગળની, પાછળની અને વ ચેની સં યાઓ ના જવાબ તમાર
નોટ કુ માં પછ લખો.
https://drive.google.com/file/d/1AMrNJ9HKts5RmqeabHiDthghJ_EZjVBZ/view?usp=sharing

ધોરણ 4, 5 GM : નીચે લકમાં આપેલ સરવાળા નોટ કુ માં લખીને તેના જવાબ લખવા અને એવા બી

વીસ સરવાળા ના દાખલા

તે બનાવીને લખવા.

https://drive.google.com/file/d/1aACKZ5qxeITuxw9fJkBQIuHiiWXrWsru/view?usp=sharing

ધોરણ 6 થી 10 GM : નીચે લકમાં આપેલ વગ

ણ વાર નોટ ૂકમાં લખવા અને તૈયાર કરવા. તેને યાદ રાખવાની તમાર કોઈ પ િત શોધો.

https://drive.google.com/file/d/15mICb_-6TBlsEHznEcKZnHvTzwoiWDUx/view?usp=sharing

Std 1, 2, 3 EM : Write the question given in the link below. Solve them as per the directions.
https://drive.google.com/file/d/1inUP0sRHVEwKeZ6dedVo7Dz6VvtjWlCp/view?usp=sharing
Std 4, 5 EM : Write the worksheet in your notebook and solve it as given in the link below.
https://drive.google.com/file/d/1yRI5jx_OMnlRJm0oQdZ3X7R7JyzCLNrb/view?usp=sharing
Std 6 to 10 EM : Write square three times and memorise it as given in the following links. Find out your method to remember
them.
https://drive.google.com/file/d/15mICb_-6TBlsEHznEcKZnHvTzwoiWDUx/view?usp=sharing
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Cleaning
ઘરમાથી પોતા નો ઉપયોગ કર ને મની સફાઈ ુ ં કામ શીખો. ડોલમાં વ છ પાણી નો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરો. કામ પતે એ લે પોતા ને ધોઈ ને
કુ વવા ૂકવા. અને ગંદા થયેલા પાણી નો બગાડ આછો થાય તે માટ ું કર શકો ? ભાઈઓ એ ખાસ શીખવા ુ ં છે . શીખવા માટ મ મી અથવા બહન ની
મદદ લો.
Learn how to clean your floors with wet clothes or mop. Try to use as little water as possible. How can you reduce wastage of
used dirty water after cleaning ? Boys have to learn specifically. Take help from your mother, sister etc.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ
https://www.youtube.com/watch?v=BXyDZ-jyVY4
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Knowing Self : Std 1 to 10
For std 1 to 3 students please see this link only: I love my family : 1 થી 4 ના િવ યાથ ઓને નીચેનો િવ ડયો બતાવવો.
https://www.youtube.com/watch?v=txGruoneubk
For Std 4 to 10:

આપણે આપની

તને અ ય ય તઓ સાથેના સંબધ
ં ના સંદભમાં ઓળખવાનો ય ન કર યે. નીચેના

ોના જવાબ શાંિતથી િવચાર ને નોટ ૂકમાં લખો.

1. મને કયા ય તઓ ગમે છે . ઓછામાં ઓછા બે ય તઓના નામ લખો.
2. મને એ ય તઓ ગમવા પાછળના મારા ાં કારણો છે . ( ય ત દ ઠ 3 કારણો લખો.)
3. મને કયા ય તઓ ગમતા નથી. ય તઓના નામ લખો.
4. મને એ ય તઓ ન ગમવા પાછળના મારા ાં કારણો છે . ( ય ત દ ઠ 3 કારણો લખો.)

જો બની શક તો આ બાબત ની ચચા તમે તમારા પ રવારજનો પૈક એકાદ સાથે કરો.
Let us try to know ourselves with reference to relationships. Read the following questions and answer them in your notebook
after proper thinking.
1. Whom do I like ? Write the name of at least two people.
2. State your reasons to like them. (Write at least 3 reasons per person)
3. Whom do I don't like ?
4. State your reasons not to like them.
If possible, discuss your answers with one of your family members.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ : Slot 4: 6 pm onwards : Man Making Education (Family work) : Story Day : Std 1 to 10

િમ ો ! આજના દવસ ૂરતી ણ-ચાર stories - વાતાઓની લ ક આપી છે . વાતાઓ પ રવારમાં બધાની સાથે મોટથી બોલીને સંભળાવો. શ બને તો
અવાજ ુ ં આરોહ -અવરોહ, ુ ઉ ચારણ, ચહરાના હાવભાવ અને શર રની અ ભગમથી નો ઉપયોગ કર સરસ ર તે બોલીને ર ૂ કરો. ( ારક પ રવારના
અ ય ય તને પણ વાતા ર ૂ કરવા ુ ં જણાવો.) વાતા ૂર થઈ થાય યારબાદ નીચેની બાબતોની પ રવાર માં સા ૂ હક ચચા કરો.
1. વાતામાં કઈ બાબત બધાને ગમી તે. 2. આ વાતા આપણા

વનમાં કયા કારની શીખ આપે છે 3. વાતામાં રહલા

બધા પ રવારજનોને આ
યામાં સાંકળો. ઘણીવાર વાતા ૂબ જ નાની અથવા સાદ લાગે પરં ુ તે આપણા વનમાં
તમે વડ લોને એ ું પણ ૂછ શકો ક આ વાતા વી ઘટના એમના વનમાં ારય બની હોય તો બધાને જણાવો.
GM : Gujarati Stories

ુ ય િવચાર / બોધ /સાર
ૂબ જ ેરણા પ બની શક એમ છે .

https://drive.google.com/open?id=1PoM9fDWvueEDFSZ_-Uja8DO5xxpRLpf6
https://drive.google.com/file/d/1bownjbVIuKPhqxmed8xNKtcFGDyXTgYA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xCPTnaIaIhPaBladrj2Em9JTgoKSsWUw
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 : English Stories
https://drive.google.com/file/d/1WJyIHsknXbbP2305OwrWNPn5PaXDhIoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14B0QBL3GvHYcqaVasG5djVAvyPjy8D3z
https://drive.google.com/open?id=1qtXbFyZ6IPzir_aY8T4zD0VXl7SB6aS1
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

😊

