
 

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

Today’s Tasks : Date: 12.05.2020 Tuesday મગંળવાર 
 

 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 

 
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 : Creative Writing 
 
Std. 1 to 5 : GM & EM:  
 
તમને ગમતા હોય એવા પાચં �ય��તઓના ફોટા પાડો અને હવ ેતમારા ગમતા કા�ુ�નના નામ આપો.  
 
તમને ગમતી પાચં વ��ઓુના ફોટા પાડો અને દર�ક ફોટા�ુ ંક�પશન તમાર� નોટ�કુ મા ંલખો.  
 
Capture photographs of five people and give them the name of your favorite cartoon character.  
 
Capture photograph of your favorite things and write caption of every photograph  
 
Std 6 to 10 : GM & EM:  
 



 
 તમારા ઘરનો મોબાઈલ લો, તમારા ઘરમા ંક� ઘરની આસપાસ તમને ગમતી વ��ઓુના ફોટા પાડો અને પછ� � વ��નુો ફોટા પડ�ા હોય એ વ���ુ ુ ંઉખાણો 
લખો.  
 
Take your home mobile and capture photographs of the things that you like. Write the caption of every photograph. Also write 
riddles on the things that you have taken photographs of.  
  
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Nature : Star Gazing - Farming - Gardening - Watching - Listening 
 
આકાશદશ�ન-૨. 
 
િમ�ો, 
ગઇ કાલે તમે ��ુ જોયો હશ,ે ન જોયો હોય તો આ� પણ જોઇ શકો ! આ� આપણે ��ુ િવશ ેક�ટલાક રોચક ત�યો �ણીએ અને પછ� તેના િવશ ેએક મ�દાર 
ડો�મુે�ટર� જોઇ�ુ.ં 
 
૧. ��ુ �યૂ�મડંળ નો �ીતીય �માકં પર રહ�લો �હ છે. સામા�ય ર�તે રાિ�ના આકાશનો આ સૌથી તેજ�વી �હ છે. ��ુ ��ૃવીનો જો�ડયો �હ ગણાય છે. 
 
૨. ��ુ�ુ ંબા� વાતાવરણ કાબ�ન ડાયૉકસાઇડના સફ�દ વાદળો�ુ ંબને�ુ ંછે. તેની ક�ા ગોળાકાર છે અને તેને કોઇ ચ�ં નથી. 
 
૩. ��ુ�ુ ંએક વષ� ૨૨૪.૭ �દવસ�ુ ંછે, એટલે ક� તેને �યૂ�ની આસપાસ એક ચકરાવો �રૂો કરતા ં��ૃવીના ૨૪૩ �ટલા �દવસ લાગે છે. 
 
૪. તે�ુ ંપ�ર�મણ ��ૃવી કરતા ંઉલ�ંુ હોઇ ��ુ પર �યૂ� પિ�મ માથંી ઉગે છે ને �વૂ�મા ંઆથમે છે ! 
 
૫. િ��યા ૬૦૫૧ �કમી, લગભગ ��ૃવી �ટલી જ. ��ુુ�વાકષ�ણ ૮.૮૭ િમ/સે², એટલે ક� લગભગ ��ૃવી �ટલી જ. 
 
૬. ધર�નો �કાવ ૧૭૭.૩° 
 
૭. સપાટ� પર તાપમાન ૪૬૨°c. ભ�યા તળાય એટ�ુ ં! 
 



 
૮. વાતાવરણમા ં��ુય વા�ઓુ 
કાબ�ન ડાયો�સાઇડ ૯૬.૫% 
નાઇ�ોજન ૩.૫% 
 
૯. ��ુ પર માનવ�વન સ�ંણૂ�પણે અશ�. 
 
૧૦. ��ુના વાતાવરણમાથંી માનવ�વન ઉપયોગી વા�ઓુ ક�મ કરતા ંછટક� ગયા ? તે માટ� આ સાથનેી ડો�મુે�ટર� િનહાળ�એ ! 
 
આભાર 
હષ�લ �રુો�હત 
 
મ�દાર ડો�મુે�ટર� - Video Links:  https://youtu.be/ccg6tzu62PE  
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Art : Std 1 to 10 
 
Std 1 to 5 - GM & EM : 
 
ચાલો આ� બટનમા ંથી કઈક ન�ુ ંસ�ના�મક કર�યે. કોઈક એ�ુ ં�ૃ�ય - �ૉ�ગ બનાવી તેમા ંઘરમા ંપડ�લા બટનનો ઉપયોગ કર� બટન આટ�  બનાવીએ. 
નીચેનો િવ�ડયો આપણને આઇ�ડયા માટ� મદદ કરશ.ે પણ ના..., બદંા તો આપણા ઓ�રજનલ આઇ�ડયા ઉપર કઈક ન�ુ ંજ બનાવવાના.  
 
Let us create something from buttons. Let us paint some scene or object, use the button available at our home and make a 
Button Art. Following video will give you some ideas. However, we are different, and we are going to make something original 
only.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5rx6kyTEXZI 
 
Std 6 to 10 - GM & EM : 
 
નીચેના િવ�ડયોમાથંી કઈક િશખીને... ચાલો, આ� આપણે દોરા, કાપડ, સીવણ સાથ ેકઈક સ�ના�મક કર�યે. કદાચ તમારા મ�મી ક� દાદ� આ િવ�ડયોથી પણ 
સા�ંુ આ �ગે �ણતા હશ.ે એમને �છુો અને એમની સાથ ેશીખો. 
 

https://youtu.be/ccg6tzu62PE
https://www.youtube.com/watch?v=5rx6kyTEXZI


 
Let us learn something from the video given below. Let us make something really creative out of thread, cloth and sewing. 
Maybe your mother or grandmother is knowing much better than the video. Why not ask them and make a team with them. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0-kZedqRNVM&t=296s 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Great Personality Day : Std 1 to 10 
 
આજ ના મહાન �ય��ત�વ : ��ફ બેઝોસ  
તમને આપવામા ંઆવલે �લ�કમા ંઆપવામા ંઆવલેી મા�હતી પ�રવારમા ંબધાને મોટ�થી બોલીને સભંળાવો. બધાને શાિંતથી �યાન�વૂ�ક સાભંળવા�ુ ંકહો. 
નાના બાળકો માટ� માતા-િપતામાથંી કોઈ મોટ�થી બોલીને સભંળાવી શક�. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Eo31YMhbkUar_j_SCJ9VI094pvWcjA0Y/view?usp=sharing  
 
નીચેના ��ુાઓના મા�યમથી પ�રવારમા ંચચા� કર�યે.  
દર�ક પ�રવારજનોએ ને �છુો ક� ... 
1. એમને કઈ-કઈ નવી વાતો �ણવા મળ�. 
2. તમાર� ���ટ એ એમના �વનની 3 કઈ બાબતો છે � આપણા ં�વનમા ઉતારવી જોઇયે. 
3. અ�ય � પણ તમને યો�ય લાગે તે �છૂ� શકાય. 
 
Today’s Great Personality : Jeff Bezos 
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/17cPklWbPBzEYkK7fq2ulUZB1RO2nu6SU/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=0-kZedqRNVM&t=296s
https://drive.google.com/file/d/1Eo31YMhbkUar_j_SCJ9VI094pvWcjA0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cPklWbPBzEYkK7fq2ulUZB1RO2nu6SU/view?usp=sharing


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

