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

Today’s Tasks : Date: 14.05.2020 Thursday

Day

Thursday

ુ ુ વાર

Slot 1 : 10 to 11 pm

Slot 2 : 11 to 12 noon

Slot 3 : 4 to 5 pm

Slot 4 : 6 pm onwards

Foundation
(Individual)

Practical Life
(Pair)

21st Century Skills
(Individual)

Man Making Education
(Family)

English

Cooking

Craft

Short Film 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.
5. Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : English

ધોરણ 1, 2 GM : link 1માં આપેલ રાય સ( rhymes) અને link 2 માં આપેલ વાતા ણ વખત સાંભળ

.ું

Link 1: https: //youtu.be/1dttq5p0xUM
Link 2: https://youtu.be/Uah3JvhppRI

ધોરણ 3 થી 5 GM : નીચે લ ક 1,2,3 માં આપેલ વાતા
અને સમ
.ું
Link 1: h
 ttps://youtu.be/GxcGVCEEdcU
Link 2: https://youtu.be/o8BiJjKPYJ8
Link 3: https://youtu.be/bb7LofNTjOQ

ે માં ણ વખત સાંભળ

.ું તેમાં ખબર ન પડતા શ દો નોટ કુ માં લખી ને ડ શનર માં દખી ું

ધોરણ 6 થી 8 GM : નીચે લ કમાં આપેલ અલગ-અલગ વાતાઓ
દખી ું અને સમ
.ું

ે માં બે વાર સાંભળ

.ું તેમાં ખબર ન પડતા શ દો નોટ કુ માં લખીને ડ શનર માં

https://youtu.be/7Z7OSCa-1tk
Std 1, 2 EM : Listen to the stories three times given in the video links below. Find new words for you and write them three
times in your notebook. Use a dictionary to understand those new words.
Link 1: https://youtu.be/GxcGVCEEdcU
Link 2: https://youtu.be/o8BiJjKPYJ8
Link 3: https://youtu.be/bb7LofNTjOQ
Std 3, 4 ,5 EM : Listen to the video about “the home” given in the link below and find new words and write them three times in
your notebook. Use a dictionary to understand those new words.
https://youtu.be/5b--wk0rn6A
Std 6 to 8 EM : Listen to the video about dialogue given in the link below and find new words and write them three times in
your notebook. Use a dictionary to understand those new words.
https://youtu.be/8irSFvoyLHQ
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Cooking

ુ કવી ર તે બને છે તે ણી - સમ ને કરતાં િશખીએ.
આ આપણે ૂ ધમાંથી િવિવધ વ ઓ
મ મીના માગદશનમાં અને તેમની ૂચનાઓ માણેજ સલામતીથી આ આપણે િશખી .ું
ુ હાજર હોય તે માણે આ ક આવતીકાલ પરમ દવસ ધ
ુ ીમાં શીખી લઈએ. ધોરણ માણે થો ુ ં થો ુ ં િશખી .ું અ ય ર તો
ઘરમાં ટલી વ ઓ
નીચે આપેલ િવ ડયો જોઈ શકાશે.
Let us try to know, understand and learn how to make different things out of milk.
We will explore all these in the presence and guidance of mother following her instruction properly and safely.

ણવા માટ

We will learn whatever is available with us at home. We will learn this today or latest by a day after tomorrow. We will learn
little by little as per our standards. You may use the videos given to learn more.
Std. 1 to 3 GM & EM:
ૂ ધને ગરમ કમ કરવામાં આવે છે ? ૂ ધમાંથી દહ કવી ર તે બનાવવામાં આવે છે ? મેળવણ એ લે
આટ ું
યા પછ ૂ ધમાં મેળવણ કર દહ બનાવતા િશખીએ.

ું ?

Why is milk required to be boiled? How curd is made out of milk? What is the role of a starter(melvan - jaman) ? After knowing
this, let us learn how to make curd from milk using starter(melvan - javan).
Std. 4 to 7 GM & EM:

ૂ ધને ગરમ કમ કરવામાં આવે છે ? ૂ ધમાંથી દહ કવી ર તે બનાવવામાં આવે છે ? મેળવણ એ લે ું ?
આટ ું
યા પછ ૂ ધમાં મેળવણ કર દહ બનાવતા િશખીએ. અને દહ માંથી છાસ અને લ સી બનાવતા િશખીએ.
Why is milk required to be boiled? How curd is made out of milk? What is the role of a starter(melvan - jaman) ? After knowing
this, let us learn how to make curd from milk using starter(melvan - javan). And let us now learn how to make buttermilk
(chhas) and Lassi from curd.
Std. 8 to 10 GM & EM:

ૂ ધને ગરમ કમ કરવામાં આવે છે ? ૂ ધમાંથી દહ કવી ર તે બનાવવામાં આવે છે ? મેળવણ એ લે ું ?
ૂ તા હોય તો દહ માંથી
આટ ું
યા પછ ૂ ધમાં મેળવણ કર દહ બનાવતા િશખીએ. અને દહ માંથી છાસ અને લ સી બનાવતા િશખીએ. મ મીને અ ુ ળ
ૂ ના હોય તો કવી ર તે બની શક તે ણીએ.
માખણ, ઘી, પનીર ક ીખંડ બનાવીએ અથવા બનાવવા ુ ં અ ુ ળ
Why is milk required to be boiled? How curd is made out of milk? What is the role of a starter(melvan - jaman) ? After knowing
this, let us learn how to make curd from milk using starter(melvan - javan). And let us now learn how to make buttermilk
(chhas) and Lassi from curd. If it is convenient to mother, let us make Butter, Ghee, Paneer or Shrikhand out of curd. If it is
not convenient then let us just know about the process.

Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ :
Dahi - Curd: Hindi: https://www.youtube.com/watch?v=32sd9iSCsqw
Lassi : https://www.youtube.com/watch?v=yeqZ1UyI_Fs
Makkhan - Butter Hindi : h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=O3VC2nxgFUU
Paneer : https://www.youtube.com/watch?v=h_bBerRdb1w
Ghee: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=e-4a7wz6wXM
Shrikhand Gujarati : https://www.youtube.com/watch?v=1NUjc8wJ_os
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Craft : Std 1 to 10

ઓર ગામી એ પાનની કાગળની ગડ વાળ નવા નવા અ ત ા ટ બનાવવાની ાચીન કળા છે . એના િસ ાંતોના ઉપયોગ કર ને િવ ાન અને ટ નોલૉ
માં નવી નવી શોધ પણ થાય છે . આ આપણે ઓર ગામીની ા ટ િશખી .ું
Origami is an ancient japanese art of paper folding. Principles of Origami is used in Science and Technology for new
innovations today. Today we will start learning Origami.

આ : ઓર ગામી લેિપગ(પાંખો ફફડાવ ું ) પ ી : એક ચોરસ પેપર લઈ લઈએ. નીચેની લ કને લક કર િવ ડયો માણે લેિપગ પ ી બનાવીએ.
Today : Origami Flapping Bird - Let us take one square paper and get ready to fold the flapping bird, just follow the video of
the following link.
https://youtu.be/jMI8qLsyeYU
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ :
આપણે ઓર ગામીના તજ - તેજ પટલ પાસેથી ઓર ગામીના ઇિતહાસ અને તેનો પ રચય મેળવી :ું
https://www.youtube.com/watch?v=bUs2Xwd2GFk&feature=youtu.be
Slot 4: 6 pm onwards : Man Making Education (Family work) : Short Film Day : Std 1 to 10
40 િમિનટથી નાની ફ ચર ફ મ ને શોટ ફ મ તર ક ઓળખવામાં આવે છે . એવી ર તે એિનમેટડ ફ મ એ એવી ફ મ છે ક
વાપર ને ફ મમાં પ રવિતત કરવામાં આવે છે .

માં ઘણા બધા ચ ોને ટકિનક

શોટ ફ મ ક એિનમેટડ ફ મ માટ તમને આપવામાં આવેલી લ ક લક કર ને ફ મ પ રવાર સ હત જોશો. આ નાની ફ મ િથએટરમાં નથી આવતી એ લે
જોવાની આ ૂબ સરસ તક છે . શોટ ફ મ જોયા પછ આપણે પ રવારમાં ચચા કર ને તેમાંથી ું શીખવા મ ું છે તેની સરસ ચચા કર .ું ફ મ જોયા પછ
પ રવાર માં એક બી ને બે
ો ૂછ એ. 1. ફ મ તમને કવી લાગી ? 2. ફ મમાં તમને ું ગ ું ?
Feature film which is smaller than 40 minutes is called a short film. Animation is a method in which pictures are

manipulated to appear as moving images.

Please click the link given to you for the short film or animated film. These films are not shown in the theaters, so
this is one good opportunity for all of us to explore it. Let us discuss the film after viewing it. We can ask questions
like 1. How was the film ? 2. What did you like in the film ? to one another in the family.
Short film related information: h
 ttps://en.wikipedia.org/wiki/Short_film
Animated film related information: h
 ttps://en.wikipedia.org/wiki/Animation
1. જોય એ ડ હરોન - શોટ એિનમેશન ફ મ : ભાષા નથી. ( 4 િમિનટ )
Film name - Language - Subtitle :
Joy & Heron - No Language - No subtitles.
Type and duration : Short Animation Film - 4 minutes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1lo-8UWhVcg
Topic: It's about empathy, sensitivity, goodness and generosity.
2. નામ વગરની - શોટ ફ મ - કોઈ ભાષા નથી ( 3 િમિનટ)
Film name - Language - Subtitle :
No name - No language - English Subtitle
Type and duration : Short film - 3 minutes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FKf3vJlFDm4
Topic: Small acts of goodness returns.
3. ટ ટ સ - ભાષા નથી - શોટ ફ મ - 6 િમિનટ

Film name - Language - Subtitle :
Footsteps - No language - No Subtitle
Type and duration : Short film - 6 minutes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Vt4t2r-jyeM
Topic: People with common passion bring together to break the monotonous routine.
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

😊

