
 

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

Today’s Tasks : Date: 19.05.2020 Tuesday મગંળવાર 
 

 Slot 1 : 10 to 11 am 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: નીચેના ધોરણમા ંવાલીની મદદની જ�ર છે. Parental guidance is required for lower standards.  
 
21મી સદ� એ ટ��નોલૉ� ની સદ� છે. પણ ટ��નોલૉ�ની એકદમ અ�ત અને હ� �ધુી શોધાઈ ના હોય તેવી કઈ વ��ઓુ - સાધનો તમાર� ક�પનામા ંઆવ ે
છે. તમાર� ક�પનાશ��તને �ટ� �કૂો અને એવી �ુિનયાની વાત કરો ક� �યા ંતમે � નવી વ�� ુિવચાર� છે તે િમ�ર ક� મોબાઇલ ફોન �ટલીજ નોમ�લ(સામા�ય) 
હોય... 
 
The 21st century is all about technology. But what other incredible things do you wish it could do? Let your imagination roam 
free and write a story about a world where your amazing invention is as normal as a mixer or a mobile phone ... 
 
Std. 5 to 10: 
 



 
આપણને ખબર છે ક� કોરોના ફાઇટસ� (કોરોના હ�રો ક� કોરોના વોર�એસ� ) એ અ�યારની ��થિતમા ં�બુજ અ�તૂ�વુ� ર�તે - પોતાની ફરજથી પણ ��ુ ંકામ ક�ુ� 
છે. આ� આપણે તેવા એકાદ કોરોના ફાઇટસ� િવષે વાતા� લખી�ુ.ં આ વાતા� તમારા તેમના કામ ��યેના સમપ�ણ ભાવ થી �ેરાઈને ક�પનાશ��તથી લખાઈ 
હોય તે�ુ ંપણ બને. અથવા તમે એમની જ�યા એ હોય તો �ુ ંક�ુ� હોત તે�ુ ંવાતા�-ચ�(story plot) પણ હોઇ શક�. જ�ર પડ� આપની વાતા� પ�રવારજનોન ે
બતાવી તેમા ંજ�ર� �ધુારા પણ લાવી શકાય. વાતા�� ુ ંકોઈ યો�ય શીષ�ક પણ આપીએ. ઈ�છા થાય તો એકાદ �ક�ચ ક� �ચ� પણ દોર�એ. અને હ�ુ કઈ ન�ુ ં
કર�ુ ંહોય તો િવ�ાથ�ઓ વાતા�ની કોિમક ���પ પણ બનાવી શક�.  
 
We know that corona fighters - corona heroes - corona warriors have done exceptionally well during this difficult time, at 
times beyond their call of the duty. So let us create a story of one such corona fighter.  You may have imagined this story out 
of the dedication of corona heros. Maybe you have replaced yourself with them and then you thought about the plot. You may 
improve the story with some additional inputs from your family members. Let us give some title to our story. And if we feel 
like, we can draw a sketch or picture in line with the story. And if you still want to do different, students may try comic strips 
for this story.  
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  https://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Nature : Star Gazing - Farming - Gardening - Watching - Listening 
 
આકાશદશ�ન-૩ 
 
ગઇ કાલે તમે ��ુને મન ભર�ને િનહા�યો હશ ેઅને તે �ગેની ડો�મુે�ટર� પણ જોઇ હશ.ે આકાશદશ�નની આ આપણી સફર ને આગળ ધપાવીએ. 
 
રા� ઉતાનંપદ ��ા�ના ��ુ મ�નુા ��ુ હતા. એમના લ�ન એક �બૂ જ �ુદંર ક�યા સાથ ેથ�ુ ં��ુ ંનામ �નુીિત હ� ુ.ં રા�  એની પ�નીને �બૂ �ેમ કરતા 
હતા પણ એને કોઈ સતંાન ન હતી આથી રાણીએ રા�ને બી�ુ ંલ�ન કરવા ક�ુ ં. રા� પોતાની પ�નીને �બૂ �ેમ કરતા હતા એટલે એને ના પાડ� દ�ધી અને 
ક�ુ ંક� માર� બી� પ�ની આવવાથી તા�ુ સ�માન ઓ� ંથઈ જશ.ે �ના પર �નુીિતએ ક�ુ ંમને તમારા પર �રૂો િવ�ાસ છે એ�ુ ંનહ� થાય. રા�ને �નુીિતની 
�દ માનવી પડ� અને બી� લ�ન કર� લીધા. એમની બી� પ�નીનો નામ ��ુ�ચ હ� ુ.ં લ�ન પછ� ��ુ�ચ મહ�લમા ંઆવી �યા ંએને રા�ની પહ�લી પ�ની િવશ ે
ખબર પડ�. આ ��યા પછ� ��ુ�ચએ ઉ�ાનપાદને ક�ુ-ં �યાર� તમાર� પહ�લી પ�ની વનમા ંજશ,ે  �યાર� જ �ુ ંમહ�લમા ં�વશે કર�શ. આ સાભંળ� �નુીિત પોત ે
જ રાજ મહલ �યાગીને વનમા ંરહ�વા ચાલી ગઈ. થોડા સમય પછ� રા� િશકાર માટ� વનમા ંગયા અને ઘાયલ થઈ �ય છે. આ વાત �યાર� �નુીિતને ખબર 
પડ� છે તો એ રા�ને  પોતાની �ુ�ટરમા ંલાવીને ઉપચાર કર� છે રા� ઘણા �દવસો �ધુી એની પહ�લી પ�ની સથ ેજ રહ� છે. આ સમયે �નુીિત ગભ�વતી થઈ �ય 
છે. અને એને ��ુ ર�નની �ા��ત થાય છે. �� ુનામ �વુ રખાય છે. �ના િવશ ેરા�ને ખબર નહતી.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip


 
થોડા �દવસો પછ� રા� એમના મહ�લમા ં�ય છે. �યા ંપણ રાની ��ુ�ચને ��ુ ર�નની �ા��ત થાય છે ��ુ ંનામ ઉ�મ રખાય છે. થોડા સમય પછ� રા� 
ઉ�ાનપાદને �વુ િવશ ેખબર પડતા એ રાની �નુીિતને મહલમા ંઆવવાનો આ�હ કર� છે પણ એ નથી આવતી. �વુને �ાર�-�ાર� મહલમા ંમોકલી દ�તી હતી. 
આ બ� ુ જોઈ રાણી ��ુ�ચને �વુની ઈષા� થવા લાગી. એક �દવસ �વુ એમના િપતા ઉ�ાનપાદના ખોળામા ંબે�યો હતો. આ જોઈ રાણી સ��ચને �ોધ આવી 
�ય છે અને એ એને ધ�ો માર�ને અપશ�દ કહ� છે અને એને �ય� દ�ધેલી �ીનો ��ુ કહ�ને અપમાિનત કર� છે.  
 
નાનકડો �વુ �ુ�ટરમા ંઆવીને આખો ઘટના�મ માતાને સભંળાવ ેછે. �યાર� માતા �નુીિત એને સમ�વ ેછે ક� દ�કરાને ખરાબ કહ� તો એના બદલામા ંએણે પણ 
સામેવાળાને ખરાબ ક� ખો�ંુ ન કહ�� ુજોઈએ. એનાથી તમને પણ હાિન થશ.ે જો તમે િપતાના ખોળામા ંસ�માન�વૂ�ક બેસવા ઈ�છો છો તો ભગવાન િવ��નુી 
ઉપાસના કરો એ જગત િપતા છે. જો બેસ�ુ ંછે તો એમના ખોળામા ંબેસો.  
 
બાળક �વુના મનમા ંઆ વાત બેસી �ય છે અને એ આ ભાવ લઈને ય�નુા તટ પર નહાવા �ય છે. �યા ંએની મનોદશા �ણી નારદ �િુન આવ ેછે અને એ 
�વુને ભગવાનની ભ��તની િવિધ જણાવ ેછે �ને ��યા પછ� �વુ કઠોર તપ�યા કર� છે તો કયાર� એક પગ પર ઉભા રહ�. િનરંતર  ૐ નમો વા�દુ�વાયના �પ 
આખા ��ાંડંમા ં � ૂજંવા લાગે છે. નાનકડા બાળકની તપ�યા જોઈ ભગવાન એને દશ�ન આપે છે. બાળક �વુ ભાવ-િવભોર થઈ કહ� છે માર� માતા મને િપતાના 
ખોળામા ંબેસવા નથી દ�તી. માર� માતા કહ� છે ક� તમે ��ૃ�ટના િપતા છો આથી. મને તમારા ખોળામા ંબેસ�ુ ંછે. ભગવાન એની ઈ�છા �રૂ� કર� છે અને એન ે
તારો બનવા�ુ ંઆશીવા�દ આપે છે � સ�તઋિષયોથી પણ વધાર� ��ેઠ છે. તે �દવસથી આજ �ધુી આકાશમા ંઉ�ર �દશાની તરફ �વુ તારો ચમક� ર�ો છે. 
 
તો ચાલો, આ� આપણે �વુના તારાને (North Pole Star) શોધીએ. આશર� ૮ વા�યાની આસપાસ આકાશમાથંી સ�તિષ�ને શોધી કાઢો. આ સ�તિષ�ના 
માથાના બે ઉભા તારા �લુહ અને �� ુમાથંી એક કા�પિનક ર�ખા નીચે તરફ લબંાવો. આ ર�ખા આશર� ૨૦° ની �ચાઇ પર � તારાને છેદ� તે આપણા �વુ�ુમાર ! 
 
એક સમયે દ�રયામા ંહકંારતા વહાણો અને રણમાથંી પસાર થતા ંકાફલા �વુના તારાનો બહોળો ઉપયોગ �દશાશોધન માટ� કરતા.ં આકાશમાથંી એકવાર �વુ 
જડ� �ય પછ� �દશાઓ શોધવી અ�યતં સરળ બની �ય. તમે �વુ તરફ ચહ�રો રાખી બ�ે હાથ ��ુલા રાખી ઉભા રહો �યાર�… 
તમારો ચહ�રો છે તે— ઉ�ર 
જમણા હાથ તરફ— �વૂ� 
ડાબા હાથ તરફ— પિ�મ 
અને 
પીઠ તરફ— દ��ણ 
લો તમે તો Explorer બની ગયા !  
 
ન�ધ : �વુનો તારો ��ુ �ટલો તેજ�વી નથી વળ� બ� ુ�ચાઇ પર પણ નથી તેથી શોધવામા ં�મ પડ� એમ બને, પણ થાક� તે બી� ! 



 
 
(આ સાથનેી આ�ૃિત પરથી �વુ શોધવો અ�યતં સરળ બનશ.ે યાદ રહ�, હવ ેપછ� આપણે � તારાઓ શોધવાના છે તેમા ં�દશાઓની સમજણની �બૂ જ�ર 
પડવાની હોઇ �વુ�ુ ંલેસન બરાબર કર�ુ ં!) 
 
આભાર, 
હષ�લ �રુો�હત | ૯૪૨૯૨૪૨૪૨૪ 
 
Images: https://drive.google.com/open?id=1CiJJgTWNb4-f5Tllx3eSn-IHVAyocTtc  
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Art : Std 1 to 10 
 
પેપર મેશ ે: છાપાના વ�ેટ પેપરમાથંી આપણે પેપર મેશ ેિશખી�ુ.ં આ એક સરસ આટ�  છે. ઘરમા ંહ�ર વ��ઓુમાથંી આપણે પેપર બૉલ, પેપરનો ગોળો - ��ુ 
�હ ક� પછ� શી�ડ  ક� ગમ�ુ ંકઈ પણ બનાવી શકાશ.ે  �લ�ક 1 અને �લ�ક 2મા ંક�વી ર�તે પેપર મેશ ેમાટ�ની �લે બનાવી�ુ ંતેના િવ�ડયો છે.  
 
Paper Mache : This is a nice art. We will learn how to do paper mache from newspaper waste. We will use whatever is 
available in our home, we may make paper balls, paper globe - Venus Planet, shield or anything that we like. Videos available 
on link 1 and 2 will help us make paper clay required for paper mache.  
 
પેપર મેશ ેમાટ�ની �લે બનાવવાની ર�ત: Making Paper Mache : 1.  https://www.youtube.com/watch?v=9UmaayuWNo0 
2. https://www.youtube.com/watch?v=dEuotXuI_vM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oWLDrJk7VRY 
https://www.youtube.com/watch?v=FPZmzDjv_v0 
https://www.youtube.com/watch?v=6AjqrpyPbYI 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Great Personality Day : Std 1 to 10 
 
આજ ના મહાન �ય��ત�વ : રતન નવલ ટાટા  
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/open?id=1CiJJgTWNb4-f5Tllx3eSn-IHVAyocTtc
https://www.youtube.com/watch?v=9UmaayuWNo0
https://www.youtube.com/watch?v=dEuotXuI_vM
https://www.youtube.com/watch?v=oWLDrJk7VRY
https://www.youtube.com/watch?v=FPZmzDjv_v0
https://www.youtube.com/watch?v=6AjqrpyPbYI


 
https://drive.google.com/file/d/1aWiDAYXRr9lOam4J80oUNdj2v1ct2gMM/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 : Ratan Naval Tata 
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/1r4-xXuVqXHp9AC0_ekA1lYT6xL_DVax2/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=ofq8UP-1dLA 
https://www.youtube.com/watch?v=qkHHq4crl2c  
 
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/file/d/1aWiDAYXRr9lOam4J80oUNdj2v1ct2gMM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r4-xXuVqXHp9AC0_ekA1lYT6xL_DVax2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ofq8UP-1dLA
https://www.youtube.com/watch?v=qkHHq4crl2c


 
● 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

