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

Today’s Tasks : Date: 22.05.2020 Friday

ુ વાર

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)

Friday

Logic / Reasoning

Calling

Life Skills

Project 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 : Logic / Reasoning

Sudoku:
ડુ ો ુ ં એ તકશ ત આધાર ત કડાઓના સંયોજન અને ગોઠવણીના કોયડાની રમત છે . ડુ ો ુ ં પાનનો શ દ છે . આ રમત શ આતમાં તમને સમજતા
કદાચ થોડ વાર લાગે, પરં ુ એક વાર આવડ જશે એટલે જ દગીભર એ તમાર સાથે રહશે અને તમે એનો ૂબ ફાયદો લઈ શકો. મ ક યાદશ તમાં
વધારો. તા કક શ તમાં વધારો, મગજને તરોતા અને સ ય રાખે - અ જઇમર વો રોગ ના થાય, ઝડપથી િશખતા શીખો, એકા તા વધાર, તમને
આનં દત કર..વગેર વગેર. જ ર પડ તો વડ લો ક ભાઈ-બહનોની મદદ લઈ ને પણ શીખી જઇયે. મોટાભાગના દિનક - સમાચારપ ો માં ડુ ો ુ નો એક કોયડો
તો હોયજ છે .
Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. The Sudoku word is japanese. However, this puzzle was invented in
Switzerland and came to Japan via America.

Main benefits of Sudoku:
●
●
●
●
●
●

Improves your memory. Memory and logic work side-by-side when you are playing Sudoku. ...
Stimulates your mind. ...
Reduces the chances of developing Alzheimers by keeping your brain active.
Learn to do things quickly. ...
Increases your concentration power. ...
Feel Happy.

More details : https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku
How to solve 4x4 Sudoku : િવડ યો ારા પણ ડુ ો ુ ં ઉકલતા શીખો.
English : https://www.youtube.com/watch?v=-45gY61qmlw
Hindi : https://www.youtube.com/watch?v=MdSoVHlacYs
ખાસ : First understand the rules ઓફ Sudoku with the help of graphics: ડુ ો ુ ના િનયમો આ ૃિતની મદદથી સમજવા અહ
https://drive.google.com/file/d/1fryEG6UQaI3lotjEI9rdAtL2IrtixEJQ/view?usp=sharing

લીક કરો :

1. Today’s Sudoku Puzzle:
For 1 to 5 : Today’s Sudoku : આજ ુ ં ડુ ો ુ ં
https://drive.google.com/open?id=1ZEbq4eW-KGUa6TpXE1hr2Il17xCcUdbu
For 6 to 10 : Today’s Sudoku : આજ ુ ં ડુ ો ુ ં

https://drive.google.com/open?id=10mBtKaiHAuY7oVYMwg2WLUzmB_DKCaMK

Note: If upper standards students are finding this sudoku easy, then they should start exploring 6x6 puzzles available on the
web and newspapers. જો ઉપરના ધોરણ ના િવ ાથ ઓને આ ડુ ો ુ ં સરળ લગતા હોય તો તેમણે ઇ ટરનેટ ઉપર ક છાપાઓના 6x6 ના ડુ ો ુ ં કરવા
જોઇયે.
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Calling

ુ કરવા ફોન કર .ું કોઈપણ ણ હા ય ટ કુ ા શીખીને એવી ર તના ર ૂઆત કરવી ક સામેની ય ત
આ તમારા મનમાં આવતા કોઈ ણ ય તઓને શ
ૂ ના અ ુ ન િસહ ક લ
ૂ વેનમાં લાવતા સારિથ
હા ય ટ કુ ાનો આનંદ ઉઠાવી શક. તમારા પસંદગીના ય તઓ કોઈ પણ હોય શક.... દા. ત. આપની લ
િમ , પો ટમેન ક પછ તમારા ઘર કામ કરતાં ય ત, ....... મન થાય તે...
Today you can call any three people that come to your mind. Prepare three jokes for them. Call them and present before them
nicely so that you can make them happy. Your choice of people to call could be anyone: Arjun Sinh of the school, School Van
Driver - Saarthi, Postman, People who work at your home….etc etc any of your choice.
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Life Skills : Std 1 to 10

મા ૃપ ના સંબધ
ં ોને ઓળખીએ - Knowing the relationship at Maternal side :
આપની માતાના ુ ુ ંબના સ યોને ઓળખીએ. આ સાથે આપેલી લકમાં pdf ફાઇલ માં બધા સંબધ
ં ો ુ ં એક લ ટ આ
મામા અને માસીની સં યા આવશે અને લ ટમાં ફરફાર થશે.

ું છે . તેમાં માતાના ુ ુ ંબ માણે તેમાં

નીચેના ધોરણના બાળકો મા નામ - લાડ ુ ં નામ અને સંબધ
ં શીખસે. ઉપરના ધોરણના બાળકો તેમાં તે ઉપરાંત મર, અ યાસ,
ુ ં વંશ ૃ પણ બનાવી શકાય.
હોબી વગેર પણ ણશે અને લખશે. મા ૃપ

ું કર છે ?,

ાં રહ છે ,

https://drive.google.com/open?id=14BlFGdchEM4-2NuHGHet4Pf5MGWthcxW
Let us know all the members of our mother’s family. As per the given link -pdf file list of all possible members is given. As per
actual brothers and sisters of your mother, the list can be updated.
Lower standard students will only know the name & pet name of the person and the relationship name. Higher standard
students will add age, qualification, occupation, where they stay, and their hobbies. Let us remember the relationship name in
english and hindi as well. It’s a good idea if you can come up with the family tree of your mother's father (grandfather - nanaji).
Slot 4: 6 pm onwards : Junior Scientist -Man Making Education (Family work): Project Day : Std 1 to 10
Std. 1 to 5

નીચેની િવ ડયો લ કમાં બતાવેલ

ૃિ

તમે કર શકો ? લાગી....શરત

Challenge to you…. Can you do this activity shown in the following video link ?
િવ ડયો લ સ : Video Links:
https://www.youtube.com/watch?v=4hA4ZMBcHDE
https://www.youtube.com/watch?v=miWlDVOhrSE
Std. 6 to 10 Junior Scientist
First watch all four videos about Bruno in hindi. Answer the questions(in your notebook) given in the worksheet provided in
the link below.
ુ ો િવષે આપેલા હ દ ભાષામાં ચાર િવડ યો યાનથી ુ ઓ. અને યારબાદ નીચે આપેલી લકમાં આપેલ વકશીટમાં આપેલા
સૌથી પહલા ન
ુ
તમાર નોટ ક માં લખો

ોના જવાબ

Hindi Videos about Bruno:
Part 1 of 4: https://www.youtube.com/watch?v=_kD0A4jhZZs
Part 2 of 4: https://www.youtube.com/watch?v=wXgiy-MzgfI
Part 3 of 4: https://www.youtube.com/watch?v=p7FxkAAU5OE
Part 4 of 4: https://www.youtube.com/watch?v=on4aWFZD_D4
Worksheet : https://drive.google.com/file/d/1FlUKc6TSE0d__bWciAVvMOMmMPdqO23l/view?usp=sharing

ૃિ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

😊

