
 

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

Today’s Tasks : Date: 26.05.2020 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:  
 
નીચે આપેલી �ણ ઇમેજ - �ચ� ક� ફોટો�ાફનો બરાબર અ�યાસ કરો. અને તે જોઈને તેના ઉપરના તમારા િવચારો ઓછામા ંઓછા પાચં વાકયોમા ંતમન ે
અ��ુળૂ ભાષામા ંલખો. નોટ�કૂમા �ચ�-1 એ�ુ ંટાઇટલ લખી તમારા િવચારો લખો. �ચ�ને યો�ય શીષ�ક આપો. ધો 1 થી 3 મા ંવાલી બાળક સાથ ેમા� ચચા� 
કરશ.ે  
 
Have a close look and observation of the three different images given in the following links. After observation, write minimum 
5 sentences on each photograph in your convenient language. Give the general title as Picture 1 and then write your thoughts 
under. Also give the appropriate title of the picture. For std 1 and 3 students, parents will only discuss the pictures.  
 

1. https://drive.google.com/open?id=1GykmD6WukHSd6CjLBbqKaH4tP0Z8OM9c  

https://drive.google.com/open?id=1GykmD6WukHSd6CjLBbqKaH4tP0Z8OM9c


 
2. https://drive.google.com/open?id=1-BA3NC2ZxWsVxQDRcab3gLZPzW_SSzXU  
3. https://drive.google.com/open?id=14-TYrnfuNjwTkScmZ7VLuvkqdDSISNxl  

 
Std. 6 to 10:  
 
નીચે આપેલી �ણ ઇમેજ - �ચ� ક� ફોટો�ાફનો બરાબર અ�યાસ કરો. અને તે જોઈને તેના ઉપરના તમારા િવચારો ઓછામા ંઓછા દસ વાકયોમા ંતમન ે
અ��ુળૂ ભાષામા ંલખો. નોટ�કૂમા �ચ�-1 એ�ુ ંટાઇટલ લખી તમારા િવચારો લખો. �ચ�ને યો�ય શીષ�ક પણ આપો. કામ કયા� પછ� પ�રવારમા ંકોઈ વડ�લ 
સાથ ેચચા� કરો.  
Have a close look and observation of the three different images given in the following links. After observation, write minimum 
10 sentences on each photograph in your convenient language. Give the general title as Picture 1 and then write your 
thoughts under. Also give the appropriate title of the picture. After completion of the work, discuss your thoughts with elders 
in the family. 
 

1. https://drive.google.com/open?id=1-oSagtfQDzZyHPkwWOgnZmPLegZoWWZy  
2. https://drive.google.com/open?id=10Fv6wTaiXQaEOlUFPdzwBD_RO3pG0Z41  
3. https://drive.google.com/open?id=1NCEur0lovx6SIVnbiKSGzEx27DBxU8D8  

 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Nature : Star Gazing - Farming - Gardening - Watching - Listening 
 
આકાશદશ�ન-૪ 

 

�ભુ સ�ંયા ! 

િમ�ો, આજ �ધુીની સફરમા ંઆપણે ��ુ Venus (�હ) અને �વુ North Pole Star (તારક/તારો) ને ઓળ�યા અને મા�યા. સાથ ે

સાથ ે�વુને શોધવાની કવાયતમા ંઆપણે સ�તિષ�ની �ગળ� ઝાલી ! તો આ� એમ કર�એ… સ�તિષ�નો જ પ�રચય ક�ળવીએ. 

 

૧. સ�તિષ�મા ંનામ �માણે ૭ તારા હશ ેએવી સમજણ છે પરં� ુવા�તિવક ર�તે જોવા બેસીએ તો તેની સ�ંયા ૮ છે. તો પછ� આપણે 

અ�ટિષ� ન કહ��ુ ંજોઇએ !?! 

જવાબ: ના ! 

 

https://drive.google.com/open?id=1-BA3NC2ZxWsVxQDRcab3gLZPzW_SSzXU
https://drive.google.com/open?id=14-TYrnfuNjwTkScmZ7VLuvkqdDSISNxl
https://drive.google.com/open?id=1-oSagtfQDzZyHPkwWOgnZmPLegZoWWZy
https://drive.google.com/open?id=10Fv6wTaiXQaEOlUFPdzwBD_RO3pG0Z41
https://drive.google.com/open?id=1NCEur0lovx6SIVnbiKSGzEx27DBxU8D8


 
૨. સ�તિષ��ુ ં��ે� નામ Ursa Major (बडा भाल ु/ મો�ુ ર�છ) છે. તો એનો અથ� એ ક� આકાશમા ંબી�ુ ર�છ પણ હશ…ે  

જવાબ: હા ! 

(આ સાથ ેમોકલેલી આ�ૃિતમા ં�ધા પડ�લા ર�છભાઇની � ૂઠં અને � ૂછંડ�મા ંસ�તિષ� શોધી કાઢો !) 

 

૩. ડાબી બા�ુથી શ�ુ કર�એ તો સૌથી પહ�લા �� ુઋિષ. (Dubhe) 

 

૪. તેની ઉપર છે તે �લુહ ઋિષ. (Merak) 

 

૫. તેની જમણી તરફ �લુ��ય ઋિષ. (Phad) 

 

૬. �લુ��યથી નીચેની તરફ અિ� ઋિષ. આમ જોવા જઇએ તો આ ચાર સાથ ેમળ�ને પતગંનો આકાર રચે ! 

 

૭. અિ�ની નીચે, આપણા પતગંની � ૂછંડ�નો પહ�લો તારો તે ��ગરા ઋિષ. (Alioth) 

 

૮. ��ગરાની નીચે વિશ�ઠ ઋિષ (આજકાલ �ુરદશ�ન પર રામાયણ ચાલે છે તે જોઇ હશ ેતેને તરત સમ�ઇ જશ.ે) વિશ�ઠની �બલ�ુલ 

અડોઅડ એક ઝાખંો તારો દ�ખાય તે ��ુુ વિશ�ઠના ધમ�પ�ની અ�ંુધતી. (જો તમને નર� �ખે અ�ંુધતી ન દ�ખાય તો �ખોના ડૉ�ટર પાસ ે

જવાનો સમય થઇ ગયો છે એમ �ણ�ુ ં!) એમ કહ�વાય છે ક� વિશ�ઠ અને અ�ંુધતી ��ુમતારા છે. અલબ�, વિશ�ઠ ��ુમતારો છે પણ 

તેની જોડ અ�ંુધતી સાથ ેનથી ! એ બ�ે વ�ચે બી� બે તારા મળ� એટલામા ં�ુલ ૪ તારા છે ! (બાક�ના બે મા� ટ��લ�કોપ વડ� જ 

દ�ખાશ.ે) 

 

૯. આપણા પતગંની � ૂછંડ�નો અને �િતમ તારો તે મર��ચ ઋિષ. (Alkaid) 

 

૧૦. અ�ંુધતી ��ુુપ�ની છે, એટલે તેમને 'સ�તિષ�' માથંી બાકાત રા�યા છે ! 

 

આભાર, 

હષ�લ �રુો�હત 

 

Images: https://drive.google.com/open?id=1qET4_IG7ag4oNu0LrF3LBcXHb-Y_pqf-  

https://drive.google.com/open?id=1qET4_IG7ag4oNu0LrF3LBcXHb-Y_pqf-


 
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Art : Std 1 to 10 
 
ચાલો �ડૂ�લ�ગ કર�યે… 
�ડૂલ આટ�  : આ� આપણે આપ�ુ ંમનગમ�ુ ં�ડૂલ આટ�  દોર��ુ.ં �ડૂલ એક એ�ુ ં�ચ� છે... � આપણે �યાર� બનાવતા હોઈએ છ�યે �યાર� આપ�ુ ં�યાન બી� 
કોઈ જ�યાએ ક����ત થયેલ હોય છે. નીચે આપેલા િવ�ડયો અને ઈમે�સ �યાનથી જોઈ સમ�એ. �ડૂલ આટ�નો યો�ય પ�રચય ક�ળવીએ. અને આપની 
�ગળ�ઓને વાતો કરવા દઈએ… 
 
પણ.....પણ શ� કરતા ંપહ�લા તમાર� �ક�ચ ક� નોટ�કૂમા ંસરસ �ડૂલ બનાવતા પહ�લા ક�ટલીક �ટ�સ �ણી લઈએ : 
1. �ડૂલ પે��સલથી બનાવીએ. તેનાથી �ક�ચ દોર�એ.  
2. આકારોની બરાબર �ક�ટસ કર�યે. ચોરસ, ગોળ અને બી� પાયાના આકારથી શ� કર�યે.  
3. ફર� કર�યે અને મહાવરો ક�ળવીએ. એક �ુ ંએક �ડૂલ ફર� ફર� બનાવીએ. પછ� પેન ક� �ક�ચપેનનો ઉપયોગ કર�યે.  
 
Let’s doodling today!  
 
Today we will draw a doodle of our choice. A doodle is a drawing made while a person's attention is otherwise occupied. Let 
us watch and understand all the videos given below. Identify the doodle art properly. And then let's keep our fingers talking…. 
 
But before you get started, here are some tips that can help you create these beautiful doodles in your sketchbook or 
notebook: 

1. Draw your doodles with a pencil first. Use a pencil to create a sketch. ... 
2. Practice your shapes. Start with squares, circles, and other basic shapes. ... 
3. Repeat. Repeat the same doodles over and over. You may then use a pen, sketch pen etc. 

 
Videos: 
Doodle for Beginners: https://www.youtube.com/watch?v=2-OrSA6kaLM 
https://www.youtube.com/watch?v=Gly-yNvBnOc 
https://www.youtube.com/watch?v=e4N882MPTPQ 
 
Images: https://mymodernmet.com/doodle-me-this-drawing-tutorials/ 
https://www.creativebloq.com/illustration/doodle-art-912775 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Drawing
https://www.youtube.com/watch?v=2-OrSA6kaLM
https://www.youtube.com/watch?v=Gly-yNvBnOc
https://www.youtube.com/watch?v=e4N882MPTPQ
https://mymodernmet.com/doodle-me-this-drawing-tutorials/
https://www.creativebloq.com/illustration/doodle-art-912775


 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ:  
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Doodle 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Great Personality Day : Std 1 to 10 
 
આજ ના મહાન �ય��ત�વ :  એન. આર. નારાયણ �િુત�  
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/1WrFi-zd5RzDrHA1ZaTvhf6XxgHuADcGf/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 :  N. R. Narayan Murthy 
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/1cUFa2AHA0YaPmW63ewnobWusPstV8xk7/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. 

 
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.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Doodle
https://drive.google.com/file/d/1WrFi-zd5RzDrHA1ZaTvhf6XxgHuADcGf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cUFa2AHA0YaPmW63ewnobWusPstV8xk7/view?usp=sharing


 
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

