
 

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

Today’s Tasks : Date: 31.05.2020 Sunday રિવવાર 
 

 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) 

Sunday  Tech. / Mobile / Apps Organise self or home  Global Awareness: Know 
about Country Drama 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 : Tech - Mobile - Apps 
 
આ� આપણે ટ�કનોલો�મા ંક�ટલીક અગ�યની અમને ભણવામા ંમદદ�પ થાય તેવી ગવમ��ટની વબેસાઈટની વબેલ�કમા ંજઈને તેમા ંઆપવામા ંઆવલે 
મટ�ર�યલનો અ�યાસ કર��ુ.ં સે��લ ગવમ��ટ �ારા ધ નેશનલ �રપોઝીટર� ઓફ ઓપન એ��કુ�શનલ �રસોિસ�સ  (NROER) લીધેલ છે. અને તે ર�તે રા�ય 
સરકાર �ારા �જુરાતી મા�યમ માટ� એ�ુ ંજ એક અ�ભયાન  GROER લીધેલ છે.  
 
આ બ�ુ ંમટ�ર�યલ િવ�ાથ�ઓને �તે શીખવા માટ� self-learner થવા માટ� �બૂ જ ઉપયોગી નીવડ� શક� તેમ છે. તેથી તેની �દરના બધાજ �રસોિસ�સ- 
મટ�ર�યલ જોઈ લેવા અને �યાર� �યાર� અ�યાસમા ંતેની જ�ર પડ� �યાર� તેનો અ�યાસમા ંઉપયોગ લેવો.  
 
The National Repository of Open Educational Resources (NROER) is an initiative taken by the Department of School 
Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India. And at our state Gujarat level 
GROER is an initiative for our Gujarati medium students. 
 



 
You are required to go through all the links given below, which will help you explore self learning in this lockdown period. 
There are a lot of resources for you to use and learn many things. 
 
India level : For English Medium 
NROER: https://nroer.gov.in/welcome 
 
Gujarat level:  
GCERT Content : Gujarati Medium : Mostly Gujarati Language 
GROER : https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcebank/resourcebank.htm 
Digital Desk: https://njtrust.org/njctdesk/gcert.html 
Diksha: https://diksha.gov.in/gj/ (Std 6, 7 & 8  - Maths and Science) 
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Organise Self or Home 
 
ચાલો આ� આપણે આપના ઘરને સ�ના�મક ર�તે �ુદંર બનાવીએ અને વધાર� આયોજનબ�ધ બનાવીએ. નીચે આપેલી �લ��સની �લુાકાત લો અને િવચાર 
મેળવો .. પણ હમેશની �મ આપણે તો  �દુના આઇ�ડયા પર વ� ુકામ કરવાના.  
આજની ચેલે�જ છે: આ િવચારોને તમારા ઘરના ૨ થી ૩ િવ�તારોમા ંલા� ુકરવાની છે. આપણા ંકર�લા કામના Before & After ફોટા આપણા ંઅવસર 
�રપો�ટ�ગ �પુમા ંજ�રથી મોકલી�.ુ 
 
Today we are going to organize our Home in a creative way. Let us visit the below links and get some ideas. However, we are 
going to explore our own ideas as usual.  
Our today's challenge is to apply these ideas to at least 2 to 3 areas of our home. And we will share our Before & After 
photographs in our Avasar reporting group. 
 
 https://youtu.be/34owRGGHp18  
 https://youtu.be/yn6T4d4EejU  
 https://youtu.be/BWLA--i20EE  
 https://youtu.be/MfCQiuHcXk4  
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Global Awareness : Know about a Country : Std 1 to 10 

https://nroer.gov.in/welcome
https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcebank/resourcebank.htm
https://njtrust.org/njctdesk/gcert.html
https://diksha.gov.in/gj/
https://youtu.be/34owRGGHp18
https://youtu.be/yn6T4d4EejU
https://youtu.be/BWLA--i20EE
https://youtu.be/MfCQiuHcXk4


 
�ુિનયા હવ ેવિૈ�ક ગામ�ુ ંબની ગ�ુ ંછે. આપણે �ુિનયાના દ�શો િવષે �ણ�ુ ંજોઇયે. �થી આપણી �ુિનયા િવષેની સમજ વધે. 21મી સદ�મા ંઆ મા�હતી અને 
સમજ િવકસાવવી જ�ર� છે. તમે આજના પસદં કર�લા દ�શ િવષે મા�હતી ભેગી કરો. અહ� આપેલા �દુાઓ થી પણ વ� ુ�દુાઓ ઉપર તમે કામ કર� શકો છો.  
 
દ�શ િવષે �ુ ં�ણશો : 1. નામ, ખડં, �ે�ફળ, 2. �થળ,પાડોશી દ�શો, ના�ુ ં 3. રાજધાની, વ�તીની સ�ંયા.  4. દ�શના જોવા લાયક �ણીતા �થળો. ��ુય 
શહ�રો. 5. કઈ ભાષા બોલાય છે. તે ભાષાના બોલચાલના પાચં સામા�ય વા�ો. 6. દ�શ�ુ ંસચંાલન(Government) કઈ પ�ધિત થી થાય છે ? 7. કયા કયા 
રા�યો છે. 8. નદ�, પવ�ત, મૌસમ, ભોગો�લક પ�ર��થતી. 9. દ�શ ની ��ુય ખાિસયત. �ુિનયામા ંકયા કારણોથી આ દ�શ ઓળખાય છે. 10. ખાનપાન  11. અ�ય 
� મા�હતી તમાર� �કૂવી હોય તે.  
 
ધો. 1 થી 5 ને મા� પહ�લા 4 ��ુા ઉપર કામ કરવા�ુ ંછે. 6 થી 10 એ બધાજ ��ુા ઉપર કામ કરવા�ુ ંછે. મા�હતી માટ� ઇ�ટરનેટનો ઉપયોગ કરો અને હા, 
તમારા હાઉસના િમ�ોની પણ મદદ લો.  
Std 1 to 5 will work on first 4 points only. Std 6 to 10 has to go for all points. Use the internet and other resources and also 
take help from your house friends.  
 
This week’s Country : આ અઠવા�ડયાનો દ�શ ( તમારા હાઉસ �માણે � તે દ�શ�ુ ંકામ કરશો. ) 
 
હાઉસ H1 Green :  Guyana  
હાઉસ H2 Sky Blue: Egypt  
હાઉસ H3 Grey : Czech Republic 
હાઉસ  H4 Yellow :  Cambodia 
 
World has become a global village. We should know about the countries of the world. So that we can improve our 
understanding of different countries. It's very important in the 21st century. Following points are given to you to help you 
streamline the information for the country. You may add further points as per your wish and curiosity.  
 
What you may know about the country : 1. Name, Continent, Area 2. Location of the country and its Neighbouring Countries, 
Currency  3. Capital, Population 4. Places of interest in the country. Major Cities. 5. Language and 5 most common sentences 
of that language. 6. Type of government. 7. No and name of states. 8. River, mountain, weather, geography 9. Speciality of the 
country. Reasons for which that nation is known to the world. 10. Food - eating habits. 11. Any other things that you want to 
add.  
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Drama Day : Std 1 to 10 
 
For Std 1 to 5 : GM & EM 



 
 
એક પાિ�ય અ�ભનય કરો. આ વખતે ����ટ આપવામા ંઆવી નથી. પણ એ�પાિ�ય અ�ભનયનો િવષય આપવામા ંઆ�યો છે. તેને બરાબર સમ� તમાર� 
પોતાની આગવી અને સ�ના�મક ����ટ લખો. ����ટ ઘરમા ંકોઈ મોટ�રા સાથ ેચેક કરવી તેમના િવચારો પણ સમજો. નાના ંબાળકોના વાલીઓને િવનતંી 
બાળકો સાથ ેવાત કર�ને ����ટ આપ લખશો.  
 
પ�રવારમાથંી એક �ય��ત ને પહ�લા અ�ભનય કરવા તૈયાર કરો. �યાર બાદ બાળકને તે કરવા�ુ ંકહો. મોટ�રાઓએ  બાળકને વ� ુસા�ંુ કરવા માટ�ની �ટ�સ અન ે
�ો�સાહન આપ�ુ.ં 
 
����ટ માટ�નો િવષય અહ� મળશ ે: �ને એક વાર તમાર� નોટ�કૂમા ંલખો અને પછ� ફાઇનલ ����ટ પણ લખો.  
 
����ટ માટ�નો િવષય :    હ�મુાન� રામ ભગવાનના પરમ ભ�ત છે એ વાત પોતાની છાતી ચીર�ને સા�બત કર� છે. આ �સગં હ�મુાન તર�ક� ભજવો. 
 
Perform Mono-acting. We are not given a script this time. Subject description is only given. Understand the topic first and 
then write your own script. Discuss your script with your elders in the home and try to understand their thoughts. For smaller 
kids, parents should write the script. 
 
Please encourage the family member to direct the student to perform. Also give comments to him/her on performance. Give 
tips and encouragement. 
 
Subject of the script in Gujarati is available above : Do write the final script in your notebook once.  
 
For Std 6 to 10 : GM & EM  
 
એક પાિ�ય અ�ભનય કરો. આ વખતે ����ટ આપવામા ંઆવી નથી. પણ એ�પાિ�ય અ�ભનયનો િવષય આપવામા ંઆ�યો છે. તેને બરાબર સમ� તમાર� 
પોતાની આગવી અને સ�ના�મક ����ટ લખો. ����ટ ઘરમા ંકોઈ મોટ�રા સાથ ેચેક કરાવવી. તેમના િવચારો પણ સમજો.  
 
પ�રવારમાથંી એક �ય��ત ને પહ�લા અ�ભનય કરવા તૈયાર કરો. �યાર બાદ બાળકને તે કરવા�ુ ંકહો. મોટ�રાઓએ  બાળકને વ� ુસા�ંુ કરવા માટ�ની �ટ�સ અન ે
�ો�સાહન આપ�ુ.ં 
 
����ટ માટ�નો િવષય અહ� મળશ ે: �ને એક વાર તમાર� નોટ�કૂમા ંલખો અને પછ� ફાઇનલ ����ટ પણ લખો.  
 
����ટ માટ�નો િવષય:  મહાભારતમા ંકણ�ની વદેના �ય�ત કરો. કણ��ુ ંપા� ભજવો.  
 



 
Perform Mono-acting. We are not given a script this time. Subject description is only given. Understand the topic first and 
then write your own script. Discuss your script with your elders in the home and try to understand their thoughts. For smaller 
kids, parents should write the script. 
 
Please encourage the family member to direct the student to perform. Also give comments to him/her on performance. Give 
tips and encouragement. 
 
Subject of the script in Gujarati is available above : Do write the final script in your notebook once.  
 
 
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  
 

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


 
All The Best 😊 
 


