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

Today’s Tasks : Date: 07.05.2020 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.
Slot 1: 10 to 11 am : Foundation Work : English

ધોરણ 1, 2 GM : નીચેની લ કમાં આપેલ પેલ ગો પાંચ વાર લખવા અને તૈયાર કરવા.
https://drive.google.com/file/d/1PokW0WrkT0v4sEpGJdBrEz9qDabJWOD1/view?usp=sharing

ધોરણ 3 થી 5 GM : નીચે લકમાં આપેલ Comprehension વાંચો અને એક વાર લખો. નવા શ દોને સમ

પાંચ વાર અથ સાથે લખો.

https://drive.google.com/file/d/1QcJKv-eVkuzSbsrN00stxV-Iq0nVBlz0/view?usp=sharing

ધોરણ 6 થી 8 GM : લકમાં આપેલ Comprehension વાંચો અને એક વાર લખો. નવા શ દોને સમ

પાંચ વાર અથ સાથે લખો.

https://drive.google.com/file/d/1Qy9fLVMQHqit4a2mLP_GHKkN6rAm8EWi/view?usp=sharing

Std 1, 2 EM : Open the following link and read the paragraph twice and write it once. Find new words in the paragraph and
write those words with meaning two times.
https://drive.google.com/file/d/1QLkutdqPGNkj0sQvHJnAUW3IadR8OkZR/view?usp=sharing
Std 3, 4, 5 EM : Open the following link and read the paragraph twice and write it once. Find new words in the paragraph and
write those words with meaning two times.
https://drive.google.com/file/d/1R9BVw9zvn6GzOhKYtvv4nfkk4dVYm9wo/view?usp=sharing
Std 6 to 8 EM : Read the comprehension given in the link 1 . Write down the new words with meaning for five times. Write the
answer of the comprehension as per the questions given in link 2.
Link 1
https://drive.google.com/file/d/1QUzIj4Cmy7lSG_smFU7S1xD_T2n5mK8d/view?usp=sharing
Link 2
https://drive.google.com/file/d/1Qb63QorA0U7tiDEO9Bva7brW5g800-Z9/view?usp=sharing
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Cooking

આ કાચી કર ની કટલીક વ

ુ બનવી ું - િશખી .ું મ મીની સાથે રહ ને એમની

ૂચના માણે બ ુ બનાવી .ું િવ ડયો પણ જોઈ .ું

Let u make some things from unripe green mangoes. We must explore all these in mother’s presence and as per her
instructions only. Watch videos as well.
Std. 1 to 3
કાચી કર અને ગોળ ક ખાંડનો શરબત બનાવતા િશખીએ. કાચી કર ને બાફ ને પણ આ શરબત બનાવી .ું િમ ી ક િમ રનો ઉપયોગ કર એ યાર ખાસ
યાન રાખી .ું
Let us make sharbat from unripe green mango and sugar/jaggery. We can make this sharbat from boiled unripe green mango.
We shall be extra cautious when we use machines like mixers.

Std. 4 to 7
1. કાચી કર અને ગોળ ક ખાંડનો શરબત બનાવતા િશખીએ. કાચી કર ને બાફ ને પણ આ શરબત બનાવી .ું િમ ી ક િમ રનો ઉપયોગ કર એ યાર ખાસ
યાન રાખી .ું
ું ર ક ચટણી બનાવીએ.
2. કર - ુ ગ
ં ળ ું ક બ
1. Let us make sharbat from unripe green mango and sugar/jaggery. We can make this sharbat from boiled unripe green
mango. We shall be extra cautious when we use machines like mixers.
2. Let us make kachumber or chatani of unripe green mango and onions.
Std. 8 to 10
1. કાચી કર અને ગોળ ક ખાંડનો શરબત બનાવતા િશખીએ. કાચી કર ને બાફ ને પણ આ શરબત બનાવી .ું િમ ી ક િમ રનો ઉપયોગ કર એ યાર ખાસ
યાન રાખી .ું
ું ર ક ચટણી બનાવીએ.
2. કર - ુ ગ
ં ળ ું ક બ
3. કાચી કર ુ ં શાક બનાવી .ું
1. Let us make sharbat from unripe green mango and sugar/jaggery. We can make this sharbat from boiled unripe green
mango. We shall be extra cautious when we use machines like mixers.
2. Let us make kachumber or chatani of unripe green mango and onions.
3. Let us make vegetables(subzi) out of unripe green mango.
Resource Links: વધારાની મા હતી માટ લ સ :
Sarabat:
https://www.youtube.com/watch?v=oCz-NQfDmEs
https://www.youtube.com/watch?v=bNXF9mwfv98
https://www.youtube.com/watch?v=Vs2UHRh5NoQ
Chatni:

https://www.youtube.com/watch?v=SlLZPmT6Ky8
Subzi:
https://www.youtube.com/watch?v=_8lmfZVKQ2E
https://www.youtube.com/watch?v=QXesPmvHZJA
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 ભમરડો: ણ ચોરસ પેપર લઈ લો. નીચેની લ કને લક કર િવ ડયો માણે તમારો ભમરડો બનાઓ. આપણે થોડ ધીરજ રાખીને પણ
યો ય ર તે કામ કર ું અને ભમરડાને ફરવવાનો આનંદ મણી .ું
Today : Origami Spinning Top: Take three square papers and get ready to fold the Top, just follow the video of the following
link. Let us work with patience and perfection and then enjoy the spinning of your Top.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZIfsUedRoQ
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
For 1 - 5 and 6 - 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 ું ?
શોટ ફ મ જઈને સારાંશ - સમર લખીએ.
પણ લખીએ.

સીન યાદ રહ ગયો હોય તે લખીએ.

કરકટર સૌથી વ ુ ગ

ું હોય તેના િવશે બે વા

ો લખીએ.

ુનગ

ું તે

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.
Let us write a summary of a short film. Also write about the scene that remained in your memory. Let us write two
sentences about the character that we liked most in the short film. We should write what we did not like about the
short film.
Short film related information: h
 ttps://en.wikipedia.org/wiki/Short_film
Animated film related information: https://en.wikipedia.org/wiki/Animation

ૂ - ભાષા ર હત - એિનમેશન - 6 િમિનટ
1. વીટ ક ન
Film name - Language - Subtitle
Sweet Cocoon - No language - No Subtitle
Type and duration : Animated film - 6 minutes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=D0a0aNqTehM
Topic: Check out this absolutely delightful 3D animated short called "Sweet Cocoon" about two insects that decide to help a
ુ ઇયળમાંથી પતં ગયા બનવાની
struggling caterpillar in her metamorphosis! બે જ ં ઓ
યામાં ુ કલીમાં કુ ાયેલ ઇયળને મદદ કર છે .

2. લાઇફ - શોટ ફ મ - ભાષા નથી - સબટાઇટલ નથી ( 2 િમિનટ)
Film name - Language - Subtitle :
Life - No Language - No Subtitle
Type and duration : Short film - 2 minutes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mWZ6b_I-Djg
Topic: "Life is Simple... Why complicate it?" - A smart short film by Vignesh Venugopal about how simple Life can be.
3. પ રચય - શોટ ફ મ : હ દ ( 16 િમિનટ )
Film name - Language - Subtitle :
Parichay - Hindi - English subtitles. Type and duration : Short Film - 16 minutes
Link: https://www.youtube.com/watch?v=do5zkU8iuSw
Topic: Story about a young successful entrepreneur is going through a bad phase & has incurred a huge loss in his business
and then a meeting changes his life. એક સફળ ઉ યોગ સાહિસક ક નો યવસાય એક ખોટમાં આવી ગયો છે તેની આ ટોર છે . એક મી ટગના
લીધે એના વન માં મોટો બદલાવ આવે છે .

ૃિ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
ૂના
મોટા હોય તો તેને કોઈ બો અથવા કોથળ માં સાચવીને ૂક રાખશો. ને તમે અવસર 2020 ના દશન(showcase) માં
● તમે બનાવેલા ન
ૂ 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

😊

