
 

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

Today’s Tasks : Date: 09.05.2020 Saturday શિનવાર 
 

 Slot 1 : 10 to 11 pm 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) 

Saturday  Sketch / Figure/ Graph / 
Maps  Finance / Accounting  Problem Solving Skills  Interview 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 : Sketch - Figure - Graph - Maps  
 
ધોરણ 1, 3 GM & EM: 
 
નીચેની �લ�કમા ંઆપેલ ભારતનો નકશા તમાર� નોટમા ંપે��સલથી દોરો. વાલી મદદ કરશો. મન થાય તો તમારો મનપસદં રંગ એ નકશામા ંભરો.  
 
See the map of India in the link below and try to do the map with the help of pencil on paper.  Parents will need to help.  
 
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/india-blank-outline-map  
 
ધોરણ 4 થી 10 GM & EM:  
 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/india-blank-outline-map


 
માઇ�ડ મૅપ : આપ�ુ ંમગજ સહ�લાઈ થી યાદ રાખી શક� તેવા એક પ�ધિતના મૅપને માઇ�ડ મૅપ કહ� છે. ��લૂમા ંઆપણે થો�ુ ંકામ કર�લ છે, તેથી સરળ પડશ.ે 
આજનો મા�ડ મૅપનો બ�જુ સરળ છે, � પહ�લીવાર કરનાર માટ� પણ સહજ થશ.ે તમે આ� "About Me" એ�લે ક� "મારા િવષે" ટોિપક ઉપર મા�ડ મૅપ 
બનાવશો. તેમા ંતમે મારો અ�યાસ, મા� �ુ�ંુબ, મારા શોખ, મારા સપના વગેર� િવષયની �ા�ચ બનાવી શકો. કામ શ� કરતા ંપહ�લા નીચેની બધી લ��સનો 
ઉપયોગ કરશો.  
 
Image: https://in.pinterest.com/pin/73324300159451042/  
Video links: 
About Me: https://www.youtube.com/watch?v=pkpGsnYYR80 
https://www.youtube.com/watch?v=bWjoUDX21_U  
https://www.youtube.com/watch?v=lY4cZcjdqAI  
 
Mindmap : It is one way of creating a map that our brain can easily remember. We are knowing a little bit about Mind maps, as 
we have worked on it at school. However today’s mindmap is very simple for any beginner. You have to create a mind map on 
the topic of “About Me”. You may have branches like - My education, My hobbies, My Family, My Dreams etc. Please explore 
video links for an example and mind map before starting.  
 
Slot 2: 11 to 12 noon : Practical Life (Team Work) : Finance - Accounting 
 
ધારો ક� તમાર� પાસે �ટ�ુ ંધન(�િપયા) જોઈએ એટ�ુ ંછે. આ સજંોગોમા ંતમે નીચેના બે ��ોના જવાબ આપો.  
 
�� 1: તમે પાચં વ��નુા નામ આપો � તમે ખર�દશો. 
 
�� 2:  તમે પાચં વ��નુા નામ આપો � તમે �ાર�ય નહ� ખર�દશો. 
 
એકવાર તમે તમારા જવાબ નોટ�કૂમા લખી દો. �યારબાદ એ જવાબ તમારા પ�રવારજનો સાથ ેચચા� કરશો.  
 
If you have all the money in the world, try to give the answer to the following two questions. Write it down in the notebook.  
 
Question 1: Write five things you will buy. 
 

https://in.pinterest.com/pin/73324300159451042/
https://www.youtube.com/watch?v=pkpGsnYYR80
https://www.youtube.com/watch?v=bWjoUDX21_U
https://www.youtube.com/watch?v=lY4cZcjdqAI


 
Question 2: Write five things you will never buy. 
 
Once you have answered the question, discuss your answers with your parents.  
 
Slot 3: 4 to 5 pm (Individual work) : Problem Solving Skills : Std 1 to 10 
 
દ�વાસળ�ના કોયડા: આ� આપણે દ�વાસળ�ના કોયડાનો ઉક�લ લાવવાનો �ય�ન કર��ુ.ં આ સાથ ેકોયડા લખેલી �લ�ક વાળ� pdf ફાઇલ ખોલશો. ધોરણ 
�માણે અલગ-અલગ કોયડા આપેલા છે, પણ તમે બધા કોયડા પણ કર� શકો. જ�ર જણાય તો પ�રવારની મદદ લઈ શકાય. નીચેના ધોરણના બાળકોને 
એમના વાલીની મદદની જ�ર રહ�શ.ે 
 
આવતા શિનવાર� આ કોયડાના ઉક�લ આપી�ુ.ં �યા ં�ધુી તમે તમારો જોરદાર �ય�ન કરો. મા� જ�ર પડ� તોજ વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સમા ંઆપેલા 
િવ�ડયો જોવા.  
 
Std. 1 to 3 : કોયડા ન.ં 1 to 7 
Std. 4 to 7 : કોયડા ન.ં  8  to 16 
Std.  8 to 10 : કોયડા ન.ં 17 to 30 
 
Puzzle - કોયડા :   https://drive.google.com/open?id=1iDwbG8GrWgeMucuR4b34OWbmcnfNlZk2  
 
Matchstick Puzzle : Today we will try to solve the matchstick puzzles. Have a look inside the pdf file given to you in the puzzle 
link and do try to get the solution of the puzzles with your family members, if you need them. You may do all the problems. 
However we have given specific problems to particular standards. Parents of lower standards, please help students to 
understand the problem. 
 
Next Saturday we will give you the solutions to these problems. Till then you try your best. If you need only, you may use the 
video in the resource links. 
 
Std. 1 to 3 : Puzzle No. 1 to 7 
Std. 4 to 7 : Puzzle No. 8  to 16 
Std.  8 to 10 : Puzzle No. 17 to 30 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ :  
English: https://www.youtube.com/watch?v=S9FGhvosZf4 

https://drive.google.com/open?id=1iDwbG8GrWgeMucuR4b34OWbmcnfNlZk2
https://www.youtube.com/watch?v=S9FGhvosZf4


 
Hindi: https://www.youtube.com/watch?v=rfDfTExakZc 
 
Slot 4: 6 pm onwards :  Man Making Education (Family work) : Interview Day : Std 1 to 10 
 
આજનો ઇ�ટર�� ૂતમાર� ટ�લેફોનની મદદથી લેવાનો થશ.ે એ�લે પહ�લા તમારા િશ�ક ને ફોન કર� 10-15 િમિનટનો સમય �ાર� આપી શક� તે �છૂ� એમના 
ન�� કર�લા અ��ુળૂ સમયે ફોન કરશો. 
 
આજનો ઇ�ટર�� ૂ: તમારા ગમતા િશ�ક ક� િશ��કા  
 
ઇ�ટર��નૂો િવષય : મારા િ�ય ટ�ચર  
 
ક�ટલાક ��ો - તમને શ�આત કરવા માટ� : 
 

1. તમે �ાર� અને કઈ ��લૂમા ંિશ�ક તર�ક� શ�આત કર� હતી ? 
2. િશ�કના તમારા રોલમા ંતર�ક� કઈ બાબત તમને ગમે છે  ? ક�મ ? 
3. િશ�કના તમારા રોલમા ંતર�ક� કઈ બાબત તમને ગમતી નથી ? ક�મ ? 
4. િશ�ક તર�ક� તમોને કઈ-કઈ બાબતનો ગવ� અને ગૌરવ છે ? 
5. ભણાવવાના િવષયો િસવાય આપના કયા શોખ - રસના િવષયો છે ? 
6. કયા વષ�ની બેચના િવ�ાથ�ઓ તમને સૌથી વ� ુગ�યા હતા ? ક�મ ?  
7. તમાર� ........................................................... બાબત મને સૌથી વ� ુગમે છે. એની ક�ળવણી તમે ક�વી ર�તે લીધી હતી ? 
8. તમારા રોલમોડ�લ કોણ છે ? ક�મ ? 
9. મારા માટ� તમારો સદં�શ �ુ ંછે ? 

 
આ અને અ�ય ��ો તમને � યો�ય લાગે તેમ �છુો. ��ો માટ� તમે તમારા પ�રવારની મદદ લેશો. આ અનોખા ઇ�ટર���ૂ ુ ંર�કો�ડ�ગ કરવા�ુ ં�લુશો નહ�.  
 
For today’s interview, you will have to take a telephonic interview. So first call them and ask for the convenient time of 10-15 
minutes and then call them at the fixed time given by your teacher. 
 
Today’s Interview : With your favorite teacher. 
 
Subject of Interview : My dear teacher. 
 
Some questions to start with: 

https://www.youtube.com/watch?v=rfDfTExakZc


 
1. When and at which school did you start as a teacher ?  
2. Which aspects do you like most about being a teacher ? Why ? 
3. Which aspects do you not like most about being a teacher ? Why ? 
4. Which things are you proud of as a teacher ? 
5. Apart from your subjects that you teach in the school, what other hobbies and interests do you have ?  
6. Which batch students that you liked most ? Why ? 
7. The things that I like most about you are  …………………………………………. How did you cultivate that?  
8. Who is your role model ? And why ? 
9. What is your message for me ? 

 
Above and other questions, you may ask as per your thinking. Take help from the family members to form questions. Do not 
forget to record this interview. 
 
Resource Links: વધારાની મા�હતી માટ� �લ��સ : - 
 
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.  

https://chat.whatsapp.com/D0wdZtkPcuQ6qoH40tDBto


 
● 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

