
શાળા બધં છે તે દરિમયાનની 
��િૃતઓ માટ� ખાન અક�ડ�મી�ુ ં
સમય પ�ક 
 
તમે આ પ�કનો એક માગ�દિશ�કા તર�ક� ઉપયોગ કર� શકો છો અન ેતમન ેગમતા ંિવષયો પર 
કામ કર� શકો છો.  
 
અમે દરરોજ 1 કલાક ગ�ણત + 1 કલાક વાચંનની ભલામણ કર�એ છ�એ, કારણ ક� આ 
િવષયોમા ંબી� િવષયો કરતા થોડ� વ� ુએકા�તા અન ેમહ�નતની જ�ર હોય છે.   
ઉપરાતં, જો તમન ેગમે તો, તમે તમારા �દવસમાથંી તમેા ં30 િમિનટ-1 કલાક િવ�ાન ક� 
લખેન માટ� ઉમેર� શકો છો.  
 
તમારા શોખન ેપણ �રૂતો સમય આપશો, �મ ક� ડા�સ, સગંીત અન ેિવ�ાનના રસ�દ 
�યોગો. અને વ�ચ ે�રૂતો િવરામ!  
ધોરણ 5-8  
 
સમય ��િૃ� 

8am - 9am 

�ગો, તમાર� પથાર� સરખી કરો, ના�તો કરો અન ેએક સરસ �દવસ માટ� તયૈાર થઇ �ઓ! 
અન ેહા, તમારા પાય�મા બદલી નાખજો :) 

તમ ે�ગીને Pratham Education Foundation �ારા તયૈાર કર�લ આ ઉ�સાહ�ણૂ� સવારના 
ગીત  થી શ�આત કર� શકો છો! 

9am - 10am 

ગ�ણત વડ� મગજની કસરત કરવા માટ� મજ�તૂ શ�આત કર�એ. યાદ રાખો ક� તમા�ંુ મગજ 
એક �ના� ુ��ુ ંછે, તનેો �ટલો વ� ુઉપયોગ કરશો, તટે�ુ ંત ેવ� ુમજ�તૂ થશ!ે 

ખાન અક�ડ�મી પર ગ�ણતનો અ�યાસ. તમારા લેવલ �માણે, નીચનેામાથંી કોઈ પણ 
અ�યાસ�મ તમારા માટ� યો�ય છે: 

ધોરણ 5 ગ�ણત 
ધોરણ 6 ગ�ણત 
ધોરણ 7 ગ�ણત 
ધોરણ 8 ગ�ણત 

https://prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/31209


 
અમ ેતમને તમારા અગાઉના ધોરણના અ�યાસ�મથી શ�આત કરવાની ભલામણ કર�એ 
છ�એ �થી કોઈ કચાશ રહ� ગઈ હોય તો ખબર પડ� �ય.  

જો વધાર� કચાશ ન હોય તો, તમ ે1-3 કલાકમા ંઅગાઉના ધોરણનો અ�યાસ�મ �ણૂ� કર� શકો 
છો. જો કચાશ હોય તો, થોડો વ� ુસમય લાગી શક�, પણ ત ેસા�ંુ છે!  

તમાર� પાસ ેઅ�યાર� તક છે ક� તમે તે કચાશ �ૂર કર� શકો છો ન�હતર ભિવ�યમા ંતકલીફ પડ� 
શક� છે. 

10-10:30am 

િવરામ.  

જો તમે �ડૂમા ંછો, તો ઘરમા ંકર� શકો તવેી 9-િમિનટની ઝડપી કસરત માટ�  આ િવડ�યો શ�ુ 
કરો   

10:30am - 
11:30 am 

વાચંનનો સમય.  

અહ� ધોરણ 6-8 માટ� સારા ��ુતકોની યાદ� છે:  
StoryWeaver માથંી  �જુરાતી વાતા�ઓ 

11:30-12pm 

િવરામ.  

હળવા વાચંન માટ� આ સમયનો ઉપયોગ કરો - તમન ેગમતી કોિમક અથવા �ફકશન �કુ  

12-1pm 
ભોજન  

1 -2pm 

િવ�ાન  

િવ�ાનના િવ�મા ં�મણ કરવા Pratham Education Foundation ના આ  exciting videos 
�ુઓ. શ�આત કરવા માટ�, તમે આ �ચૂનોને અજમાવી શકો છો:  

ગરગડ� આપણા �ય�નોમા ંકઈ ર�ત ેઘટાડો કર� છે તે �ણવા માગંો છો? �ણવા 
માટ� આ િવડ�યો �ુઓ  
આપણા  �ુિધરા�ભસરણ ત�ં  િવશ ે�ણવાનો �ય�ન કરો 

 
તમ ેઆ સમયનો ઉપયોગ Nat Geo અથવા Discovery પર તમારા મનપસદં કાય��મ જોવા 
માટ� પણ કર� શકો છો 

તમ ેStoryWeaver પરથી  STEM stories  પણ વાચંી શકો છો   

2 - 3pm 

નવી શોધખોળ અને લખેન  

જન��લ�ગ/લખેન 
લખેન માટ� અ�કુ બાબતો/��ુા: 

https://prathamopenschool.org/catalog/contents/31210
https://bit.ly/3aKaFqX
https://bit.ly/3aKaFqX


તમ ે�ુ ંકરશો? વાઇરસ કઈ ર�ત ેફ�લાય છે અન ેતને ે��ુશમા ંલાવવા ક� 
અટકાવવા નતેાઓએ �ુદ� �ુદ� કઈ યોજનાઓ ઘડ� છે ત�ેુ ંસશંોધન કરો. 
�યારબાદ ક�પના કરો ક� તમ ેએક � ૂટંાયલેા અિધકાર� છો. તમારા શહ�રમા ં
વાઇરસને ��ુશમા ંલાવવા ક� અટકાવવા તમે �ુ ંયોજના બનાવી છે તનેા િવશ ે
લખો. 
તમ ેકઈ બાબત માટ� ઉ�સા�હત છો અથવા તમન ેકઈ વાતની �ચ�તા છે? 
તમ ે10 વષ� પછ�ના તમારા જ ભિવ�યન ેએક પ� લખો. તમ ેભિવ�યની પોતાની 
�તન ે�ુ ંકહ�વા માગંો છો? 
નોવલે કોરોનાવાઇરસ પછ�ની �ુિનયા ક�વી હશ ેતનેા િવશ ેતમ ે�ુ ંિવચારો છો? 
તમ ેકયો ભાગ ભજવવા માગંો છો? લોકો આ પ�ર��થિતન ેપહ�ચી વળવા �ુદા 
�ુદા કાય�મા ંિવિવધ ભાગ ભજવી ર�ા છે. � પા�ો તને ેઉક�લવામા ંપોતાનો ફાળો 
આપી ર�ા છે તનેી યાદ� બનાવો, અન ેતમ ેતેમાથંી ક�ુ ંકાય� કરવા માગંો છો અન ે
શા માટ� તનેા િવશ ેલખો.  

 
તમારા રચના�મક લખેનમા ં�ધુારો કરવા, અહ� આપલે છે Pratham Education 
Foundation ની   English grammar games. તમ ેઆ બ ેપહ�લા અજમાવી શકો છો: 

Build a sentence 
Verb Monster 

3-10pm 

Relax, તમારા passions પર કામ કરો, પ�રવાર સાથ ેસમય િવતાવો. 

જો તમ ેહ�તકલામા ંતમારા હાથ અજમાવવા માગંતા હો, તો નીચ ેઆપેલ Pratham 
Education Foundation ના સમજવામા ંસરળ એવા Art Project ના િવડ�યો જોઈ શકો છો! 

Bangle-art | Make a Peacock 
Hand and Finger art 

 
ઉપરાતં, Pratham Education Foundation �ારા બનાવલે આ  નાના �ો��ટ  પણ અજમાવી 
�ુઓ: 

તમારો પોતાનો િવડ�યો બનાવવાનો �ય�ન કરો 
�લોની અ��તુ �ુિનયા �ુઓ   

 
Pratham Education Foundation �ારા બનાવલે આ નાના �ો��ટ પણ અજમાવી શકો છો: 

એક પેરા�ટુ બનાવો, સલામત ર�તે નીચ ેઉતરો! 
થમ�મીટર કઈ ર�ત ેકામ કર� છે?  ઘર� એક થમ�મીટર બનાવો અન ેશીખો.  

10pm લાઈટ બધં, �ઘવાનો સમય! 

બોનસ  

જો તમન ેવ� ુsuggestions ની જ�ર હોય, તો  Pratham Education Foundation  પર fun 
hobbies અને experiments ના િવડ�યો �ુઓ � તમ ેઘર� �તે કર� શકો છો  

�પાનીઝ આટ�  - Origami  આ  વી�ડયો  મા ં�ુઓ અને તમેાથંી તમાર� �તે ક�ક 
બનાવવાની �રેણા મળેવો.  
સગંીતની �ુિનયા અન ેસગંીતના સાધનો  સાથ ેતમાર� �તનો પ�રચય કરાવો! 
આ  fun experiments  ની મદદથી ક�ક ન�ુ ંશીખો! 

 
 

https://prathamopenschool.org/catalog/contents/31200
https://prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/75727
https://prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/75726
https://www.prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/75350
https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/75376
https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/47
https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/72947


ધોરણ 9-10   
સમય ��િૃ� 
8am - 9am ના�તો કરો/ તયૈાર થઇ �ઓ (હા, તમારા પાય�મા બદલી નાખજો) 

9am - 10am 

ખાન અક�ડ�મી પર ગ�ણતનો અ�યાસ.  

તમારા લવેલ �માણે, નીચનેામાથંી કોઈ પણ અ�યાસ�મ તમારા માટ� યો�ય છે: 
ધોરણ 9 ગ�ણત 
ધોરણ 10 ગ�ણત 

 
અમ ેતમને તમારા અગાઉના ધોરણના અ�યાસ�મથી શ�આત કરવાની ભલામણ 
કર�એ છ�એ �થી કોઈ કચાશ રહ� ગઈ હોય તો ખબર પડ� �ય.  

જો વધાર� કચાશ ન હોય તો, તમ ે1-3 કલાકમા ંઅગાઉના ધોરણનો અ�યાસ�મ 
�ણૂ� કર� શકો છો. જો કચાશ હોય તો, થોડો વ� ુસમય લાગી શક�, પણ ત ેસા�ંુ છે!  

તમાર� પાસ ેઅ�યાર� તક છે ક� તમે તે કચાશ �ૂર કર� શકો છો ન�હતર ભિવ�યમા ં
તકલીફ પડ� શક� છે. 

10am - 10:30am 

િવરામનો સમય    

જો તમ ેહ�તકલામા ંતમારા હાથ અજમાવવા માગંતા હો, તો નીચ ેઆપેલ 
Pratham Education Foundation ના સમજવામા ંસરળ એવા  Art Project ના 
િવડ�યો જોઈ શકો છો! 

Bangle-art | Make a Peacock 
Hand and Finger art 

10:30am - 11:30 am 
વાચંનનો સમય.   

11:30am - 12:00pm 

િવરામનો સમય  

�પાનીઝ આટ�  - Origami  આ  વી�ડયો  મા ં�ુઓ અને તમેાથંી તમાર� �તે ક�ક 
બનાવવાની �રેણા મળેવો.  

12:00pm - 1:00pm 

English Grammar and Writing practice  

લખેન માટ� અ�કુ બાબતો/��ુા: 
તમ ે�ુ ંકરશો? વાઇરસ કઈ ર�ત ેફ�લાય છે અન ેતને ે��ુશમા ંલાવવા 
ક� અટકાવવા નતેાઓએ �ુદ� �ુદ� કઈ યોજનાઓ ઘડ� છે ત�ેુ ં
સશંોધન કરો. �યારબાદ ક�પના કરો ક� તમ ેએક � ૂટંાયલેા અિધકાર� 
છો. તમારા શહ�રમા ંવાઇરસન ે��ુશમા ંલાવવા ક� અટકાવવા તમ ે�ુ ં
યોજના બનાવી છે તનેા િવશ ેલખો. 
તમ ેકઈ બાબત માટ� ઉ�સા�હત છો અથવા તમન ેકઈ વાતની �ચ�તા 

https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/75344
https://www.prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/75350
https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/75376


છે? 
તમ ે10 વષ� પછ�ના તમારા જ ભિવ�યન ેએક પ� લખો. તમ ે
ભિવ�યની પોતાની �તન ે�ુ ંકહ�વા માગંો છો? 
નોવલે કોરોનાવાઇરસ પછ�ની �ુિનયા ક�વી હશ ેતનેા િવશ ેતમ ે�ુ ં
િવચારો છો? 
તમ ેકયો ભાગ ભજવવા માગંો છો? લોકો આ પ�ર��થિતન ેપહ�ચી 
વળવા �ુદા �ુદા કાય�મા ંિવિવધ ભાગ ભજવી ર�ા છે. � પા�ો તને ે
ઉક�લવામા ંપોતાનો ફાળો આપી ર�ા છે તેની યાદ� બનાવો, અન ેતમ ે
તમેાથંી ક�ુ ંકાય� કરવા માગંો છો અન ેશા માટ� તનેા િવશ ેલખો. 

 
Pratham Education Foundation ની ઓનલાઇન  English Grammar Games 
મા ંપોતાની �તન ેપડકારો. તેની યાદ�માથંી અહ� બે �ચૂન છે: 

Build a sentence 
Verb Monster 

1pm - 2pm ભોજન 

2pm-3pm 

િવ�ાન  

િવ�ાનના િવ�મા ં�મણ કરવા Pratham Education Foundation ના 
આ interesting videos �ુઓ. શ�આત કરવા માટ�, તમ ેઆ �ચૂનોને અજમાવી 
શકો છો: 

માટ�ના માટલામા ંપાણી ઠં�ુ શા માટ� થાય છે? આ  િવડ�યો   �ુઓ અન ે
બા�પીભવન િવશ ે�ણો 

તમા�ંુ પોતા�ુ ંથમ�મીટર બનાવવા આ  િવડ�યો  �ુઓ 

3pm-10pm 

Relax, રમત રમો, પ�રવાર સાથ ેસમય િવતાવો. 

Pratham Education Foundation ના િવડ�યો વડ� hobbies અન ેactivities 
િવશ ે�ણો: 

સગંીતની �ુિનયા અન ેસગંીતના સાધનો  સાથ ેતમાર� �તનો પ�રચય 
કરાવો! 
આ  fun experiments  ની મદદથી ક�ક ન�ુ ંશીખો! 

10pm લાઈટ બધં, �ઘવાનો સમય! 

 

https://prathamopenschool.org/catalog/contents/31200
https://prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/75727
https://prathamopenschool.org/catalog/ResourceView/75726
https://prathamopenschool.org/catalog/contents/31210
https://www.prathamopenschool.org/catalog/contents/72947

