
COVID – 19 �વ�ાથ�ઓ માટે ઈ - ��ુઝલેટર

આગાખાન એ��ુકેશન બોડ�  ફોર ઈ��ડયા

બાળકો માટે દૈ�નક સમય પ�ક

https://youtu.be/5XCQfYsFa3Q

www.kidshealth.org

https://www.therealisticmama.com
/exercise-videos-for-kids/

https://allinonehomeschool.com/think
ing/

https://www.khanacademy.org/

https://world-geography-games.com/
https://www.bighistoryproject.com/home 

https://theimaginationtree.com/

�યારે બાળક ઘરે હોય, �યારે �યવ��થત ર�તે �લાન કરેલા �દવસો થી અપે�ા સેટ કરવામાં એક મહ�વ નો તફાવત બનાવે છે, સાર� આદતો પાડવી, અને

શાં�ત �ડવવી. તે તમને તમારા પોતાના માટે પણ થોડો સમય ફાડવે છે. કો�વડ – 19 રોગચાડાને લીધે �વ�ભર માં લખો પ�રવારો ને આ નવા પર� �ુ એક

સમય �ૂરતા  કામચલાઉ કાય�માં એડજ�ટ થ�ંુ પડેલ છે. �યારે કામચલાઉ ધોરણે શાળાઓ બંધ છે અને દેશભર ના લખો માવી�ો �યારે ઘરે થી પોતા�ંુ
કાય� કર� રહેલ છે �યારે, ઘણા માવી�ો પોતાના રો�જ�દા �વન ની વા�ત�વ�તા / કાય� માં ફેરફાર કર� નવી / વા�ત�વ�તા / વા�ત�વક �વનશૈલી ને

અપનાવી ર�હયા છે. અ�ુક કારણોસર આ પડકારજનક સમયમાં �લાન ને �ડવી રાખ�ંુ �ુબજ મહ�વ�ુ છે. 

સમય �ંુ કર�ંુ �લ��સ

૯.00 ઉઠો તમારો પલંગ �વ�છ અને સાફ કરો દઆુ પઢો
અને �નાન કર� �ેશ થઈ �ઓ

૯.૩૦ ના�તો કરવાનો સમય : (બાળકો ના�તો તૈયાર કરવામાં મદદ કર� શકે
છે)

૧૦.૩૦
શાર��રક તંદરુ�તી નો સમય (ચાલ�ંુ, યોગ કર�ંુ,
જ��પ�ગ જેક, ઝુ�બા, બોલી�ુડ ડા�સ,વગેરે વગેરે)

૧૧.૦૦

શ�ૈિણક સમય. ઇલ�ેટ્રોિનક નિહ.
(સપંણૂ�પણ ેશ�ૈિણક સબંિંધત કાય� શાળા ના કાય� નુ ંિરિવજન કરવુ,ં જો
કોઈ બાકી રહેલા અસાઇનમ�ટ હોય તો તને ેપરૂા કરવા, વાંચવાનો સમય,
�રોસવડ્�સ, ભણવાનો સમય, સડુોકુ, �લશે કાડ�, િવ�ાન �રયોગ,
સોડોકંુ વગરેે)

 

૧૨.૦૦
મ�યાહન ના�તા નો સમય - ફળો, છાશ. સલાડ વગેરે

વગેરે

૧૨.૩૦
સજ�ના�મક સમય : �ચ�, �ચ�કામ, કોઇડા, હ�તકલા, �લાઇમ સમય, ઓ�રગા�મ, રસોઈ બનાવી, બપોર�ંુ

ભોજન બનાવવામાં �ૌઢ ની સહાય કરવી, DIY ��ૃ��ઓ

૧.૩૦
પ�રવાર સાથે બપોર �ંુ ભોજન અને ભોજન પછ� સફાઈ કરવામાં સહાય કરવી

https://youtu.be/5XCQfYsFa3Q
http://www.kidshealth.org/
https://www.therealisticmama.com/exercise-videos-for-kids/
https://allinonehomeschool.com/thinking/
https://www.khanacademy.org/
https://world-geography-games.com/
https://www.bighistoryproject.com/home
https://www.bighistoryproject.com/home
https://theimaginationtree.com/


શ�આત  કરવા  માટે  અ�ુક  ��ૃ��ઓ

• હાય-ફાય સીટઅપ :  એકબી� સામે પગ લાંબા કર� એક બી� સાથે પગ બાંધીને (ઇ�ટરલોક) �ુઈ ��. તે પછ� માથા
ના ભાગ થી ઉપર આવી એક બી� ને હાય ફાય (તાળ�) આપી સીટ અપ કર�ું અને પાછુ�  �ુઈ ��, અને તે પછ� ફર� વાર
કરતા રહે�ું. જુઓ તમે ૨૦ વખત એક સાથે કર� શકો છો.                                              
(૨૧મી સદ�ની કુશળતા, નીધા�ર, સ�ુહકાય�, આરો�ય અનેતંદુર�તી, �વક�સત થશે)
• કૌટુ� �બક / પા�રવા�રક �ૃ� : તમારા બાળક ને એક �ૃ�ક મોટુ�  પેપર અને પે��સલ આપો. તે પછ� પ�રવાર ના સ�યો ના ફોટો
આ�બમ નો ઉપયોગ કર� તેમને ઓળખી અને તેમને �ૃ� પર તેમના પદ �માણે ઉ�ચત જ�યા પર લગાવો.
(૨૧ મી સદ�ની કુશળતા, સંશોધન, કલા કૌશ�ય, �જ�ાસા, �ય��તગત અ�ભ�ય��ત, �વક�સત થશે)

https://byjus.com/
https://mindspark. in/

bit . ly/TinkleFree
bit . ly/ACKFree

bit.ly/TinkleFree
bit.ly/ACKFree

• હાથ ધોવા ના �યોગ: એક વાટકા માં પાણી લો અને તેમાં ઘણી બધી મર� નાખો. તમારા બાળક ને પાણી માં
અ�ગડ�ઓ નાખવા�ું કહો, મર� નો પાવડર તેમના આંગળ�યો પર જ��ુઓની જેમ તેવીજ ર�તે લાગી જશે જેવી

ર�તે  જયારે બાળકો ઘર ની બહાર રમવા �ય છે �યારે તેમના હાથ માં જ��ુઓ લાગી �ય છે. તે પછ� તમારા
બાળકની આંગળ�યો સાફ કરાવીદો, પર��ુ મર�નો પાવડર સાર� ર�તે સાફ નહ� થાય. તે પછ� તે આંગળ�યો ઉપર સા�ુ
લગાઓ અને ફર� થી આંગળ�યો ને મર� પાવડર ના વાટકા માં નાખવા કહો. �ું થશે? સા�ુવાળ� આંગળ�યો માંથી મર�
નો પાવડર દૂર થવા લાગશે. પાઠ: સા�ુ અને પાણી થી જ��ુઓ ભાગી �ય છે / નાશ પામે છે.
(૨૧ મી સદ�ની કુશળતા, વૈ�ા�નક �વનશૈલી અને કારણો ,�વ�ેષણ, �વક�સત થશે)

વાતા� �ંુ વણ�ન કર�ંુ, વાતા� સાંભળવાનો નો સમય, નાના બાળકો ને આરામ કરવાનો સમય, સંગીત
સાંભળ�ંુ, ક�વતા કરવી અને બાળક સાથે જોડાઈ રહે�ંુ

૪.૩૦

૨.૩૦

તમાર� પસંદગી �ુજબ – ઇલે��ો�ન�સ, આઈપેડ માં રમત, ઇ લ�ન�ગ સંસાધનો, પોડકા�ટ સાંભળ�ંુ,
  �શ�ણ ને લગતા શો જોવા, બાળક ને �યાન માં રાખી નાની શૈ��ણક �ફ�મ જુઓ, વગેરે.

૫.૩૦ દૂધ અને �બ�ક�ટ વગેરે

૬.૦૦ �નાન કર� ચોખા કપડા� પહેરો 

૬.૩૦
દઆુ નો સમય (�ગનાન બોલો, ફરમાન, વાએઝ

સાંભળો, તાલીમ �ુક વાંચો, વગેરે)

૭.૩૦
મનગમતી રમત/ મારો સમય

 
િમ�રો સાથ ેજોડાઓ

 

૮.૩૦ રા�� ભોજન

૯.૩૦
��ત�બ�બ સમય : બોડ�  ગે�સ અથવા પ�રવાર સાથે
ડ�બ શરાડસ / ડાયર� લખવી અને �ૂવાનો સમય

(નોન ���ન ટાઇમ)

https://byjus.com/
https://mindspark.in/
http://bit.ly/TinkleFree
http://bit.ly/ACKFree
http://bit.ly/TinkleFree
http://bit.ly/ACKFree


• https://classroommagazines.scholastic.com/: રોજે રોજ ના �ોજે�ટ આપવા કે જેથી તે બાળક વાંચન કરે, �વચાર શ��તમાં
વધારો કર� પોતાને �વકસાવે. તેમના ધોરણ ના �તર �ુજબ.
• http://storiespodcast.com/: ઓફ ���ન શૈ��ણક ઉ�ેજન માટે એક મોટુ�  મહ�વશીલ સાધન. સામા�ય અથ�માં મી�ડયા બધા
�વષયો અને વય માટે સમાન સવ��ચ પોડકા�ટ માટે સમાન �ૂચનો આપે છે.
• https://kids.nationalgeographic.com/: �વ�ાન અને સામા�જક અ�યાસ �વષયોની �વ�વધતા �વશે �ણવા માટે તમામ વય ના
બાળકો માટે ઘણાં ખરા �વ�ડયો, લેખ, અને રમત માટે ��તાવ આપે છે.
• https://www.khanacademy.org/: �ન�ણાંતો �ારા બનાવેલ, �વ�ડઓ ની શં�લા જેના પર ભરોસો �ૂક� શકાય છે, �ુણવ�ા થી
સંકળાયેલ અ�યાસ, અને લગભગ દરેક �વષય �ું સમાવેશ / આવરણ કરવામાં આ��ું છે. બાળકો તેમની ગ�ત �ુજબ અ�યાસ કર� શકે છે.
તેમની સમજના અંતર ને �ૂણ� કરે છે અને તે પછ� તેમના �શ�ણ ની ગ�તમાં વધારો કરે છે.
• https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/ : એમ.આય.ટ�. મી�ડયા ફોર �ચ��ન સાહ�જક �ેગ (Intuitive drag &
drop visual interface) અને �ોપ �વ��ુઅલ ઇ�ટરફેસ ના ઉપયોગ �ારા ઓનલાઇન કો�ડ�ગ �ું એક મંચ �વક�સત ક�ુ� છે જે �ૂળ�ૂત

કો�ડ�ગ શીખવે છે. બાળકો તેમની પોતાની ��ત��યાશીલ વાતા�ઓ, રમતો, એ�નમેશન, �ો�ામ બનાવી શકે છે અને તેમની રચનાઓ
ઓનલાઇન સ�ુદાય (ક��ુ�નટ�) સાથે શેર કર� શકે છે.

માઇ�ડ��લ  પેર� �ટ�ગ

શાંત રહો અને �ો�સા�હત બનો
બાળક તમાર� મો�ખક અને �બન મો�ખક વત�ન �ુજબ ��ત��યા આપશે અને તે�ું પાલન કરશે.. 
તમારા બાળકો ને તેમની ભાવનાઓ �વષે વાત કરવા દો અને તેમની �ચ�તા ને દુર કરવા માટે યો�ય મદદ કરો.

બાળકો તેમની �ચ�તા, ડર અને પોતાના ��ો �વષે વાત કરવા માંગતા હોય તેથી તમારા તરફથી થોડુ�  વધારે �યાન આપવાની જ�રત પડ�
શકે છે.   
એ અગ�ય�ું છે કે તેઓ ને ખબર છે કે તેમને સંભાળવા વા�ું  કોઈ છે, તેમના માટે સમય ફાળવો.
·તેમને કહો કે તમે તેમને �ુબ �ેમ કરો છો અને તેઓ ને �ુ�કળ �નેહ આપો.

જયારે �ુબજ ટેનસન હોય �યારે આપડે બી�ને માથે દોષ નો ટોપલો નાખવાની કો�શશ કર�એ છ�એ.
·તમારા કુટુ�બની આસપાસ અ�ય �ુ�તવયના લોકો ની ટ��પણી પર �યાન આપો જો તે  ટ��પણી તમારા ઘર ના �ુ�યો થી અલગ હશે તો
તેનો મતલબ તેઓ ને સમ�વો પડશે.

·ટ�વી ઇ�ટરનેટ અથવા સો�શયલ મી�ડયા માયા��દત સમય માટે જો�ું / એ�સેસ કર�ું. તમારા બાળકો સામે અ�ુક વ��ુઓ જોવી અથવા

સાંભળવાની ટાળવી જે મા�હતી તમને ઉદાસ કર� શકે છે.

 
મી�ડયા સમય: 
A.A.P. વય �ુજબ યો�ય મી�ડયા ની મયા�દા ની ભલામણ કરે છે. દાખલા તર�કે : ૨ થ� ૫ વષ� ના બાળકો માટે તમાર� સાથે બેસીને ઉ�ચ
�ુણવ�ા �ો�ા�મ�ગ માટે આખા �દવસ માં એક કલાક થી વ�ુ ન�હ જો�. સામા�ય અથ�માં મી�ડયા એક સારો �ોત છે તમારે �ું જો�ું

અથવા �ું રમ�ું તેની ભલામણ માટે ઉપયોગ કર� શકો છો.
ખોરાક અને ના�તો :
બાળકો એ ��ત�દન ૫ ફળ અને શાકભા� ખાવા જોઈએ. રસોડા ના ટેબલ પર ��ટ, બાદમ, ગાજર નો બાઉલ �ૂક� રાખો. બાળકો ને પાણી

પીવા�ું યાદ કરાવતા રહો. અ�ુક ખાવાની વ��ુઓ ખાસ �સંગો અથવા પ�ર��થ�તઓ માટે સાચવી ને રાખો.
માઈ�ડ��લ ર�માઇનડર :

તમાર� �ત ને ઉપલ�ધ બનાવો :

વ�ુ પડ�ું દોષારોપણ કરવા�ું ટાળો :

ટ�વી જો�ું અને સો�શયલ મી�ડયા પર નજર રાખવી:

 
 

Digital Resources for Learning

https://classroommagazines.scholastic.com/
http://storiespodcast.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.khanacademy.org/
https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/


·�નય�મત સમય પ�ક ઉપરજ કાય� કરો, તે તમારા શાર��રક �વ�થ ને ખાતર� અને �ો�સાહન આપે છે
·�મા�ણક અને સચોટ બનો.
·ત�ય�ૂણ� મા�હતી ના અભાવે બાળકો ઘણીવાર પ�ર��થ�તઓની વા�ત�વકતા કરતા વ�ુ ખરાબ ક�પના કરે છે.
તેમની �ચ�તા ને અવગણશો ન�હ, બલકે તેમને સમ�વો કે આપણા દેશમાં અ�ુક લોકોજ COVID-૧૯ થી બીમાર છે.
·બાળકો ને સમ�વીએ કે જયારે ચેપ��ત માણસ છ�ક ખાય છે અથવા ખાંસી ખાય છે અને એક બી� ના ન�ક ના સંપક�  આવે છે
�યારે આ બીમાર� વધે છે.
·અને તે પણ સમ�વી શકાય કે કોઈ પણ વ��ુ અથવા સપાટ� ને અડવા થી પણ આ બીમાર� નો ફેલાવો વધે છે, તેથી તે ઘ�ં અગ�ય

�ું છે આપણે આપણી �ત �ું ર�ણ કર�ું જોઈએ.

·બાળકો ને રો�જ�દા �વન માં સાર� �વછતા ની ટેવ પાડવા માટે �ો�સાહન આપો-બીમાર� ને ફેલાવાથી રોકવા માટેના સરળ પગલાં લો.
·�દવસમાં શ� હોય તેટલી વખત, ઓછા માં ઓછા ૨૦ સેક�ડ �ુધી હાથ ધોવા ( હાથ ધોતી વખતે ���કલ ���કલ લીટલ �ટાર
બોલ�ું તે લગભગ ૨૦ સેક�ડ લે છે)
·જયારે તેઓ છ�ક અથવા ઉધરસ ખાય છે �યારે તેમ�ું મોઢુ�  �ટ��ૂ પેપર થી ઢા�ક�ું અને તરતજ તે પેપર ફ�ક� દે�ું અથવા તો બાળક ને
તેમનો હાથ વાળ� તેમની કોણી પર છ�ક ખાવા અથવા ઉધરસ ખાવા કહે�ું. કોઈપણ �ત ના ખા� પદાથ�ની આપ-લે કરવી ન�હ.
·એક બી� ને આવકારવા માટે હાથ મીલાવાના બદલે �ુ�� (ફ��ટ) અથવા કોણી (એ�બો બ��સ) નો ઉપયોગ કરો. આમ કરવાથી
ઓછા ક�ટા�ઓ નો ફેલાવો થશે.
·રોગ ને કેવી ર�તે અટકાવ�ું અને કેવી ર�તે તેને વ�ુ ફેલાવાથી અટકાવી શકાય તેની મા�હતી બાળકો ને આપવાથી રોગ પર �નયં�ણની

ભાવના અને તેના �વષે �ચ�તાઓ ઓછ� કર� શકાય છે.
·બાળકો ને સં�ુલન આહાર લેવા, �ૂરતી �ઘ લેવા, અને �નય�મત �યાયામ કરવા �ો�સા�હત કરો જેથી તેમ�ું રોગ��તકારક તં� �ું
�વકાસ થશે અને રોગ ના સામે લડવા મજ�ૂત બનશે.
·સમજન વય �ુજબ આપવી.

શ� હોય �યાં �ુધી સામા�ય �ટ�ન �ળવો :

 
�ુર�ા માટે �ૂળ�ૂત �વ�છતા અને �વનશૈલીની સમી�ાઓ અને પ��ત:
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https://www.tulsakids.com/creating-your-covid-school-cancellation-schedule/

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-
crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource

https://www.battelleforkids.org/networks/p21
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