BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
1. Think of five things you used to do or didn’t use to do when you were younger.
કોઈ એવી પાાંચ બાબતો જે તમે નાના હતાાં ત્યારે કરતા હતાાં અથવા તો નહીં કરતા હતાાં.
- I used to go to primary school every morning
- I didn’t use to ride a bike
2. Ask your partner(s) about their choices.
હવે તમારા જોડીદારને તેની / તેના પાંસદગી વવશે પ ૂછો.
- What did you use to do? Why?
3. Did you have anything in common?
શ ાં તમે બન્ને કોઈ બાબતમાાં એક જ વવચાર ધરાવો છો?
- We both used to…
- We didn’t use to/Neither of us used to…
4. Did your partner say anything surprising? What was it? Tell them!
શ ાં તમારા જોડીદારે કોઈ મજેદાર વાત કરી છે ? શ ાં છે એ વાત?
- I found (X) surprising, because…
- It was very surprising that (your partner) used to / didn’t use to…
5. Choose the top three most important changes you have spoken about.
Explain to your partner why you have chosen these.
તમે જે પણ જણાવ્ ાં તેમાાંથી મહત્વની ત્રણ પસાંદગી વવશે જણાવો.
એ પણ કહો કે ક્યા કારણસર પાંસદ ક્ું છે .
- I think the most important choice was… because…
- I agree / disagree with you / your choice… (because)….
Group activity
Individually, think of one thing you used to or didn’t use to do.
Sit or stand in a circle. One person will tell the group their sentence. The next member of the group will
repeat the sentences which came before, then add their sentence to the list. The last member of the group
will have to recite all the previous sentences!
From here, you can use stages 3-5 of the activity to develop your conversation
સામ ૂહહક પ્રવ ૃવિ
વયક્તતગત રીતે, તમે કોઈ કરતા હતાાં અથવા નહીં કરતા હતાાં એવી કોઈ એક વસ્ત વવચારો.
ગોળાકારમાાં ઊભા રહો અથવા બેસો. કોઈ પણ એક વયક્તત સમ ૂહને પહેલાાં પોતાની વાત જણાવશે અને બીજો
સદસ્ય એ વાતને ફરીથી કહીને પોતાની વાત ઉમેરશે. છે લ્લે આવતાાં સદસ્યને બધી વાતો એક પછી એક કહેવ ાં
પડશે. અહીંથી તમે 3-5 સ્તરની પ્રવ ૃવિ કરી શકો છો જે અંગ્રેજીમાાં સાંવાદ કરવાની તમારી ક્ષમતામાાં વધારો
કરશે.

