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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Individuals 
 

1. Make of list of things that could happen in the next few months. 

આવનાર મહિનાઓમાાં જે વસ્તઓુ થઈ શકે છે તેની યાદી બનાવો. 
 - I might have a free weekend. 

 

2. Ask your partner what they will do if the things on their list happen. 

તમારા સાથીન ેપછૂો કે જો યાદીમાાં પ્રમાણે વસ્તઓુ થઈ જાય તો તે શુાં કરશે? 
- If you have a free weekend, what will you do? 

 

3. Make real conditional sentences about events on your partner’s list which are possible for 

you. 

તમારા સાથીની યાદીમાાં જે વસ્તઓુ તમારા માટે શકય િોય એના રીયલ કાંહિશનલ વાક્ય 
બનાવો. 
- If I have a free weekend, I’ll visit relatives. 

 

4. Suggest alternative consequences for your partner’s events. 

 તમારા સાથીની વસ્તઓુ માટે વૈકલ્પિક િહરણામ સચૂવો 
- If you have a free weekend, I think you’ll go to the cinema.  

 

5. Tell your partner whether you agree with their suggestions.  

 તમારા સાથીન ેજણાવો કે તમે એના સચૂનોથી સાંમત છો કે નિીં.  
- I won’t go the cinema because… 

 

Group activity 

As a group make a list of possible things that could happen in the next month. For each possible event, ask the 

members of the group to say what you will do. Then discuss which suggestion is the most interesting for each 

event. As an extension, group members could suggest what they think others will do, using stages 4 and 5 of the 

activity above. 

 

સામહૂિક પ્રવતૃ્તિ 

સમિૂમાાં સાંભવવત વસ્તઓુની યાદી બનાવો જે આગામી મહિનામાાં થઈ શકે છે. દરેક સાંભવવત ઘટના માટે સમિૂનાાં 
સભ્યોને પછુો કે તે શુાં કરશે. દરેક ઘટના માટે કયો સચૂન સૌથી રસપ્રદ છે તે અંગે સમિૂના સદસ્યો સાથે ચચાા કરો. 
વધારાની પ્રવવૃિ તરીકે ઉિર જણાવેલ 4 અને 5 નાંબરના પ્રશ્નનો ઉિયોગ કરીને ગ્રિુ સભ્યો પછુો કે તેઓ પ્રશ્નો અંગે 
શુાં વવચારે છે. સાથે એ િણ પછૂો કે તેમના મતે અન્ય લોકો શુાં કરશે.  
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