
 

 

One-minute English © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 1 

 

BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Individuals 
 

1. Make a list of things that you dream of doing. 

તમે જે કાર્યો કરવાનુું સ્વપ્ન જુઓ છો એની એક ર્યાદી બનાવો 
- I would love to travel to every country in the world. 

 

2. Ask your partner what would have to happen for the dreams on their 

list to come true. 
તમારા મમત્રને પછૂો કે ર્યાદીમાું છે તે સ્વપ્નો જો સાચો પડી જાર્ય તો શુું કરશે. 
- I would have to win a lot of money. 

 

3. Make unreal conditional sentences about events on your list. 
જે બાબતો થવાની કોઈ શક્યતા ન હોર્ય તેની એક ર્યાદી બનાવો. 
- If I won a lot of money, I would travel to every country in the world. 

 

4. Look at your partner's suggestions from step 2 – what would you do if 

those things happened to you. 
તમે પણ એક ર્યાદી બનાવો જેમા જે કાર્યો કરવાનુું સ્વપ્ન જુઓ છો એ લખો. સાથે એ 
પણ લખો કે જો તમારા સ્વપ્નો ર્યાદી મજુબ સાચા પડે તો તમે શુું કરશો. 
 - If I won a lot of money, I would buy a big house.  

 

5. Compare your ideas. 
તમારા અને મમત્રના મવચારોની તલુના કરો. 
- I wouldn't go to every country in the world because… 
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Group activity 

Each member of the group should write an unlikely event on a piece of paper. 

Everyone puts their pieces of paper into a box. Group members take it in turns to 

choose a suggestion from the box – each group member would then suggest, 

using unreal conditionals, what they would do if the unlikely event happened. 

 

સામહૂિક પ્રવતૃ્તિ 

જૂથનો દરેક સભ્ર્ય કાગળમાુંના એક અશક્ય ઘટના લખે. દરેક વ્ર્યક્તતને કાગળનાું ટુકડાને બૉતસમાું 
મકેૂ. વારાફરતી દરેક સદસ્ર્ય બૉતસમાુંથી એક સચૂન પસુંદ કરે. ‘Unreal conditions’ એટલે કે જે 
બાબતો થવાની કોઈ શક્યતા ન હોર્ય, તેનો ઉપર્યોગ કરીને જણાવે કે જો અશક્ય બાબત થઈ જાર્ય તો 
તેઓ શુું કરશે.  


