BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Individuals
1. Talk with a partner, asking the questions below.
તમારા મમત્ર સાથે વાત કરો અને નીચેના પ્રશ્નો પ ૂછો.
a. What things can you make?
What do you enjoy making?
What would you like to learn to make?
b. What do you do at work?
Which tasks do you enjoy doing?
Which tasks do you not like doing?
c. Which things make you happy?
Which things make you sad?
Which things make you angry?
d. Are you doing anything this week?
Do you enjoy doing nothing?
2. Try to remember what your partner said, tell them what you
remember about them, and check if you've got it right.
તમારા મમત્રે શયું કહ્યું તે યાદ રાખો. તમને મમત્ર મવશે કેટલયું યાદ છે તે પણ જણાવો.
ચકાસો કે તમારી કેટલી વાતો બરાબર છે .
3. Work together to find 3 similarities and 3 differences between you
and your partner related to what you have spoken about.
તમે જે કહ્યું તેના અધારે પોતાના અને મમત્ર વચ્ચે 3 સમાનતાઓ અને 3 તફાવતો
શોધો.
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Group activity
Each member of the group should ask the questions above to as many people as possible.
They should try to find out who they have the most similiarities with and who they have the
most differences with. After this group members should work with someone who they had
some similarities with and try to plan an activity that they could do together.
સામ ૂહિક પ્રવ ૃત્તિ
જૂથના દરે ક સભ્ય શક્ય તેટલા લોકોને ઉપરના પ્રશ્નો પ ૂછવા જોઇએ. સભ્ય તારણો ઉપરથી શોધે કે કઈ વ્યક્તત
સાથે તે સૌથી વધય સમાનતા ધરાવે છે અને સૌથી વધય તફાવતો પણ. ગ્ર ૂપના સભ્યોએ એવી વ્યક્તત સાથે કામ
કરવય ું જોઈએ કે જેની સાથે તેઓ કેટલીક સામ્યતા ધરાવે છે અને સાથે મળીને કોઈ પ્રવ ૃમિ કરવી જોઈએ.
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