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One-minute English
Conversation card
Individuals
1. Think of three actions that people do for you regularly.
ત્રણ ક્રિયાઓ વિચારો કે જે લોકો તમારા માટે વિયવમતપણે કરે છે .
- The bus driver checks my ticket.
2. Tell your partner one sentence. Ask them to change it into a setence using ‘have/get
something done’.
તમારા વમત્રિે એક િાક્ય કહો. તેિે કહો કે 'કંઈક કર્યું છે ' અથિા ‘કંઈક કરો’ િો ઉપયોગ
કરીિે એક િિો િાક્ય બિાિે.
- The bus driver checks my ticket. Can you change the sentence using ‘have something done’
or ‘get something done’?
3. Decide with your patner if his/her answer is correct. Then provide more detail about the
sentence.
િક્કી કરો કે તમારા વમત્રિો જિાબ સાચો છે કે િહીં. જિાબ સાંભળ્યા બાદ િાક્ય વિશે િધય
માક્રહતી આપો.
- You get your ticket checked by the bus driver?
- That’s correct! I usually take the bus to work. How about you?
4. Ask your partner to give you a sentence that needs changing in the same way. Repeat the
above steps until you have spoken about all sentences.
વમત્રિે કહો કે તમિે એક િાક્ય આપે જેિે તમે પણ 'કંઈક કર્યું છે ' અથિા ‘કંઈક કરો’ િો
ઉપયોગ કરીિે બિાિી શકો. જયાં સયધી તમે બધા િાક્યો વિશે બોલ્યા િ હોિ તયાં સયધી
ઉપરોક્ત પગલાંન ય ં પયિરાિતતિ કરો.
5. Did you have any similar answers? Were there any surprising or interesting answers? Why?
Discuss with your partner.
શય ં તમારા અિે વમત્રિા જિાબોમાં કોઈ સમાિતા છે ? જિાબોમાં કોઈ આશ્ચયતજિક અથિા
રસપ્રદ જિાબ છે ? શા માટે? તમારા વમત્ર સાથે આ અંગે ચચાત કરો.
Group activity
1. Choose a partner or work in a three. Repeat the first three stages of the individual activity.
પ્રવ ૃવિ માટે કોઈ વમત્રિી પસંદગી કરો અથિા ત્રણ વ્યક્ક્તઓનય ં એક ગ્રયપ બિાિો. વ્યક્ક્તગત
પ્રવ ૃવિિા પ્રથમ ત્રણ તબક્કાનય ં પયિરાિતતિ કરો.
2. When you have decided on your correct sentences, mix with other individuals in the group. Ask
them to share their sentences with you.
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પોતાિા સાચા િાક્યો િક્કી કરી લીધા બાદ ગ્રયપમાં શામેલ થઈ જાિ. ગ્રયપમાં શામેલ વ્યક્ક્તઓિે
કહો કે પોતાિા િાક્યો તમારી સાથે શેર કરે .
3. Can you find someone with the same sentence as you?
શય ં તમે ગ્રયપમાં કોઈ એિી વ્યક્ક્ત શોધી શક્યા જેિો જિાબ તમારા જિાબ સાથે મેળ ખાતો હોય?
4. When everyone has spoken, share your findings as a group.
જયારે ગ્રયપમાં બધા બોલી ગયા બાદ તમે પોતાિી શોધ અથિા િાતો બધાિી સમક્ષ મ ૂકો.
5. Decide as a group:
- What was the most interesting or surprising information you discovered?
- What was the most common action people spoke about?
ગ્રયપ તરીકે િક્કી કરો:
- સૌથી રસપ્રદ અથિા આશ્ચયતજિક માક્રહતી જે તમિે મળી આિી?
- લોકો સૌથી િધય કઈ ક્રિયા વિશે બોલ્યાં?
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