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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

 Conversation card 
 

Pair activity 

 

1. Think of three sentences about things which you found strange or unusual in the recent past. 

ભતૂકાળમાાં કોઈ બાબત અથવા વસ્ત ુતમને વવચિત્ર અથવા અસામાન્ય લાગી હોય એવા ત્રણ 
વાક્યો વવિારો. 
 

When we got married, I thought my husband’s cooking style was unusul.  

 

2. Discuss with your partner. What did they find strange or unusual? You can ask them for more 

information. 

તમારા વમત્ર જોડો આ વવશે િિાા કરો. પછૂો કે તેણે કઈ બાબત વવચિત્ર અથવા અસામાન્ય 
લાગી? તમે વમત્રને આ વવશ ેવધ ુમાહહતી આપવા માટે કહી શકો છો. 
 

What did you find unusual? 

 

3. Ask your partner if the situations they described have now become normal for them. You can ask 

the queston ‘are you used to…’. Your partner should respond using a positive or negative form of 

‘[to be] used to’. 

 
વમત્રને પછૂો કે જણાવેલ બધી બાબતો શુાં હવ ેએના માટે સામાન્ય થઈ ગઈ છે? તમે ‘are you 

used to…’ નો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન પછૂો.  વમત્રને કહો કે પ્રશ્નનો જવાબ ‘[to be] used to’ નો 
ઉપયોગ કરીને સકારાત્મકતા અથવા નકારાત્મકતામાાં આપ.ે 

 

- So, are you used to your husband’s cooking now? 

- No, I am not used to it! I usually cook all the meals now! 

 

4. Repeat step three, answering your partner’s questions. Continue until you have discussed all your 

original sentences. 

ત્રીજા નાંબરના સિૂનનુાં ફરીથી પાલન કરો. હવે તમે, વમત્રના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. જયાાં સધુી 
બધા મળૂ પ્રશ્નોની િિાા ન થઈ જાય ત્યાાં સધુી આ પ્રવવૃિ કરતા રહો. 
 

5. Discuss with your partner: which answer was the most interesting and why? 

તમારા વમત્ર સાથ ેિિાા કરો: કયો જવાબ સૌથી વધ ુરસપ્રદ હતો અન ેશા માટે? 
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Group activity 

 

1. Choose a partner or work in a three. Repeat the first four stages of the pair activity above. 

કોઈ વમત્ર સાથ ેઅથવા ત્રણ વ્યક્તતઓના સમહૂમાાં જોડાઈ જાઓ. ઉપરના પ્રથમ િાર સિૂનોનુાં  
અનકુરણ કરો.  

 

2. When you have finished, discuss your answers in a group.  

 પ્રવવૃિ પણૂા કયાા બાદ, પોતાના જવાબો વવશે ગ્રપુમાાં િિાા કરો. 
 

3. Decide on the following questions: 
નીિે આપેલા સવાલો વવશે કોઈ વનણાય લો: 
  

- Who had the most interesting answer? Why? 

- Who had the funniest answer? Why? 

- Does anybody feel the same way or feel differently to other group members? Why? 

 


