BBC LEARNING ENGLISH
One-minute English
Conversation card
Individuals
1. In pairs, try to write down as many things as possible that could be either 'fun' or 'funny'.
સમ ૂહમ ાં શક્ય હોય એટલી વસ્ત ુઓ લખો જે આનાંદદ યક અથવ રમ ૂજી હોય.
2. With your partner, take turns to say three of the things from your list. Ensure that you
either say two 'fun' and one 'funny' thing, or say two 'funny' and one 'fun' thing.
વ ર ફરતી તમે અને તમ રો મમત્ર જે લખ્ુ ાં છે એમ થ
ાં ી ત્રણ વ તો જણ વો. ખય લ રહે
કે બે વ ત આનાંદની હોય અને એક રમ ૂજી અથવ બે વ તો રમ ૂજી અને એક
આનાંદદ યક.
3. Listen to the things that your partner suggests and try and guess which one is the 'odd one
out'.
તમ રો મમત્ર જે કહે તેને ધ્ય નથી સ ભ
ાં ળો અને જે અજગત ુ ાં હોય તે શોધી ક ઢો.
4. Discuss whether you agree that the things on your partner's list are fun or funny. Explain
why you think the things on your list are fun or funny.
મમત્રે જે જણ વ્ુાં એ તમને આનાંદદ યક અથવ રમ ૂજી લ ગી તે મવશે એની સ થે ચચ ા
કરો. વસ્ત ુ આનાંદદ યક અથવ રમ ૂજી ક્ય ક રણોસર લ ગી તે મવશે મમત્રને જણ વો.
5. Ask each other the following questions:
નીચે આપવ મ ાં આવેલ દરે ક પ્રશ્ન એક-બીજાને પ ૂછો:
a. What is the funniest thing that has happened to you?
સૌથી રમ ૂજી ઘટન જે તમ રી સ થે થઈ હોય?

b. What is the most fun you have ever had?

તમે સૌથી વધ રે આનાંદનો અનુભવ ક્ય રે કયો હતો?

c. What is the funniest joke you know?

સૌથી રમ ૂજી જોક જે તમને ખબર છે ?

d. How do you like to have fun?

તમને મજા કરવ ની કઈ રીત સૌથી વધુ ગમે છે ?
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Group activity
 Split the group into small groups and carry out stages 1-5 above.
 Each group should report back the most interesting answers to the whole group and discuss as
appropriate.
Group activity


સમ ૂહને ન ન જૂથોમ ાં વહેંચી ન ખ
ાં ો અને ઉપર જણ વેલ 1-5 પ્રવ ૃમિ કરો.



દરે ક જૂથ સૌથી રસપ્રદ જવ બ આખ સમ ૂહને જણ વો અને એની ઉપર ચચ ા કરો.
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