BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Two people
1. In the popular legend of Aladdin, a genie offers three wishes
to Aladdin.The genie promises that his wishes will come true.
Imagine you are Aladdin. Think of three wishes that you want
to come true. Do not show your partner.

અલાદ્દીનની લોકપ્રિય દં તકથામાં એક જીન અલાદ્દીનને ત્રણ ઇચ્છાઓ િદાન કરે છે . તે
વચન આપે છે કે તે ઈચ્છશે તે ફળીભ ૂત થશે. કલ્પના કરો કે તમે અલાદ્દીન છો. તો હવે તમે
ત્રણ ઇચ્છાઓ પ્રવશે પ્રવચારો જે તમે ઈચ્છો કે સાચા પડે. તમારી ઈચ્છાઓ સાથીને બતાવશો
નહીં.
Wish 1:
Wish 2:
Wish 3:
2. Guess your partner’s wishes. They will tell you if you are
correct. Ask them why they chose this wish.

તમારા પ્રમત્રની ઇચ્છાઓ અનુમાન લગાવો. જો તમારો અનુમાન સાચો હોય તો પ્રમત્ર તમને
જણાવશે. તમે પ્રમત્રને પ ૂછો કે તેણે ઇચ્છાઓ કેમ પસંદ કરી.
A: I think your first wish is ‘I wish…’
B: That’s right! / No, actually, it’s ‘I wish…’
3. Repeat stage 2. Your partner will now guess your wishes.

ક્રમ 2 નુ ં પુનરાવતતન કરો. હવે પ્રમત્રને કહો કે તમારી ઈચ્છાઓનુ ં અનુમાન લગાવે.
4. Discuss the following questions together.
- Which was the most interesting wish. Why?
- Which was the most realistic wish. Why?
- Which was the least realistic wish. Why?
- Which wish would you most like to come true? Why?

નીચેના િશ્નોનો તમારા પ્રમત્ર સાથે મળીને ચચાત કરો.
- સૌથી રસિદ ઇચ્છા કઈ હતી. શા માટે?
- સૌથી વાસ્તપ્રવક ઇચ્છા કઈ હતી. શા માટે?
- સૌથી ઓછી વાસ્તપ્રવક ઇચ્છા કઈ હતી. શા માટે?
- કઈ ઇચ્છા ફળશે તો તમને સૌથી વધુ ગમશે? શા માટે?
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Group activity
1.
2.
3.
4.

Repeat stages 1-3 of the pair activity with a partner.
When you have finished, change partners.
You can change partners as many times as you like.
When you have finished speaking, discuss the questions from stage 4
as a group .

સમ ૂહ પ્રવ ૃત્તિ
1. પ્રમત્ર સાથે િવ ૃપ્રિની અંદર ક્રમા 1-3 નુ ં પુનરાવતતન કરો.
2. િવ ૃપ્રિ સમાપ્ત થયા બાદ, બીજા પ્રમત્ર સાથે િવ ૃપ્રિ કરો.
3. તમે ધારો એટલા પ્રમત્રો જોડો આ િવ ૃપ્રિ કરી શકો છો.

4. કહેવાનુ ં પતી ગયા બાદ ક્રમ નંબર 4 માં આપવામાં આવેલ િશ્નો પ્રવશે સમ ૂહમાં ચચાત કરો.
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