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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 
 

Two people 

  
1. Work with your partner. Choose five things you would like to describe. These 

should be nouns. 
Examples; the weather, food, a friend etc. 
 

તમારા મમત્ર સાથે પ્રવમૃિ કરો. તમે વર્ણન કરવા માાંગતા હોવ એવી પાાંચ વસ્તઓુ 
પસાંદ કરો અને બધી વસ્તઓુ સાંજ્ઞાઓ હોવી જોઈએ. 
દાખલા તરીક ેઃ હવામાન, ખોરાક, મમત્ર વગેર .  
 

2. Work alone. Think of two sentences for each noun. One sentence should use ‘so’, 
the other should use ‘such’. 
 

એકલા કામ કરો. દર ક સાંજ્ઞા માટ  બે વાક્યો મવચારો. એક વાક્યમાાં ‘so’ નો ઉપયોગ 
કરો અને બીજા વાક્યમાાં ‘such’ નો ઉપયોગ કરો. 
 
The weather today is so wet! 
It’s such a wet day!  
 
 

3. With your partner, discuss your five choices.  

તમારા મમત્ર સાથે 5 પસાંદગીઓ મવશે ચચાણ કરો. 
 
- What do you think about the weather today? 
- The weather today is so wet! 
- I agree! It’s such a cold day today! 
 

4. Are your ideas the same or different? Why? Ask your partner. 

શુાં તમારા બને્નનાાં મવચારો સરખા છે ક  પછી અલગ-અલગ? શા માટ ? તમારા મમત્રને 
પછૂો. 
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Group activity 
 

1. Work with your group. Choose five things you would like to describe. These should be 
nouns. 

2. Choose a partner. Repeat stages 2, 3 and 4 of the activity. 
3. Discuss your answers with your group for each of your five choices. Decide on the following 

questions: 
 
- Who has the most interesting sentences? Why? 
- Do any group members disagree? Why? 
- Do any group members agree? Why? 

 

સમહૂ પ્રવતૃ્તિ 

 

1. તમારા જૂથમાાં કામ કરો. તમ ેવર્ણન કરવા માાંગતા હોવ એવી પાાંચ વસ્તઓુ પસાંદ કરો. બધી 
વસ્તઓુ સાંજ્ઞાઓ હોવી જોઈએ. 

2. એક જોડીદાર પસાંદ કરો. પ્રવમૃિના તબક્કા 2, 3 અન ે4 નુાં પનુરાવતણન કરો. 
3. તમે જે પાાંચ પસાંદગીઓ કરી છે તેના મવશ ેજૂથમાાં ચચાણ કરો. નીચેના પ્રશ્નો મવશે મનર્ણય કરો: 

 

- સૌથી રસપ્રદ વાક્યો ક્યા છે? શા માટ ? 

- શુાં કોઈ જૂથના સભ્યો અસાંમત છે? શા માટ ? 

- શુાં કોઈ જૂથના સભ્યો સહમત છે? શા માટ ? 


