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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Individuals 

1. Make of list of things that could happen in the next few months.  
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਕੁਝ ਮਹੀਲਨਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
- I might have a free weekend. 

 

2. Ask your partner what they will do if the things on their list happen.  

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਵਿੱ ਚਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
- If you have a free weekend, what will you do? 

 

3. Make real conditional sentences about events on your partner’s list which are 

possible for you.  

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਲਵਚਿੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸੂੰ ਭੂੰ ਵ 
ਹਨ 

- If I have a free weekend, I’ll visit relatives. 

 

4. Suggest alternative consequences for your partner’s events. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿੋਂ ਦਰਜ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦੇ ਲਵਕਿਲਪਤ ਨਤੀਲਜਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। 
- If you have a free weekend, I think you’ll go to the cinema.  

 

5. Tell your partner whether you agree with their suggestions.  

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਿ ਸਲਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  
- I won’t go the cinema because… 

 

Group activity 

As a group make a list of possible things that could happen in the next month. For each possible event, ask 

the members of the group to say what you will do. Then discuss which suggestion is the most interesting for 

each event. As an extension, group members could suggest what they think others will do, using stages 4 and 

5 of the activity above. 

  

ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ  
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਕੁਝ ਮਹੀਲਨਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਭ 
ਗਤੀਲਵਧੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛੋ ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲ਼ਿਰ ਲਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਲਕ 
ਇਵੈਂਟ ਿਈ ਲਕਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਦਿਚਸਪ ਹੈ। ਐਕਟੀਲਵਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾਿ ਗਰੁਿੱ ਪ ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ।  
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