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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Individuals 

1. Make a of list of things that you dream of doing. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 
ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। 
 - I would love to travel to every country in the world. 

 

2. Ask your partner what would have to happen for the dreams on their list to come 

true.  ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਲਨਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਿ਼ਾਂ ਸੱਚ 
ਹੋ ਜਾਣ।  
- I would have to win a lot of money. 

 

3. Make unreal conditional sentences about events on your list.  ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਲਵਚਿੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। 
- If I won a lot of money, I would travel to every country in the world. 

 

4. Look at your partner's suggestions from step 2 – what would you do if those things 

happened to you. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਨ ਲਦਓ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗੱਿ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਲਵੱਚ ਹੋ 
ਜਾਣ। 
- If I won a lot of money, I would buy a big house.  

 

5. Compare your ideas. ਆਪਣੇ ਲਵਚਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਿਣਾ ਕਰੋ।  
- I wouldn't go to every country in the world because… 

 

 

 

Group activity 

Each member of the group should write an unlikely event on a piece of paper. Everyone puts their pieces of 

paper into  a box. Group members take it in turns to choose a suggestion from the box – each group 

member would then suggest, using unreal conditionals, what they would do if the unlikely event happened. 

 

 

ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 
ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਗਜ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਸੂੰਭਵ ਲਜਹੀ ਗਤੀਲਵਿੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਲਫ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਡੱਬੇ 
ਲਵੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੱੁਪ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ ਲਸਰ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਦੇਣ- ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਪਰਸਲਥਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਿੇ ਵਾਕ਼ਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਜੇਕਰ ਅਲਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤ਼ਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।   
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