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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 
Conversation card 

Individuals 

1. Think of three actions that people do for you regularly.  

ਤਤਿੰ ਨ ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
- The bus driver checks my ticket. 

 

2. Tell your partner one sentence. Ask them to change it into a setence using 

‘have/get something done’. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ  ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਿਾਕ ਕਹੋ। ਉਸ ਨ ਿੰ  ਕਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘have/get something done’ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਿਾਕ ਬਣਾਏ। 
- The bus driver checks my ticket. Can you change the sentence using ‘have something 

done’ or ‘get something done’? 

 

3. Decide with your patner if his/her answer is correct. Then provide more detail 

about the sentence. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤਿਲ ਕੇ ਤਤਹ ਕਰੋ ਤਕ ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤ਼ਿਰ ਿਾਕ ਬਾਰੇ 
ਤਿਸਥਾਰ ਤਿੱਚ ਦੱਸੋ। 
- You get your ticket checked by the bus driver? 

- That’s correct! I usually take the bus to work. How about you? 

 

4. Ask your partner to give you a sentence that needs changing in the same way. 

Repeat the above steps until you have spoken about all sentences. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ਿੰ  ਕਹੋ ਤਕ ਇਸੇ ਿਾਕ ਬਣਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਕ ਿੀ ਦੇਿੇ। 
ਉੱਪਰ ਤਦੱਤੇ ਪੜਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਾਕ ਬਣਤਰ ਨ ਿੰ  ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 
 

5. Did you have any similar answers? Were there any surprising or interesting 

answers? Why? Discuss with your partner. 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਅਤਜਹੇ ਹੀ ਜੁਆਬ ਤਦੱਤੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਚ ਕੁਝ ਤਦਲਚਸਪ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਜੁਆਬ ਿੀ ਸਨ? ਤਕਉਂ? ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।  

Group activity 

 

1. Choose a partner or work in a three. Repeat the first three stages of the individual 

activity. 

    ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਤਤਿੰ ਨ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰੋ। ਉੱਪਰ ਤਦੱਤੀ ਗਤੀਤਿਧੀ ਦੇ ਤਤਿੰ ਨ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ। 
2. When you have decided on your correct sentences, mix with other individuals in the 

group. Ask them to share their sentences with you. 
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   ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਕ ਬਣਾ ਲਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਆਪਸ ਤਿੱਚ ਤਿਲਾਓ ਅਤੇ ਤ਼ਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਿੀ ਕਹੋ ਤਕ 
ਆਪਣੇ ਿਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।  
3. Can you find someone with the same  sentence as you? 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਤਿਤਲਆ ਤਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲੇ ਿਾਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ? 

4. When everyone has spoken, share your findings as a group. 

 ਜਦੋਂ ਸਭ ਬੋਲ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਨ ਿੰ  ਗਰੱੁਪ ਤਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। 
5. Decide as a group: 

- What was the most interesting or surprising information you discovered? 

- What was the most common action people spoke about? 

ਗਰੱੁਪ ਤਿੱਚ ਤਤਹ ਕਰੋ: 

-ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜਾਂ ਤਦਲਚਸਪ ਨਤੀਜਾ ਤਿਤਲਆ? 

- ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਕਿੰਿ ਕਤਹੜਾ ਸੀ ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 


