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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 
Conversation card 

Pair activity 

 

1. Think of three sentences about things which you found strange or unusual in the 

recent past. 

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਵਤਿੰ ਨ ਿ਼ਾਕ ਸੋਚੋ।  
 

When we got married, I thought my husband’s cooking style was unusul.  

 

2. Discuss with your partner. What did they find strange or unusual? You can ask 

them for more information. 

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਥੀ ਨ਼ਾਲ ਵਿਚ਼ਾਰ ਿਟਾਂਦਰ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤ਼ਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਹੋਰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿੀ ਮਿੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
What did you find unusual? 

 

3. Ask your partner if the situations they described have now become normal for 

them. You can ask the queston ‘are you used to…’. Your partner should respond 

using a positive or negative form of ‘[to be] used to’. 

 

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਥੀ ਨੂਿੰ  ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਉਸ ਿਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਸਧ਼ਾਰਨ ਸਵਥਤੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ‘are you used to…’ ਿ਼ਾਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਸ਼ਾਥੀ 
‘[to be] used to’ ਿ਼ਾਕ ਬਣਤਰ ਦ਼ਾ ਹਾਂ ਿ਼ਾਚਕ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਿ਼ਾਚਕ ਰੂਪ ਇਸਤੇਮ਼ਾਲ ਕਰੇ।  
 

- So, are you used to your husband’s cooking now? 

- No, I am not used to it! I usually cook all the meals now! 

 

4. Repeat step three, answering your partner’s questions. Continue until you have 

discussed all your original sentences. 

 

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਥੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦ਼ਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਕਵਰਆ ਨੂਿੰ  ਦੁਹਰ਼ਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ 
ਿ਼ਾਕਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਵਿਚ਼ਾਰ ਚਰਚ਼ਾ ਨ਼ਾ ਕਰ ਲਿੋਂ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂਿੰ  ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੋ।  
 

5. Discuss with your partner: which answer was the most interesting and why? 

 

ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਥੀ ਨ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਹੜ਼ਾ ਜੁਆਬ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਦਲਚਸਪ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਸੀ? 
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Group activity 

 

1. Choose a partner or work in a three. Repeat the first four stages of the pair activity 

above. 

 

ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਤਿੰ ਨ ਸ਼ਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰੋ। ਉਪੱਰ ਵਦੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ  ਦੇ ਚ਼ਾਰਾਂ ਪੜ਼ਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੁਹਰ਼ਾਓ।  
 

2. When you have finished, discuss your answers in a group.  

 

ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਜੁਆਬ ਆਪਣੇ ਗਰੱੁਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚ਼ਾਰੋ।  
 

3. Decide on the following questions: 

 

- Who had the most interesting answer? Why? 

- Who had the funniest answer? Why? 

- Does anybody feel the same way or feel differently to other group members? Why? 

 

ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਜੁਆਬਾਂ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸਲ਼ਾ ਕਰੋ।  
ਵਕਸ ਦ਼ਾ ਜੁਆਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਦਲਚਸਪ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਉਂ? 

ਵਕਸ ਦ਼ਾ ਜੁਆਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜੇਦ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਉਂ? 

ਕੀ ਗਰੱੁਪ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਸੋਵਚਆ ਵਗਆ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ ਿੱਖਰ਼ਾ ਿੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤ਼ਾ ਜੇ ਅਵਜਹ਼ਾ ਹੋਇਆ 
ਤਾਂ ਵਕਉਂ ਹੋਇਆ।  
 

 


