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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Individuals 

1. Individually, try to write down as many things as possible that could be either 'fun' 

or 'funny'.  

ਗਰ ੁੱ ਪ ਵਵੁੱ ਚ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਖੋ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਿੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਸਰਸ 
ਭਰੀਆ ਹੋਣ।  

2. With your partner, take turns to say three of the things from your list. Ensure that 

you either say two 'fun' and one 'funny' thing, or say two 'funny' and one 'fun' thing. 

ਆਪਣ ੇਸਾਥਈ ਨਾਿ ਵਿਸਟ ਵਵੁੱ ਚਿੀਆਂ ਵਤਿੰ ਨ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੱਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਓ ਵਕ ਦੋ ਮਨਪਰਚਾਵੇ 
ਵਾਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਸਰਸ ਭਰੀਆ।  
 

3. Listen to the things that your partner suggests and try and guess which one is the 

'odd one out'.  
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿੋਂ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਗੁੱਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ‘ਵਵਸ਼ੇ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ’ ਹਨ  

4. Discuss whether you agree that the things on your partner's list are fun or funny. 

Explain why you think the things on your list are fun or funny.  

ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿੋਂ ਸ ਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਿ ਤ ਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਵਕ ਉਹ 
ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਿੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਸਰਸ ਭਰੀਆ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਸਟ ਵਵੁੱ ਚਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁੱ ਸੋ 
ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ  ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਿੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਾਸਰਸ ਭਰੀਆ ਹਨ।   
 

5. Ask each other the following questions:  ਇੁੱਕ ਦ ਸਰੇ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱ ਛੋ: 
 

a. What is the funniest thing that has happened to you? 

ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਿ ਵਾਪਰਨ ਵਾਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੁੱ ਿ ਵਕਹੜੀ ਸੀ? 
b. What is the most fun you have ever had? 

ਤ ਸੀਂ ਹ ਣ ਤੁੱ ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਮਨਪਰਚਾਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 
c. What is the funniest joke you know? 

ਤ ਹਾਨ ਿੰ  ਬਹ ਤ ਵਜਆਦਾ ਹਾਸੇ ਵਕਹੜਾ ਚ ਟਕਿਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 

d. How do you like to have fun? 

ਤ ਹਾਨ ਿੰ  ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨਪਰਚਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਸਿੰ ਦ ਹੈ? 
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Group activity 

 Split the group into small groups and carry out stages 1-5 above.  

 Each group should report back the most interesting answers to the whole group and discuss as 

appropriate. 
 

ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ  
 ਗਰ ੁੱ ਪ ਨ ਿੰ  ਛੋਟੇ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵਿੰ ਡੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੇ 1-5 ਪੜਾਅ ਦ ਹਰਾਓ। 
 ਹਰ ਇੁੱ ਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰ ੁੱ ਪ ਨਾਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਦਿਚਸਪ ਵਰਹਾ ਜ ਆਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਢ ੁੱ ਕਵੀਂ ਵਵਚਾਰ 

ਚਰਚਾ ਕਰੋ।  
 


