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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Individuals 

1. Talk with a partner, asking the questions below. 

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਦ ਿੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ਿੱ ਛੋ। 
a. What month is your birthday in? 

What is your favourite month, and why? 

 

b. What do you do in the morning?  

What do you do in the afternoon?  

What do you do in the evening? 

 

c. Where do you go in summer? 

What do you do in the winter? 

 

d. Which has been your favourite year, and why?  

 

e. Were you happier now, or in the past, why? 

What do you want to do in the future. 

 

 

2. Try to remember what your partner said, tell them what you remember about 

them, and check if you've got it right.  ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਦ ਿੱ ਤੇ ਗਏ ਜ ਆਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾ  ਰਿੱ ਖਣ 
 ੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਦ਼ਿਰ ਉਸ ਨ ੂੰ   ਿੱ ਸੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਦਕ ਤ ਸੀਂ ਦਕੂੰ ਨਾ ਕ ਝ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾ  ਰਿੱ ਖ ਸਕੇ। 
 

3. Work together to find 3 similarities and 3 differences between you and your 

partner related to what you have spoken about.  ਜੋ ਵੀ ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦਕਹਾ 
ਉਸ ੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਤੂੰ ਨ ਇਕੋ ਦਜਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਤੂੰ ਨ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਵਚਾਰੋ। 
 

Group activity 

Each member of the group should ask the questions above to as many people as possible. They should try to 

find out who they have the most similiarities with and who they have the most differences with. After this 

group members should work with someone who they had some similarities with and try to plan an activity 

that they could do together. 
 
ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 
ਗਰ ਿੱ ਪ  ਾ ਹਰ ਇਿੱਕ ਦਵਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦ ਿੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿੱ ਛੇ। ਪਤਾ ਕਰਨ  ੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਦਕ ਦਕਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਵਿੱ ਚ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਕੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਆਪਸੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ  ੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਕਿੱ ਦਠਆਂ ਹੋਰ 
ਗਰ ਿੱ ਪ ਐਕਟੀਦਵਟੀਜ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।  
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