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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Two people 

 

1. In the popular legend of Aladdin, a genie offers three wishes to Aladdin.The genie 

promises that his wishes will come true. Imagine you are Aladdin. Think of three 

wishes that you want to come true. Do not show your partner. 

ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਜ ਿੰ ਨ ਨੇ ਉਸਨ ਿੰ  ਜ ਿੰ ਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹਾ। ਜ ਿੰ ਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਿੀ ਾ ਹੈ ਜਿ ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਹੋ  ਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਚੋ ਜਿ  ੁਸੀਂ ਅਲਾਦੀਨ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ ਿੰ ਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚੋ ਜ ਿੰ ਨਾਂ ਨ ਿੰ   ੁਸੀਂ ਪ ਜਰਆਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ 
ਦੱਸਣਾ। 
Wish 1: 

Wish 2: 

Wish 3: 

 

2. Guess your partner’s wishes. They will tell you if you are correct. Ask them why 

they chose this wish.   

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅਿੰ ਦਾ ਾ ਲਗਾਓ। ਉਹ  ੁਹਾਨ ਿੰ  ਦੱਸਣਗੇ ਜਿ ਿੀ  ੁਹਾਡੇ ਅਿੰ ਦਾ ੇ ਠੀਿ 
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪੱੁਛੋ ਜਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਿੀ ੀਆਂ।    
 

A: I think your first wish is ‘I wish…’ 

B: That’s right! / No, actually, it’s ‘I wish…’  

 

3. Repeat stage 2. Your partner will now guess your wishes. 

ਦ ਸਰੇ ਪੜਾਅ ਨ ਿੰ  ਦੁਹਰਾਓ ਹੁਣ  ੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ  ੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿੰ ਦਾ ਾ ਲਗਾਏਗਾ। 
 

4. Discuss the following questions together. 

- Which was the most interesting wish. Why? 

- Which was the most realistic wish. Why? 

- Which was the least realistic wish. Why? 

- Which wish would you most like to come true? Why? 

 

ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ੇ ਪਰਸ਼ਨ ਇਿੱਜਠਆਂ ਦੁਹਰਾਓ। 
- ਸਭ  ੋਂ ਵੱਧ ਜਦਲਚਸਪ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅ ੇ ਜਿਉਂ? 

- ਸਭ  ੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸ ਜਵਿ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅ ੇ ਜਿਉਂ? 

- ਸਭ  ੋਂ ਘੱਟ ਵਾਸ ਜਵਿ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅ ੇ ਜਿਉਂ? 
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-  ੁਸੀਂ ਸਭ  ੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ ਰ ੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਅ ੇ ਜਿਉਂ? 

 

Group activity 

 

1. Repeat stages 1-3 of the pair activity with a partner. 

2. When you have finished, change partners.   

3. You can change partners as many times as you like. 

4. When you have finished speaking, discuss the questions from stage 4 as a group. 

ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 
1. ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ 1-3 ਪੜਾਅ ਨ ਿੰ  ਦੁਹਰਾਓ। 
2.  ਦੋਂ ਇੱਿ ਗ ੀਜਵੱਧੀ ਖ਼ ਮ ਹੋ  ਾਵੇ  ਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਦਲੋ।   
3.  ੁਸੀਂ ਜ ਿੰ ਨੇ ਚਾਹੋ ਉਹਨੇਂ  ਸਾਥੀ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅ ੇ ਇਸ ਗ ੀਜਵੱਧੀ ਨ ਿੰ  ਦੁਹਰਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।  
4.  ਦੋਂ  ੁਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਜਵੱਚ ਅਜਭਆਸ ਿਰ ਚੁੱ ਿੇ ਹੋਵੋ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨ ਿੰ  ਦੁਹਰਾਓ। 


