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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 

Conversation card 

Two people 

 

1: Complete the sentences so that they are true for you. 

    ਵਾਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। 
 

    1. I usually come back home after ____  , because ______ . 

 

    2. Once, I went back ____ , because  ______ . 

 

    3. Sometime, I think about going back to _____ because _____. 

 

    4. The reason I come back _____ is because  _____ .  

 

 

2. Choose any green word(s). Tell your partner the word(s). Ask them to guess the 

number of the sentence and the reason you gave. 

ਹਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ।  
    The word is _______. Which sentence do you think it is? What reason do you think I gave? 

 

3. Using this information, your partner will guess one of your complete sentences. 

    ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਕ ਨੂੂੰ  ਪੂਕਰਆਂ ਕਰੇਗਾ।  
     I think your sentence is _____. Am I correct? 

 

4. Tell them if they are correct. Repeat the activity by guessing your partner’s sentences. 

    ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱਸੋ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਾਜੇ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਦਾਜੇ ਵੀ 
ਦੱਸੋ। 
 

5. When you have spoken about all the sentences, answer the following questions. 

    ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋਵੋ, ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਕਦਓ। 
    - Which sentence was the most interesting? Why? 

    - Which sentences were easy to guess? Which ones were difficult? Why? 

    - Were any sentences surprising? Why? 
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Group activity 

 

1. Repeat stages 1-4 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 5 as a group. 

ਗਰ ੁੱ ਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 
 

1. ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ 1-4 ਤੱਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ। 
2. ਜਦੋਂ ਗਤੀਕਵਧੀ ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਦਲੇ। 
3. ਤੁਸੀਂ ਕਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਕਵੱਚ ਗਤੀਕਵਧੀ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਪੂੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ। 


