BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Two people
1.
Complete the sentences so that they are true for you. The first gaps are for names. After
names, you need to give a reason.
ਵਾਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਹੀ ਤੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਹਹਲੀ ਖਾਲੀਂ ਥਾਂ ਨਾਂਵ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਹਵੱ ਚ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ।
1. The friendliest person I know is _____________ because _____________.
2. The best friends that I know are ______ and _______ because _____________.
3. One person I admire is _____________ because _____________.
4. One day, I want to meet _______ and ________ because _____________.
2.
Tell your partner your sentences. Then listen to their sentences.
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਣੋ।
3.
Tell your partner the name(s) in any sentence.
Your partner will tell you the information they can remember using ‘person’ and ‘people’.
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੂੰ ਵਾਕ ਹਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੱ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱ ਸੇਗਾ
A: I choose XXX (and XXX). Do you remember my sentence?
B: This person… / These people….
A: Yes! / No, XXX is/are…
4.
Repeat stage 3. Your partner will tell you their name(s).
ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇਗਾ।
5.
Repeat stages 3 and 4 until there are no new names to discuss.
Discuss the questions from Discussion Questions (see below).
ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜੁੜਨ। ਹਵਚਾਰਨ ਲਈ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ
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ਹਵਚਾਰੋ।

Small groups
1.
2.
3.
4.

Repeat stages 1-4 of the ‘two people’ activity with a partner.
When you have finished, change partners.
You can change partners as many times as you like.
When you have finished speaking, discuss the questions from Discussion Questions
as a group (see below).

1. ਇਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹਵਅਕਤੀ ਹਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਹਵਧੀ ਦੇ 1-4 ਤੱ ਕ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ।
2. ਜਦੋਂ ਗਤੀਹਵਧੀ ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਥੀ ਬਦਲੋ ।
3. ਤੁਸੀਂ ਹਜੂੰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਸਾਥੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਵੋ। ਹਵਚਾਰਨ ਲਈ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ ਹਵਚਾਰੋ।

Large groups
1. Think of three questions to ask the group.
ਗਰੁੱ ਪ ਹਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਹਤੂੰ ਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
Examples:
- Do you like ___?
- Can you ___?
- What is your favourite ___?
2. Ask your questions to everyone in the group.
ਗਰੁੱ ਪ ਹਵੱ ਚ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ।
3.

When you are finished, tell your group what you have found. Use ‘people’ and
‘person’.
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਹਵਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜੁਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

- Three people said ____, but only one person said ______.
- Can you tell me your information?
4. Answer the questions in Discussion Questions.
ਹਵਚਾਰਨ ਲਈ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਹਦਓ।

Discussion Questions
1. What new information did you learn?
2. Who had the most interesting sentence? Why?
3. Do you have any similar answers? Why?
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