BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
1. Think of five things you used to do or didn’t use to do when you were younger.
మీరు చిన్నప్పుడు చేసన్
ి లేదా చెయ్యని ఐదు ప్న్ులు చెప్ుండి.
- I used to go to primary school every morning.
- I didn’t use to ride a bike.

2. Ask your partner(s) about their choices.
మీ భాగస్వామిని, తన్ ఇష్వాలేంటో అడగండి.
- What did you use to do? Why?
3. Did you have anything in common?
మీ ఇదద రికీ ఉమ్మడి ఇష్వాలున్ానయ్ా?
- We both used to…
- We didn’t use to / Neither of us used to…

4. Did your partner say anything surprising? What was it? Tell them!
మీ భాగస్వామి చెప్ుి న్వవటిలో ల మీకు ఆశ్చరయం కలిగించిన్ది ఏదెైన్ా ఉందా? ఏమిటది?
- It was surprising that [you] used to/didn’t use to…

5. Choose the top three most important changes you have spoken about.
Explain to your partner why you have chosen these.
ఇష్వాల గురించి మీరు మ్ాటాోడుకున్ానరు కదా, వవటిలో ల మీకు న్చిచన్ మొదటి మ్ూడు ఏవి? వవటిని
ఎందుకు ఎంప్ిక చేసుకున్ానరో వివరించండి.
- I think the most important choice was… because…
- I agree / disagree with you / your choice… (because…)
Group activity
Individually, think of one thing you used to or didn’t use to do.
Sit or stand in a circle. One person will tell the group their sentence. The next member of the group will repeat the
sentences which came before, then add their sentence to the list.
The last member of the group will have to recite all the previous sentences!
From here, you can use stages 3-5 of the activity to develop your conversation.
సమిష్టి అభ్యాసం
మీలల ప్రతి ఒకకరూ కరమ్ం తప్ుకుండా చేసిన్ లేదా చెయ్యని ఒక ప్నిని గురించి ఒక వవకయం ఆలలచించుక ండి. అందరూ
వలయ్ాకవరంలల కూరుచని గవనీ లేదా నిలుచని గవనీ ఈ అభాయసం చెయ్యండి. మొదట, మీలల ఒకరు వవళ్ళు ఆలలచించుకున్న వవకయం
చెబుతారు. తరువవతి వయకతి ఆ వవకవయనిన తిరిగి చెబుతూ, తన్ు ఆలలచించి ప్ెటా టకున్న వవకయం కూడా చెప్వులి. ఇలా ఒకరి తరువవత
ఒకరు చెప్పుకుంటూ ప్ో తే, చిటా చివరి వయకతి దగగ రకొచేచసరికత గుంప్పలల చెప్ిున్ అనిన వవకవయలూ ఒకకచోటటకత చేరుతాయి. ఆ చివరి వయకతి
అనిన వవకవయలు తిరిగి చెబుతూ తన్ వవకయం కూడా కలప్వలి.
మీ సంభాషణా చాతురవయనిన మెరుగుప్రుచుక వడానికత ఇవవళ్ మ్ాటాోడుకున్న 3-5 దశ్లన్ు అభాయసం చెయ్యండి.
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