
 

 

 

One-minute English © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 1 

 
 

 

BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Conversation card 

Individuals 
1. Make of list of things that could happen in the next few months.   

రాబో యే కొన్ని నలెలలో  సాధ్యపడే కొన్ని సంఘటనల జాబితా తయారుచేయండి.   
- I might have a free weekend. 
 

2. Ask your partner what they will do if the things on their list happen.    
ఆ జాబితాలల రాసనివి జరగిిత ేఅపపుడు మీర ం చేసాా రు? అన్న మీ సని హతిులను ఇంగిోష లల అడగండి.    
- If you have a free weekend, what will you do? 
 

3. Make real conditional sentences about events on your partner’s list which are 
possible for you.   

          జాబితాలల ఊహించిన సంఘటనలు న్నజమ తై,ే వ్యకతాగతంగా మీర ం చేసాా రో రాయండి.  
             - If I have a free weekend, I’ll visit relatives. 
 

4. Suggest alternative consequences for your partner’s events. 

ప ైన చపెుినదాన్నకత పరతాయమ్ాియంగా ఏం చయె్యయచోో  మీ సని హితున్నకత సలహా ఇవ్వండి.  
- If you have a free weekend, I think you’ll go to the cinema.  
 

5. Tell your partner whether you agree with their suggestions.  

ప ైన చపెుిన సలహాను మీరంగకీరిసాా రా లేదా చెపుండి.  
- I won’t go the cinema because… 

Group activity 
As a group make a list of possible things that could happen in the next month. For each 
possible event, ask the members of the group to say what you will do. Then discuss which 
suggestion is the most interesting for each event. As an extension, group members could 
suggest what they think others will do, using stages 4 and 5 of the activity above. 
  
Group activity 

వ్చేో  నలెలల సాధ్యపడే కొన్ని సంఘటనల జాబితా తయారుచెయయండి. అందులల ఒక సంఘటన సాధ్యమ తైే ఏం 
చేసాా రో మీ సని హతిులను అడగండి. వ్చిోన సలహాలలల ఏద ిఅతయంత ఆసకతాకరమ నైదో  చరిో ంచండి. దీన్నకత 
కొనసాగింపపగా, మిగతావాళ్లో  ఏం చసేనా  బాగ ంట ందో  అన్న ఒకొొకొరూ వ్యకతాగతంగా అనుకుంట నాిరో  రాయండి. 
దీన్నకోసం ప ైన చపెుిన 4, 5 దశలను అనుసరించండి.   


