BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Individuals
1. Make a list of things that you dream of doing.
మీరు నెరవేరుుకోవాలనుకునే కలల జాబితా తయారుచేయండి.
- I would love to travel to every country in the world.
2. Ask your partner what would have to happen for the dreams on their list to come
true
మీ స్నేహితులు కనే కలలు సాకారం కావాలంటే ఎలాంటి పరిస్ి త
థ ులు ఉండాలో వాళ్ల ని
అడగండి.
- I would have to win a lot of money.
3. Make unreal conditional sentences about events on your list.
మీ లిస్ట్ లో రాస్థనవాటి గురించి అవాస్త వికమైన పరిస్ి త
థ ులతో కూడిన వాకాాలను మీ జాబితాలో
చేరుండి.
- If I won a lot of money, I would travel to every country in the world.
4. Look at your partner's suggestions from step 2 – what would you do if those things
happened to you.
Step-2 లో మీ స్నేహితులు చెప్థిన పరిస్ి త
థ ులు మీకు ఎదురైతే మీరం చేసత ారు?
- If I won a lot of money, I would buy a big house.
5. Compare your ideas.
మీ అందరి ఆలోచనలను పరస్ిరం పో లిు చూస్ుకోండి.
- I wouldn't go to every country in the world because…
Group activity
Each member of the group should write an unlikely event on a piece of paper. Everyone puts their pieces of
paper into a box. Group members take it in turns to choose a suggestion from the box – each group member
would then suggest, using unreal conditionals, what they would do if the unlikely event happened.
Group activity
మీ గుంపులోని పరతీ ఒకకరూ వాస్త వదూరమైన లేదా దాదాపు అసాధ్ామైన స్ంఘటనలు లేదా పరిస్ి త
థ ుల గురించి ఒక చీటీ
మీద రాస్థ, వాటనిేటినీ ఒక డబ్బాలో వెయాండి. అనీే కలిప్నసాక, ఒకకకకకరుగా ఒకోక చీటీ తీస్ూ
త అందులో రాస్థనది మీకు
ఎదురైతే ఏం చేసత ారో చెపిండి.
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