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BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 

Conversation card 

Write your answers to the questions below. You can write more than one and make sure you use 
‘both’, ‘neither’ and ‘either’ when you write! Try to write a range of sentence-types. Use the 
examples to help you: 
 

క ిందనిచ్చిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయిండి. ‘Both’, ‘neither’ and ‘either’…ఈ ప్దాలను ఉప్యోగసి్తూ  
వాకాాలు రాయిండి. క ింద ఇచ్చిన ఉదాహరణల స్హాయింతో ఒకకొకొ ప్రశ్నకు వీల ైననిన ఎకుొవ జవాబులు 
రాయడానిక  ప్రయత్నించిండి.   

 

The questions Your answers 

 
Which do you prefer – chocolate cake or ice 

cream? 

 మీకు ఏది ఇష్ట ిం? – చాకలే ట్ కలక్ లేదా ఐస్క ర్ిం 

Example: 
Both are delicious. Both! I can’t choose, 
but I try not to eat both together. 
Depending on my mood, I’ll eat either 
chocolate cake or ice cream. And when 
I’m on a diet, I eat neither. 

 
What would you like for breakfast? We have toast 

and eggs. 

బరరక్ ఫాస్ట  లో  మీరలిం తీస్ుకుింటారు?  

బరరడ్ ట ోస్ట , గుడ్లే  ఉన్ానయి. 

 

 
What do you like doing on holiday? Going to the 

beach or going to the mountains? 

స్ెలవుదని్ాలోే  మీరు ఏిం చేస్ాూ రు?  

బీచ కు వళేె్డానిక  ఇష్ట ప్డ్తారా? లేక కకిండ్లు ఎకొడానిక  
ఇష్ట ప్డ్తారా? 

 

 
Do you listen to jazz or rock music? 

 మీకు జాజ్ స్ింగతీిం ఇష్ట మా? లేక రాక్ మయాజిక్ 
ఇష్ట మా? 

 

 
What do you like to do on a Saturday night? Go 

out or stay in? 

శ్నివారిం స్ాయింతరిం మీరలిం చయెాడానిక  ఇష్ట ప్డ్తారు?  

బయటిక  వెళ్తారా? లేక ఇింటపి్టటట న్ే ఉిండ్డ్ిం ఇష్ట మా? 
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How do you keep fit? Going to the gym (alone) or 
playing a sport (in a team)? 

మీరు శారరీకింగా దృఢింగా ఉిండాలింటే ఏిం చేస్ాూ రు?  

జిమ కు వళె్తారా? లేక ఆటలు ఆడ్తారా? 
 

Pair or group work - Speaking 
Ask and answer the questions with your partner. Do you have anything in common? 

మీ స్ననహతిులను కూడా ఇలాింటి ప్రశ్నలే అడ్గిండి. మీకు, మీ స్ననహతిులకు కామన గా ఏవెైన్ా ఉన్ానయిేమో 
ప్రశిీలించిండి. 


