BBC LEARNING ENGLISH
One-minute English
Conversation card
Individuals
1. Think of three actions that people do for you regularly.
తరచుగా మీకోసం ఇతరులు చేసే మూడు చరయలను చెప్పండి.
- The bus driver checks my ticket.
2. Tell your partner one sentence. Ask them to change it into a setence using
‘have/get something done’.
పైవాటిలో ల ఒకదాని గురచంచి మీ సేేహితునికి ఒక వాకయం చెప్పండి. దానిే మారచి ‘have
something done’ అని వచేిలా వాకయం చెప్పమనండి.
- The bus driver checks my ticket. Can you change the sentence using ‘have
something done’ or ‘get something done’?
3. Decide with your patner if his/her answer is correct. Then provide more detail
about the sentence.
మీ నేసతం చెపపపన వాకయం సరైనదా కాదా చరచించండి.
- You get your ticket checked by the bus driver?
- That’s correct! I usually take the bus to work. How about you?
4. Ask your partner to give you a sentence that needs changing in the same way.
Repeat the above steps until you have spoken about all sentences.
అలాగే, మీ సేేహితులను మీకొక వాకయం ఇవవమండి. పై ప్ద్ధ తిలల మీరు దానిే మారచి
చెప్పండి. ఆ వాకాయలు సరైనవా కావా చరచించండి.
5. Did you have any similar answers? Were there any surprising or interesting
answers? Why? Discuss with your partner.
మీరంతా ఒకేలాగ చెప్ాపరా? లేదా కొతత విషయాలేమైనా తెలిసాయా? అవేమిటి?
Group activity
1. Choose a partner or work in a three. Repeat the first three stages of the individual
activity.
ఒకరు లేదా ముగుురు సేేహితులతో కలిసప పైన చెపపపన అభ్యయసం ప్ూరచత చెయయండి.
2. When you have decided on your correct sentences, mix with other individuals in the
group. Ask them to share their sentences with you.
మీరంతా సరైన వాకాయలు రూప్ ందంచాక, మిగతా సేేహితులను కూడా కలుప్ుకోండి. వాళ్ో ను కూడా
వాకాయలు రూప్ ందంచమనండి.
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3. Can you find someone with the same sentence as you?
మీ వాకయంతో సరచప్ో లిన వాకయం ఎవరైనా చెప్ాపరా?
4. When everyone has spoken, share your findings as a group.
అంద్రూ అనిే వాకాయలు చెప్ాపక, ఈ అభ్యయసం దావరా మీరు నేరుికునే విషయాలను ప్ంచుకోండి.
5. Decide as a group:
- What was the most interesting or surprising information you discovered?
- What was the most common action people spoke about?
మీరంతా గుంప్ుగా ఈ కింద విషయాలను చరచించండి:
- అనిేటికనాే ఎకుువ ఆశ్ిరయప్రచిన లేదా ఆసకితకరమైన విషయం ఏద?
- మీరంద్రూ కామన్ గా చెపపపన విషయం ఏద?
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