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BBC LEARNING ENGLISH 

One-minute English 
Conversation card 

Pair activity 

 

1. Think of three sentences about things which you found strange or unusual in the recent 

past. 

ఈమధ్యకాలంలో మీకు కొత్తగా, వంత్గా, అసాధారణంగా అనిప ంచిన మూడు వషయాల గుర ంచి 
చెప్పండి.  
When we got married, I thought my husband’s cooking style was unusul.  

 

2. Discuss with your partner. What did they find strange or unusual? You can ask them for 

more information. 

మీ స్నేహిత్ులను కూడా అలాంటి సంఘటనల గుర ంచి చెప్పమనండ.ి  
What did you find unusual? 

 

3. Ask your partner if the situations they described have now become normal for them. You 

can ask the queston ‘are you used to…’. Your partner should respond using a positive or 

negative form of ‘[to be] used to’. 

మొదటలో  కొత్తగా వంత్గా అనిప ంచిన వషయాలకు ఇప్పపడు వాళ్లో  అలవాటుప్డాా రో లేదో  
కనుక్కండ.ి ‘Are you used to…’ అని వాకయంలో ఉప్యోగ సతత  అడగండ.ి మీ స్నేహిత్ులు ‘[to 

be] used to’ యొకక  positive form లేదా  negative form ను ఉప్యోగ సతత  జవాబు చెప్ాపలి.  
- So, are you used to your husband’s cooking now? 

- No, I am not used to it! I usually cook all the meals now! 

 

4. Repeat step three, answering your partner’s questions. Continue until you have discussed 

all your original sentences. 

మూడవ ప్ాయంట లో చెప పన వషయాలను ర పీట చెయయండి. ఈసార  మీరు, మీ అనుభవాలను 
చెప్పండి.  
 

5. Discuss with your partner: which answer was the most interesting and why? 

మీరంతా మాటలో డుకునే వషయాలోో  అనిేటికన్ాే ఆసకతతకరమ ైన అంశం ఏది? ఎందుకు?  
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Group activity 

1. Choose a partner or work in a three. Repeat the first four stages of the pair activity above. 

 ఇదదరు  లేదా ముగుు రు స్నేహిత్ులతో కలిస్   మొదట ిన్ాలుగు ప్ాయంటోలో చెప పన  అంశాలను 
అభ్లయసం చెయయండి.  
2. When you have finished, discuss your answers in a group.  

 మీరంతా చెప పన జవాబుల గుర ంచి చర చంచండి. 
3. Decide on the following questions: 

- Who had the most interesting answer? Why? 

- Who had the funniest answer? Why? 

- Does anybody feel the same way or feel differently to other group members? Why? 

ఈ కతంద ివషయాలను ప్ర శీలించండి: 
- ఎవరు అత్యంత్ ఆసకతతకరమ ైన అంశానిే చెప్ాపరు? ఎందుకు? 

- అనిేటికన్ాే హాసయప్ూర త్మ ైన జవాబు ఏది? ఎందుకు? 

- మీరు, మీ స్నేహిత్ులు చెప పన వషయాలలో గల సారూప్యత్లను, వయతాయసాలను గమనించండి.  


