BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Individuals
1. In pairs, choose a role – one person should be a customer and one should be a
salesperson.
మీ స్నేహితునితో పాటు ఈ చిన్ే ఆట - ఒకరు అమ్మేవారు, ఒకరు కొనేవారు.

2. The salesperson should choose an item that they have with them and attempt to
'sell' it to their partner. They should use 'very' to make the descriptions stronger.
అమ్మేవారు ఏదైనా ఒక వస్తువున్త ‘very’ అని వాడి ఎందతకు కొనాలో కారణాలు చబుతూ కస్ట మర్ కు
అమమేలి.

– This mobile phone is very good value.
3. The customer should come up with reasons that the product should be cheaper.
They should use 'too' to describe these reasons.
కస్ట మర్ మమతరం ‘too’ అనే పదానిే వాడుతూ ఆ వస్తువు ఖరీదత ఎకుువగా ఉందని, ఇంతకనాే తకుువ
ధరకి ఇవాాలని బేరమమడాలి.

- It's too old.
4. Swap roles and repeat with a different object.
మీరు, మీ నేస్ుం, పాతరలన్త అటు ఇటు మమరుుకుని మళ్లీ ఇదే అభ్యాస్ం చయ్ాండి.
Group activity
As a group choose an item that one member of the group has with them. Split the group in half, one group
should be salespeople and one group should be customers. The salesperson group should work together to
come up with reasons to buy the product, using 'very'. The customer group should work together to come up
with reasons for the product to be cheaper. Once groups have had time to decide on a number of positive
and negative characteristics, members should pair with someone from the other group and follow stages 2
and 3 of the activity above.
Group activity
మీ స్నేహితులంతా రండు గ్ర
ూ పులుగా విడిపో యి, ఒక గ్ర
ూ పు అమ్మేవారిగానూ, రండో గ్ర
ూ పు కొనేవారిగానూ మారిపో యి ఈ
అభ్యాసం చెయ్ాండి. అమ్మేవారంతా తమ దగ్గ ర ఉనే వసతువునత ఎందతకు కొనాలో చెపపడానికి ‘very’ వాడుతూ వీల ైననిే
కారణాలు రాస్ి పెట్ు టకోవాలి. కొనేవారు ధర తగిగంచమని అడగ్డానికి ‘too’ వాడుతూ వీల ైననిే కారణాలు రాస్ి పెట్ు టకోవాలి.
తరువాత ఈ గ్ర
ూ పులోంచి ఒకరు, ఆ గ్ర
ూ పులోంచి ఒకరు జంట్లుగా విడిపో యి పెైన 4 స్ెుపుపలోో చెపిపన అభ్యాసం చెయ్ాాలి.
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