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 BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Conversation card 

Individuals 
1. Individually, try to write down as many things as possible that could be either 'fun' or 'funny'.  

Fun అంటే సరదా, funny అంట ేహాస్యాసపదమ నైవి, తమాషయ అయినవి. ఈ ర ండటిిక ీసంబంధ ంచిన వయకయాలు  
వీల ైనన్ని రయయండి. 

2. With your partner, take turns to say three of the things from your list. Ensure that you either 
say two 'fun' and one 'funny' thing, or say two 'funny' and one 'fun' thing. 

మీ  నసేత ంతో కలిసి కురచున్న,  మీ లిస్్ట లో ఉని ర ండు fun కు సంబంధ ంచి వయకయాలు, ఒక funny అయిన వయకాం 
చెప్పండి. లేదా funny వి ర ండు,  fun వి ఒకట ిచపె్పండి.  

3. Listen to the things that your partner suggests and try and guess which one is the 'odd one 
out'.   
అలాగ ేమీ  నేస్యత న్ని కూడా చపె్పమనండి.  అందులో మీకు fun  గయనీ funny గయ గయనీ అన్నపంిచన్న విషయాలను నోట్ 
చేసుక ండి. 

4. Discuss whether you agree that the things on your partner's list are fun or funny. Explain why 
you think the things on your list are fun or funny.   
మీరచ నోట్ చసేుకుని విషయాలను చర్ుంచండి. మీ  నసేత ం చెపపిన వయకాం మీకు ఎందుకు fun లేదా funny గయ 
అన్నపించలేదో  వివర్ంచండి.  

5. Ask each other the following questions: మీర్దద రూ ఒకర్నొకరచ ఈ క ంద  ప్రశ్ిలడగండి: 
a. What is the funniest thing that has happened to you? 

మీ జీవితంలో జర్గన్  అతాంత హాస్యాసపదమ నై విషయం ఏమిట?ి 

b. What is the most fun you have ever had? 

మీ జీవితంలోన్న చాలా సరదా అయిన సందరభం ఏమిట?ి 

c. What is the funniest joke you know? 

మీకు తెలిసని అతాంత హాస్యాసపదమ నై జోక్ ఏమిట?ి 

d. How do you like to have fun? 

మీరచ సరదాగయ ఎలా గడపయలనుకుంటారచ? 

Group activity 

 Split the group into small groups and carry out stages 1-5 above.  

 Each group should report back the most interesting answers to the whole group and discuss as appropriate. 

గ్రూ ప్ ఏక్టివిటీ 
 మీరంతా చిని చిని గ ంప్ులుగయ విడిపో యి 1-5 సట్ ప్స లో చెపిపన అభ్ాాసం చెయాండి.  
 అతాంతా ఆసక తకరమ ైన విషయాల గ ర్ంచి అందరూ కలిసి చర్ుంచండి.  


