BBC LEARNING ENGLISH
One-minute English
Conversation card
Two people
1. In the popular legend of Aladdin, a genie offers three wishes to Aladdin.The genie
promises that his wishes will come true. Imagine you are Aladdin. Think of three
wishes that you want to come true. Do not show your partner.
అల్లావుద్దీన్ అద్భుతద్దపంల్ో భూతం, అల్లావుద్దీన్ని మూడు కోరికల్ు కోరుకోమంట ంద్ద. తన
కోరికల్ు కచ్చితంగా నెరవేరుస్ాానని పరమలణం చేసా భంద్ద. మీరే అల్లావుద్దీన్ అనభకోండి. మూడు
కోరికల్ు కోరుకోమంటే ఏం కోరుకుంటారు? మీరేం రాస్ారో మీ నేస్ా ానికి చూపంచకండి.
Wish 1:
Wish 2:
Wish 3:
2. Ask your partner to do similar. Guess your partner’s wishes. They will tell you if
you are correct. Ask them why they chose this wish.
మీ నేస్ా ానిి కూడా అల్లగే కోరుకోమనండి. తనేం కోరుకునాిరో మీరు ఊహంచ్చ చెపపండి.
అవి నిజమో కాద్ో కనభకోకండి. ఆ కోరికల్ే ఎంద్భకు కోరుకునాిరో అడగండి.
A: I think your first wish is ‘I wish…’
B: That’s right! / No, actually, it’s ‘I wish…’
3. Repeat stage 2. Your partner will now guess your wishes.
రిపీట్ స్టేజ్ 2. ఇపుపడు మీ నేసాం, మీరు కోరుకునివాటిని గెస్ చెయ్లాలి.
4. Discuss the following questions together.
ఈ కింద్ద పరశ్ిల్నభ మీరిద్ీరూ కలిస్ చరిించండి.
- Which was the most interesting wish. Why?
అనిిటికనాి అతాంత ఆసకిాకరమైన కోరిక ఏద్ద? ఎంద్భకు?
- Which was the most realistic wish. Why?
అనిిటికనాి వాసా వికమైన కోరిక ఏద్ద? ఎంద్భకు?
- Which was the least realistic wish. Why?
అనిిటికనాి వాసా వద్ూరమైన కోరిక ఏద్ద? ఎంద్భకు?
- Which wish would you most like to come true? Why?
ఏ కోరిక కచ్చితంగా నెరవేరాల్ని మీరనభకుంట నాిరు? ఎంద్భకు?
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Group activity
1. Repeat stages 1-3 of the pair activity with a partner.
2. When you have finished, change partners.
3. You can change partners as many times as you like.
4. When you have finished speaking, discuss the questions from stage 4 as a group.
గ్ర
ూ ప్ ఏక్టివిటీ
1. మీ స్టిహతుల్ంతా కలిస్ జంటల్ుగా విడిపో యి పైన చెపపన అభ్ాాసం చెయ్ాండి.
2. ఒక ర ండ్ పూరా య్లాక జంటల్ు మలరుికుంటూ మళ్లా అద్ే అభ్ాాసం చెయ్ాండి.
3. అల్లగే అంద్రితోనూ జంటగా ఒకోక ర ండ్ వచేిల్ల అభ్ాాసం చెయ్ాండి.
4. అంతా పూరా య్లాక, పైన స్టేజ్ 4 ల్ో ఇచ్చిన నాల్ుగు పరశ్ిల్నభ మీరంతా కలిస్ కూరుిని
చరిించండి.
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