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BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Conversation card 

Two people 
 
1: Complete the sentences so that they are true for you. 

ఈ వాక్ాాలు నిజమయ్యాలా ఖాళీలను పూర ించిండి. 
 
    1. I usually come back home after ____  , because ______ . 
 
    2. Once, I went back ____ , because  ______ . 
 
    3. Sometime, I think about going back to _____ because _____. 
 
    4. The reason I come back _____ is because  _____ .  
 
 
2. Choose any green word(s). Tell your partner the word(s). Ask them to guess the number 
of the sentence and the reason you gave. 

ప ైన గ్రనీ్ లో ఉనన ఏ పదాలల ైనా ఎించుకుని మీ నేస్ాా నిక్ి చెపపిండి. అది మీరు ఎకకడ ఏ వాకాింలో 
వాడారో వాళ్లని గ్ెస్ చెయ్ామనిండి.  
 
 The word is _______. Which sentence do you think it is? What reason do you think I gave? 
 
3. Using this information, your partner will guess one of your complete sentences. 

     మీర చ్చిన సమాచారిం ఉపయోగ్ ించ్చ మీరు రాసిన పూర ా వాక్ాానిన మీ నేసాిం చెప్ాపలి.  
    I think your sentence is _____. Am I correct? 
 
4. Tell them if they are correct. Repeat the activity by guessing your partner’s sentences. 

మీ నేసాిం చెపిపింది సరెైనదో  క్ాదో  చెపపిండి.  ఇదే విధింగ్ా మీర ద్దరూ రోల్స్ మారుికుని మళీల ఈ 
అభ్యాసిం చెయ్ాిండి.  
 
5. When you have spoken about all the sentences, answer the following questions. 

అనిన వాక్ాాలూ పూరాయ్ాాక ఈ క్ిింద ిపరశ్నలకు జవాబులు చెపపిండి.  
 
    - Which sentence was the most interesting? Why? 
    - Which sentences were easy to guess? Which ones were difficult? Why? 
    - Were any sentences surprising? Why? 
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Group activity 
 

1. Repeat stages 1-4 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 5 as a group. 

 

1. 1-4 లో చెప్పిన అంశాలన్ని ఒక స్నిహితున్నతో కలిస్ప అభ్యాసం చెయ్ాండి. 
2. అదయిన తరువాత మరో స్ని హితున్నతో మొతత ం అభ్యాసం రిప్ీట్ చెయ్ాండిం 

3. వీల ైనంత ఎకకువమందితో ఈ అభ్యాసాన్ని రిప్ీట్ చెయ్ాండి. 
4. తరువాత, 5 లో ఇచ్చిన ప్రశ్ిలకక జవాబులక రాయ్ండి. 

 


