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BBC LEARNING ENGLISH 
One-minute English 
Conversation card 

Two people 
1. Work with your partner. Choose five things you would like to describe. These should 

be nouns. 
Examples; the weather, food, a friend etc. 

మీరు మీ నసే్త ం కలిసి ఈ అభ్యాస్ం చెయ్యాలి. ఐదు విషయ్యలను ఎంచుక ండి. అవన్నీ 
నామవాచకాలయ్్ాండాలి. ఉదాహరణ: వాతావరణం, తండ,ి సనీహతిుడు/రాలు వగ ైరా. 
 

2. Work alone. Think of two sentences for each noun. One sentence should use ‘so’, the 
other should use ‘such’. 

ప ైన ఎంచుకునీ విషయ్యల గ్ర ంచి ర ండేస ివాకాాలు రాయ్ండి. ఒక వాకాంలో ‘so’ , మరొక వాకాంలో 
‘such’ వచేేలయ చూస్ుక ండి. 
The weather today is so wet! 
It’s such a wet day!  
 

3. With your partner, discuss your five choices.  

మీరు ఎంచుకునీ విషయ్యల గ్ర ంచి మీ నసే్త ంతో చర ేంచండి.  
- What do you think about the weather today? 
- The weather today is so wet! 
- I agree! It’s such a cold day today! 
 

4. Are your ideas the same or different? Why? Ask your partner. 

మీర దద రూ ఎంచుకునీ విషయ్యలలో సారూప్ాతలు, తడేాలను చర ేంచండి.  

Group activity 
1. Work with your group. Choose five things you would like to describe. These should be 

nouns. 
2. Choose a partner. Repeat stages 2, 3 and 4 of the activity. 
3. Discuss your answers with your group for each of your five choices. Decide on the 

following questions: 
Who has the most interesting sentences? Why? 
Do any group members disagree? Why? 
Do any group members agree? Why? 

1. ప ైన చపెిి న  అభ్యాసాన్నీ గ్ంప్ుగా కూడా చయె్యాచుే. మీకు నచిేన ఐదు విషయ్యలను ఎంచుక ండి. 
అవి నామవాచకాలయ్్ాండాలి.  

2. ఒక ోదాన్న గ్ర ంచి ర ండసేి వాకాాలు రాయ్ండి. ఇలయ గ్ంప్ులో అందరూ చెయ్యాలి 
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3. అందరూ రాసాక, మీలో మీరు ఈ క ంది విషయ్యలను చర ేంచండి. 
అందర లోనూ ఆస్క తకరమ ైన వాకాం రాసింద ిఎవరు? ఆ వాకాం ఏమిట?ి ఎందుకు ఆస్క తకరంగా 
అన్నపించింద?ి 

మిగతా స్భ్్ాలంతా మీతో ఏకభీ్విస్ుత నాీరా? ఎందుకు? 

మిగతా స్భ్్ాలంతా మీతో ఏకభీ్వించటలే దా? ఎందుకు?  


