BBC LEARNING ENGLISH

One-minute English
Conversation card
Two people
1. Complete the sentences so that they are true for you. The first gaps are for names. After
names, you need to give a reason.
ఈ కింది ఖాళీలని పూరించిండి. నిజాలే రాయాలి సుమా! మొదటి ఖాళీలో సదరు వ్యకి పేరు, రిండో ఖాళీలో
కారణిం రాయిండి.

1. The friendliest person I know is _____________ because _____________.
2. The best friends that I know are ______ and _______ because _____________.
3. One person I admire is _____________ because _____________.
4. One day, I want to meet _______ and ________ because _____________.
2. Tell your partner your sentences. Then listen to their sentences.
మీరు రాసిన వాకాయలను మీ నేస్ి ానిక చెపపిండి. అలాగే అతను/ఆమె రాసిన వాకాయలను మీకు
చెపపమనిండి.
3. Tell your partner the name(s) in any sentence.
Your partner will tell you the information they can remember using ‘person’ and ‘people’.
మీరు రాసిన వాటిలో ోని ఏదెైన ఒక పేరు చెపపిండి. ఆ పేరుని బటిి ఆ వాకయింలో మీరు రాసిన విషయానిి
‘వ్యకి ’ లేదా ‘వాళ్లో/వీళ్లో’ ఉపయోగించి మీ నేసిిం చెప్ాపలి.
A: I choose XXX (and XXX). Do you remember my sentence?
B: This person… / These people….
A: Yes! / No, XXX is/are…
4. Repeat stage 3. Your partner will tell you their name(s).
సటిప్ 3 ని రపీట్ చెయయిండి. మీ నేసిిం మీకు పేరో ు చెప్ి ారు. మీరు వాకాయలు చెప్ాపలి.
5. Repeat stages 3 and 4 until there are no new names to discuss.
Discuss the questions from Discussion Questions (see below).
సటిప్ 3-4 లను రపీట్ చేసి త అనిి పేరో ల వ్చేేలా చతసుకోవాలి.
కిందన ఇచిేన Discussion Questions లోని పరశ్ిలకు జవాబులు చెబుతూ మీరింతా చరేించిండి.
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Small groups
1.
2.
3.
4.

Repeat stages 1-4 of the ‘two people’ activity with a partner.
When you have finished, change partners.
You can change partners as many times as you like.
When you have finished speaking, discuss the questions from Discussion Questions
as a group (see below).

1. స్టెప్స్ 1-4 లో ఉన్నవన్నన రిపట్
ీ చెయ్యండి
2. అన్నన అయిపో య్ాక, ఇంకో స్ననహితునితో మళ్లీ ఇదే అభ్యయసం చెయ్యండి.
3. ఇలా ఎనినసార్ీ న
ల ా ఎంతమంది భ్యగసాాములనైనా మారుసత
ూ అభ్యయసం చెయ్యయచ్చు.
4.

అయిపో య్ాక Discussion Questions లోని ప్రశ్నలన్చ చ్రిుంచ్ండి.

Large groups
1. Think of three questions to ask the group.
మీ గుంప్ులో అందరిన్న అడగడానికి వీలుగా మూడు ప్రశ్నలన్చ తయ్ారుచేసచకోండి.
Examples:
- Do you like ___?
- Can you ___?
- What is your favourite ___?
2. Ask your questions to everyone in the group.
మీ ప్రశ్నలన్చ గుంప్ులో అందరిన్న అడగండి.
3.

When you are finished, tell your group what you have found. Use ‘people’ and
‘person’.
వాళ్ీ జవాబులు వినానక ‘person’ or ‘people’ వాళ్ీం చెపాారో ఉప్యోగించి మీరు చెప్ాండి.
- Three people said ____, but only one person said ______.
- Can you tell me your information?

4.

Answer the questions in Discussion Questions.
Discussion Questions లోని ప్రశ్నలన్చ జవాబులన్చ చ్రిుంచ్ండి.

Discussion Questions
1. What new information did you learn?
2. Who had the most interesting sentence? Why?
3. Do you have any similar answers? Why?
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