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One-minute English
Conversation card
Two people
1. Think of two sentences using ‘raise’ and two using ‘rise’.
‘Raise’ ను ఉపయోగించి రిండు వాక్ాాలు, ‘rise’ ను ఉపయోగస్త
ూ ఇింక్ో రిండు వాక్ాాలు రాయిండి.

Examples: Students should raise their hands to speak in class.
The price of a bus ticket rises every year.
2. Tell your partner the subject of your first sentence. Ask them to guess the rest of your
sentence.
మీ నేస్ూ ానిక్ి మీరు రాసిన మొదటి వాక్ాింలోని subject చెప్ిి, మిగతా వాక్ాానిి గస్ చెయామనిండి.

Example: My subject is ‘students’. Can you guess my sentence?
3. Tell your partner if their guess is correct. Then, discuss the use of ‘raise’ or ‘rise’ in the
sentence. Is the word used correctly?
తను చేసన
ి గస్ క్రక్ాా క్ాదా చెపిిండి. తరువాత ‘raise’ లేదా ‘rise’ అనేది ఆ వాక్ాింలో స్రగాా వాడారో లేదో
చరచించిండి.

4. Repeat stages 2 and 3. Listen to and discuss your partner’s sentence. Continue until all
sentences are finished.
2-3 సటాప్స్ రప్ీట్ చెయాిండి. మీ నేస్ూిం రాసిన వాక్ాాల గురించి క్ూడా ఇదే విధింగా చరచించిండి. మొతూ ిం అనిి
వాక్ాాలు అయిపో యిేవరక్ు ఈ పదధ తి క్ొనస్ాగించిండి.

5. When you have finished speaking, discuss the questions from Discussion Questions.
తరువాత Discussion Questions సటక్షనలోని అడిగన పరశ్ిలను చరచించిండి.

Group work
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. ఇదద రు క్లిసి ప్టైన చెప్ిి న అభ్యాస్ిం చెయాిండి.
2. అయయాక్, భ్యగస్ాామిని మయరచ మళ్లీ అదే అభ్యాస్ిం చెయాిండి.
3. ఇలయ ఎనిిస్ారీ న
ల ా భ్యగస్ాామిని మయరుచక్ుింటూ ఈ అభ్యాస్ిం చెయ్యాచుచ.
4.

తరువాత అిందరూ క్లిసి Discussion Questions లోని విషయయలను చరచించిండి.
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Discussion Questions




Which sentence was your favourite? Why?
Did you find any common mistakes? What were they.
Can you think of any more sentence using ‘raise’ and ‘rise’ to describe life in your
country?



అనిిటలీనత మీక్ు నచిచన వాక్ాిం ఏది? ఎిందుక్ు?



వాక్ాాలు రాయడింలో మీరిందరూ క్ామనగా చేసన
ి తపపిలేమైనా ఉనాియయ?



‘raise’ లేదా ‘rise’ ను ఉపయోగించి మీ దేశ్ింలోని జనజీవనిం గురించి మరక్ొనిి వాక్ాాలు
చెపిగలరా?
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