
 

 
How do I © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
Talk about your morning routine 
 

This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે  

ફિલ...વેલકમ ફિલ!  

Phil 
Hello, everybody. Welcome! 

 
પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે ચચાા  કરીશ ાં કે તમે કેવી રીતે પોતાના સવારના મનત્યક્રમ મવશે વાત કરશો. સહ થી પહલેા 
તમે સાાંભળો મવમવધ લોકોન ેજે તેમની સવારની ફિનચયાા મવશે જણાવી રહ્યા છે. જો અઘર ાં લાગત ાં હોય 
તો ડોન્ટ વરી...અમે તમને શીખવામાાં મિિ કરીશ ાં. તમારી મિિ માટે બે શબ્િો છેેઃ ‘get up’ એન્ડ ‘wake 

up’. 

  
I wake up at 6 o’clock. 
 
I get up at 7 o’clock. 
 
I have a shower at 7 o’clock. 
 
I have breakfast at 8 o’clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને કેટલ ાં યાિ રહ્ ાં? ડોન્ટ વરી...તમે સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકો એ માટે િરેક વાક્ય મવશ ેઆજે 

અમ ેમવસ્તારમાાં વાત કરીશ ાં. તો મમત્રો, શ ાં તમને યાિ છે પ્રથમ વ્યક્તતએ ‘I wake up at…..’ પછી શ ાં કહ્ ાં?  

Phil 

It was 6 o’clock. When you want to say the time, you have to use the word ‘at’ to mention the time. For 

example, I can say ‘I wake up at 5 o’clock’ Let’s practice. Listen and repeat. ‘I wake up at 6 o’clock’  
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પે્રઝન્ટર 

બીજા વ્યક્તતએ કહ્ ાં, ‘I get up at….’ એટલે ‘હ ાં સવારે આટલા ......વાગે ઉઠી જાવ છાં.’ મમત્રો, શ ાં તમને 

સમય યાિ છે? તમે એકિમ બરાબર બોલયાાં!  સમય છે ‘at 7 o’ clock’ એટલે સવારનાાં 7 વાગે. મમત્રો, 

ધ્યાન રાખો  કે અંગ્રજેી શબ્િો ‘wake up’ અને ‘get up’ નો અથા જ િો થાય છે. ‘Wake up’ નો અથા થાય છે 

ઊંઘમાાંથી ઉઠવ ાં જ્યારે ‘get up’  નો અથા થાય છે કે વ્યક્તત પોતાનો મનત્યક્રમ શરૂ કરવા માટે વ્યક્તત 

પલાંગમાાંથી ઉતરી રહ્યો છે. 

Phil 

Let’s practice saying the sentence. Listen and repeat. 
 

‘I get up at 7 o’clock. 

પે્રઝન્ટર 

વેલડન! ત્રીજી વ્યક્તત પોતે ક્યારે સ્નાન કરે છે તેના મવશે જણાવે છે. મમત્રો, ત્રીજી વ્યક્તતએ જે સમય 

કહ્ ાં શ ાં તમને એ યાિ છે? તમે એકિમ બરાબર બોલયાાં! સવારે 7 વાગે. 

Phil 

We use the action word ‘have’ with shower. 

  

પે્રઝન્ટર 

હા, તમે સ્નાન સાથે ફક્રયાત્મક શબ્િ ‘take’ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમે કાંઈક કરી રહ્યા છો અથવા 

કઈક અન ભવ કરો છો તો એ જણાવવા માટે અંગ્રેજી શબ્િ ‘have’ નો ઉપયોગ કરો. 

Phil 

Yes, let’s practice. Listen and repeat. 
 

‘I have a shower at 7 o’clock.’ 

  

પે્રઝન્ટર 

સરસ! ચોથો વ્યક્તત પોતે સવારનો નાસ્તો કેટલા વાગે કરે છે તે મવશે જણાવી રહ્યો છે. મમત્રો, ‘have 

breakfast’ નો અથા ‘to eat પણ થાય છે  ‘Have breakfast’ એ અંગ્રેજી શબ્િ ‘have’ નો વધ  એક ઉપયોગ 

બતાવે છે. ફિલ, શ ાં ‘have’ નો ઉપયોગ ‘drinks’ એટલે કે પીણાાં સાથે કરી શકાય? 

Phil 

You absolutely can. We can use ‘have’ to talk about eating and drinking. So I can say, I’m having a sandwich 
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and I’m having a coffee. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘Have’ શબ્િ કેટલ ાં મહત્તવન ાં છે! So why don’t we ‘have a practice’? 

   

Phil 

Yes, let’s practice. Listen and repeat. 

 

I have breakfast at 8’clock. 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે જે શીખ્યા એનો અભ્યાસ કરવાનો. જો તમને કહવે  ાં હોય સવારે 8 વાગ ે

ઊંઘમાાંથી ઊઠી જાવ છો તો અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશો? ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે 

મવચારવાનો સમય હશે. 

I wake up at 8 o’clock. 

 

Did you say the same? તમે પોતાનો મનત્યક્રમ સવારે 9 વાગે શરૂ કરો છો તો અંગ્રેજીમાાં કેવી રીતે કહશો? 

ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 

Phil 

I get up at 9 o’clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! હવે તમ ે અંગ્રેજી શબ્િ ‘have’ નો ઉપયોગ કરીને બે જ િી-જ િી વાક્ય કહો. તમારી મિિ માટે શબ્િો 

છે ‘shower’ અને ‘breakfast’. મમત્રો, જો તમે અંગ્રજેીમાાં કેવી રીતે કહશો કે સવારે 9 વાગે સ્નાન અથવા 

નાસ્તો કરો છો?  ફિલ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 

Phil 

I have a shower at 9 o’clock. 
 

I have breakfast at 9 o’clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 
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Phil 

I think you did very well, and I hope you had fun listening to today’s lesson. Now, I’m going to have a coffee. 

 

પે્રઝન્ટર 

હ ાં પણ! મમત્રો, યાિ રાખો કે ‘wake up’ અન ે‘get up’ ન ાં અથા જ દ ાં છે. જ્યારે પણ તમે સમય મવશે વાત કરો 

ત્યારે અંગ્રેજી શબ્િ ‘at’ નો ઉપયોગ અચકૂ કરો. Thanks for joining us today, goodbye! 

Phil 
Goodbye! 

  


