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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
Talk about the weather 
 

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  

શોન...વેલકમ શોન!  

Sian 
Hello, everybody. Welcome! 

 
પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, જો તમને અંગ્રેજીમાાં હવામાન મવશે વાત કરવ ાં હોય તો શ ાં કહશો? સહ થી પહલેા તમે સાાંભળો 
મવમવધ લોકોને જે હવામાન મવશે પોતાના મવચારો જણાવી રહ્ાાં છે. જો અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ 
વરી...અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. તમારા મતે ક્યો હવામાન શ્રેષ્ઠ છે? 

  
What's the weather like today? 
 

A) It's really cold and rainy.  
 

B) It's cloudy but it's quite warm outside. 
 

C) Ugh it's raining now.  
 

D) It's really sunny and it's very hot today! 
 

પે્રઝન્ટર 

મેં તો નક્કી કરી લીધ ાં છે કે ક્યા રહવે  ાં જોઈએ! શ ાં તમે કોઈ મનણણય લીધો? મમત્રો, જો સામેની વ્યક્તતન ે

પછૂવ ાં હોય કે બહારન ાં હવામાન કેવ ાં છે? તો અંગ્રજેીમાાં શ ાં કહશેો?  ચાલો શોન પાસથેી જાણીએ. 

Sian 
OK, so we ask the question like this:  'What is the weather like?' And it just means 'tell me about the 
weather today'. Let's practise the pronunciation. Listen again and repeat. 
 
What's the weather like? 
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પે્રઝન્ટર 

તો શોન હવામાન અંગે જણાવવા ઉપયોગી ભાષા મવશ ેવાત શરૂ કરીએ? We heard lots of adjectives - 

didn't we? મમત્રો, ‘adjectives’ એટલે મવશેષણો. 
 
Sian 
Yes! So we have adjectives to describe the weather and these are made with the noun plus the letter 
'y'. Like, for 'rain' we can say 'it's rainy today'. 
 
પે્રઝન્ટર 
હા, ‘rain’ એ સાંજ્ઞા છે અને શબ્દને મવશેષણ બનાવવા અંગ્રેજી શબ્દ ‘y’ ઉમેરવામાાં આવ્યો. ‘Y’ ઉમેરવાથી 
શબ્દ બનશે ‘rainy’. It’s rainy today.  મમત્રો, ‘cloud’ અન ે‘sun’ ન ાં મવશેષણ શબ્દ શ ાં હશે? ‘Cloud’ ને 
ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં વાદળ અને ‘sun’ ને સ યણ. જાણવા માટે સાાંભળો.  
 
It's cloudy but quite warm outside. 
 
It's really sunny and it's very hot today!! 
 
 

પે્રઝન્ટર 
તમે મવશેષણોનો ઉપયોગ કરીને હવામાન મવશે જણાવી શકો છો. યાદ રાખો તમ ેપોતાના મવસ્તારની 
સાથ-ેસાથે દેશના હવામાન મવશે પણ આ રીતે જણાવી શકો છો. મમત્રો, હવામાન મવશે વાતની શરૂઆત 
કાયમ ‘its’ થી કરો. It's cloudy, it's rainy and it's sunny'. 

 
Sian 
Now, let’s quickly practise the pronunciation together!  
It’s rainy 
  
It's sunny 
 
It's cloudy 
 

પે્રઝન્ટર 
Great! હવે તમે મવશેષણનો ઉપયોગ કરીને હવામાન મવશે વાત કરી શકો છો. પણ સેમ, જો ક્રિયાપદનો 
ઉપયોગ કરવો હોય તો? દાખલા તરીકે જો કહવે  ાં કે હમણાાં વરસાદ પડ ેછે? 

 
It's raining now. 
 
Sian 
That's right so you can say 'it's raining'. 
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પે્રઝન્ટર 
સરસ! આજે આપણે તાપમાન મવશે પણ આજે વાત કરી. So we have ‘hot’ and ‘cold’.  મમત્રો, ‘hot’ ને 
ગ જરાતીમાાં કહીશ ાં ગરમ જ્યારે  ‘cold’ ને કહીશ ાં ઠાંડ ગાર. જો એમ કહવે  ાં હોય કે ઠાંડ ગાર પણ નથી અને 
ગરમ પણ નથી તો અંગ્રજેીમાાં શ ાં કહશો?  ચાલો સાાંભળીએ. 
 
It's quite warm outside. 
 
Sian 
That's right – so 'warm' is comfortable – not hot and not cold. We can also say 'it's cool' which is 
closer to cold. 

 
પે્રઝન્ટર 
ચાલો જાણીએ કે ઠાંડ ગાર, શીતલ, હ ૂાંફવાળાં અને ગરમને અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશો? સાાંભળો અને અભ્યાસ કરો. 
 
It's cold 
It's cool 
It’s warm 
It's hot 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે જે શીખ્યા એનો અભ્યાસ કરવાનો.  

What's the weather like today? 
 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આકાશ વાદળોથી ઘરેાયલ ાં છે અને વાતાવરણ હૂાંફાળાં છે તો અંગ્રેજીમાાં શ ાં કહશો?  શોન તમને 

જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 

Sian 
It's really cloudy but quite warm. 
 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? Good! 
 

પે્રઝન્ટર 

ગ ડ! આજે સખત તડકો છે. અંગ્રેજીમાાં કેવી રીતે કહશો? 

Sian 
It's really hot and sunny 
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પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 
 
Sian.   
It's raining here in London again! What's the weather like where you are? Come and tell us! 
 

પે્રઝન્ટર 
Good idea! See you next week for more great episodes of 'How do I…' Bye! 
 
Sian 
Bye!  


