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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about childhood hobbies?  
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  

સેમ...વેલકમ સેમ!   

Sam 
Hello, everybody. Welcome! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, ચચાા શરૂ કરીએ એ પહલેા તમે ત્રણ વ્યક્તતઓને સાાંભળો અને જણાવો કે તેઓ ક્યા મવષય ઉપર 
વાત કરી રહ્યા છે. સાાંભળો અને નક્કી કરો કે ત્રણેય વ્યક્તતઓ જે શોખ અથવા અભભર ભચ મવશે જણાવી 
રહ્યા છે તે હાલના સમયનો છે કે પછી બાળપણના સમયન ાં? અઘર ાં લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી. અમે 
તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. 
 

 ‘I used to play football with my friends but now I don’t.’ 

 ‘I used to watch a lot of films when I was a child.’  

‘I didn’t use to listen to music much when I was young.’ 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, ત્રણેય વ્યક્તતઓ જે શોખ અથવા અભભર ભચ મવશે જણાવે છે તે હાલન ાં છે કે પછી બાળપણનના 
સમયન ાં? That’s right, when they were children!  

 

Sam  

Absolutely! Now let’s have a look at the language they used. 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes! દરેક વાક્યમાાં વ્યક્તત પોતાની ‘past habits’ એટલે જૂની આદતો મવશે જણાવી રહ્યો છે. ત્રણેય 
વ્યક્તતઓ જણાવે છે કે બાળપણમાાં તઓે મનયમમતપણ ેતે શ ાં કરતા હતાાં અથવા તો શ ાં નહીં કરતા હતાાં. 
પોતાની વાત કહવેા માટે વ્યક્તતઓ ક્યા શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરે છે? જાણવા ફરીથી સાાંભળો. 
 

‘I used to play football with my friends.’ 

‘I used to watch a lot of films.’ 
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પે્રઝન્ટર 
Did you hear it? જૂની આદતો અથવા પોતે જે ક્રિયા સતત કરતા હતા, તે જણાવવા માટે વ્યક્તત ‘used to’ 

નો ઉપયોગ કરે છે.  
 

Sam  

Yes, and did you hear what we put after ‘used to’? 

 

પે્રઝન્ટર 
Let’s listen again! સાાંભળો કે ‘used to’ પછી ક્યા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. 
 

‘I used to play football with my friends.’ 

‘I used to watch a lot of films.’  

પે્રઝન્ટર 

What did you hear? ‘Used to’ સાથ ેવ્યક્તત મ ખ્ય ક્રિયાપદ અથવા કમાનો ઉપયોગ કરે છે. તમે સાાંભળ્ ાં 
‘play’ એટલે રમવ ાં અને ‘watch’ એટલે જોવ ાં. મમત્રો, તમે કોઈ પણ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરી શકો છો. યાદ 
રહ ેકે જે પણ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરો તે મ ખ્ય ક્રિયાપદ હોવ ાં જોઈએ. સાથે-સાથે તમારે ક્રિયાપદનો 
કાળ જણાવવાની જરૂર નથી કારણકે ‘used to’ પહલેેથી જ જણાવી રહ્ ાં છે કે ભતૂકાળ મવશે વાત થઈ રહી 
છે. 
 

Sam  

Now, let’s quickly practise the pronunciation together! The important thing to notice here is that we 

pronounce ‘used to’ together, not like it’s two separate words. Repeat after me: 
 

‘used to’ 

 

‘I used to…’ 

 

‘I used to play football.’ 

 

‘I used to watch films.’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Great! હવે ત્રણમાાંથી એક વ્યક્તત પોતાની વાત અલગ કરે છે. તે જે નહીં કરતો હતો, તે મવશ ેજણાવે છે. 
સાાંભળો કે તેને કઈ રીતે પોતાની વાત કઈ રીતે કરી. 
 

‘I didn’t use to listen to music much.’ 
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પે્રઝન્ટર 
શ ાં તમે સાાંભળ્ ાં? તે ‘used to’ ની આગળ ‘didn’t’ કહ ેછે. અને ‘used to’ કહ્યાાં બાદ તે ક્રિયાપદનો ઉપયોગ 
કરે છે. Simple! 

 

Sam 

Yes, it is! Let’s practise the pronunciation together. Repeat after me: 

 

‘didn’t use to.’ 

 

‘I didn’t use to...’ 

  
‘I didn’t use to listen to music much.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam.  મમત્રો, તમે શીખ્યા કે પોતાની જૂની આદતો મવશે અંગ્રજેીમાાં કઈ રીતે જણાવવ ાં. હવે સમય 
થયો છે અભ્યાસ કરવાનો.  
 

બાળપણમાાં તમે ક્રફલ્મો મનયમમતપણે જોતા ન હતા. તમ ેપોતાની વાત અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવશો? 
‘Watch films’ નો ઉપયોગ કરીને તમારે જવાબ આપવાનો છે અને યાદ રાખો કે વાક્ય નકારાવાચકમાાં 
હોવ ાં જોઈએ. સેમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Sam  

I didn’t use to watch films. 

 

પે્રઝન્ટર 
Did you say the same? 

બાળપણમાાં તમે સાંગીત સાાંભળવાની આદત ધરાવતા હતા. જો અંગ્રેજીમાાં કહવે  ાં હોય તો કઈ રીતે કહશો? 

‘Listen to music’ નો ઉપયોગ કરીને જવાબ જણાવો. સેમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેા તમારી પાસે 
મવચારવાનો સમય હશે. 
 

Sam  

I used to listen to music. 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? 

ફુટબૉલ રમવ ાં એ તમારી બાળપણની આદત હતી. તમે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે જણાવશો? વાક્યમાાં ‘play 

football’ નો ઉપયોગ કરવાન ાં ભલૂતાાં નહીં. સેમના તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે 
મવચારવાનો સમય હશે. 
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Sam  

I used to play football. 

 

Sam  

Well done! Now you know how to talk about past habits, so find a friend and tell them about your childhood 

hobbies! 

 

પે્રઝન્ટર 

Good idea Sam! અને આ સાથે આજે અમે રજા લઈશ ાં.Thanks for joining us and see you next time for more 

How do I…Bye! 


