
 
BBC LEARNING ENGLISH 
Essential English Conversation 
छंद आ�ण फावल्या वेळेतल्या गोष्ट�: 
तुला काह� छंद आहेत का? 
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Tejali 
नमस्कार �मत्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वगार्त तमुच ंस्वागत, मी तजेाल�. 
आजच्या भागात लोकानंा त्यांच्या छंदाबद्दल कसं �वचारायचं ते �शकणार आहोत. 
 
Helen  
Do you have any hobbies? 
 
Jim 
Yes, I like watching movies. How about you? 
 
Helen 
I like reading books. 
 
Tejali 
हेलनने जीमला �वचारलं do you have any hobbies? तलुा कोणते छंद आहेत का हे �वचारण्यासाठ� असं 
�वचारतात. हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा. 
       
Do you have any hobbies? 
 
Tejali 
जीम म्हणाला ‘Yes, I like watching movies’. तुम्हाला एखाद� गोष्ट आवडते असं सांगायचं असेल तर 
त्यासाठ�  I Like …. असं म्हणतात. हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा. 
    
Yes, I like watching movies. 
 
How about you? 
 
Tejali 
हेलन म्हणाल� �तला पसु्तकं वाचायला आवडतात. पसु्तकं वाचणे म्हणजे ‘reading books’ अनेक छंदांच 
वणर्न करण्यासाठ� त्या शब्दाच्या शेवट� ing लावतात. आपण काह� उदाहरण ंऐकू  
पतंग उडवणे    
Flying a kite 
संग्रहालायानंा भेट देणे    
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Visiting Museums 
 फोटो काढणे          
Taking photos 
संगीत ऐकणे    
Listening to music 
हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा  
        
I like reading books. 
 
Tejali 
वा! आता इतर लोक एकमेकांना त्यांच्या छंदाबद्दल कसं सांगतात �कंवा �वचारतात ते ऐकू. 
 
Do you have any hobbies? 
Yes, I like visiting museums. How about you? 
I like going shopping. 
 
Do you have any hobbies? 
I like horse-riding. How about you? 
I like drawing pictures. 
 
Tejali 
परत करूया आता. ह� इंग्रजी वाक्य ऐका आ�ण त्यामागोमाग म्हणा.  
 
Do you have any hobbies? 
 
Yes, I like watching movies. 
 
How about you? 
 
I like reading books. 
 
Tejali 
चला आता परत करूया. ह� वाक्य ऐका आ�ण ती इंग्रजीत कशी म्हणाल सांगा. 
 
तुला काह� छंद आहेत का? 
 
Do you have any hobbies? 
 
हो, मला मुव्ह�/ �चत्रपट पाहायला आवडतात. तुला काय आवडतं? 
 
Yes, I like watching movies. How about you? 
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मला पसु्तकं वाचायला आवडत.ं 
 
I like reading books. 
 
Tejali 
अरे वा.. छानच . आता तमु्हाला, तझेु छंद कुठले हे इंग्रजीत कसं �वचारायचं ते समजलंय. आता हेलेन 
च्या प्रश्नाला उत्तर देऊन सराव करू.�तने प्रश्न �वचारल्यावर,  how about you  असं �वचारा.  
Do you have any hobbies? 
          
I like reading books 
 
Tejali 
आत हे संपूणर् संभाषण ऐकून तुमचं उत्तर तपासा. 
 
Helen  
Do you have any hobbies? 
 
Jim 
Yes, I like watching movies. How about you? 
 
Helen 
I like reading books. 
 
Tejali 
आता तमु्हाला, एखाद्याला त्याच्या आवडी �नवडी, छंद याबद्दल कसं �वचारायचं ते समजलंय. �मत्रांसोबत 
सराव करत राहा, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. Bye! 


