
 

BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…?  
How do I talk about likes and dislike? 
 
This is not a word-for-word transcript.  
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Tejali  

बीबीसी लर्निंग इंग्ललशच्या ‘how do I’ या माललकेत आपलं स्वागत. मी तेजाली, आणि माझ्यासोबत आहे 
सॅम. 

 
Sam  
Hello, everybody. Welcome! 
 
Tejali            

आपल्या आवडीनावडी इंग्रजीतून सांगताना, इंग्रजी कशा प्रकारे वापरायचं ते आजच्या भागात लशकिार 
आहोत. चला हे संभाषि ऐकुयात. 
 
I like coffee. 
 
I love coffee. 
 
I don’t mind coffee. 
 
I really hate coffee! 
 
Tejali            

काय काय समजलं यातल?ं त्या शेवटच्या व्यक्तीला कॉफी अगदीच आवडत नाही. सॅम, कॉफी आवडते 
ककंवा आवडत नाही हे सांगण्यासाठी कुठले शब्द वापरले ऐकूयात ? 

 
Sam  
Yes, let’s do it!  
 
Tejali            

या सगळ्यात ते कॉफीबद्दल बोलत आहेत. कॉफीबद्दल बोलताना पहहला शब्द काय वापरला?  

          
I like coffee. 
 
Tejali            

कॉफी आवडते, यासाठी त्याने like हे कियापद वापरलं. Like म्हिजे आवडिे. आवडत नसेल तर त्याआधी  
‘don’t’ म्हिायचं, ‘I don’t like coffee’.  
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Sam  
Now, let’s quickly practise the pronunciation together!  
Repeat after me: 
 ‘I like coffee’.  
 
‘I don’t like coffee’. 
  
Tejali  

शाबास, इथे आिखी एक कियापद वापरलं आहे, कोितं? 
    
I love coffee. 
 
Tejali  

Humm. ‘Like’ पेक्षा ‘Love’ आिखी जास्त काहीतरी सागंतं का? 

 
Sam  
Yes, it is! Let’s practise the pronunciation together.  
Repeat after me: ‘I love coffee’. 
 
Tejali            

आता दसुरी व्यक्ती काय म्हिाली ऐकूयात?  
          
I don’t mind coffee. 
 
Tejali             

तो म्हिाला  ‘I don’t mind’.  Don’t mind’.म्हिजे ठीक आहे ककंवा चालेल. म्हिजे त्याला कॉफी खपू 
आवडते असं नाही आणि खपू आवडत ंनाही असंही नाही. म्हिजेच likeपेक्षा हे वेगळं आहे.यासाठी ‘don’t’ 
वापरतात. 
 
Sam  
And let’s practise the pronunciation together. 
Repeat after me: ‘I don’t mind coffee.’ 
 
Tejali            

And, we have one more. शेवटची व्यक्ती कॉफीबद्दल काय म्हिाली 
          
I really hate coffee! 
 
Tejali            
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ती म्हिाली, ‘I really hate’. म्हिजे मला बबलकुल आवडत नाही. आपि फक्त hate वापरू शकतो पि 
really मुळे त्याची तीव्रता स्पष्ट होते. आपि like, love च्या आधीही ‘really’ वापरता येतं. ‘really’ मुळे 
मूळ भावना आिखी अधोरेणखत होते.  
 
Sam  
Yes, so you can say 'I really like coffee' or ‘I really love coffee’. The way you say ‘really’ is 
important here, so let’s practise together. Repeat after me: ‘really’.  
 
 ‘I really hate coffee!’ 
 
 ‘I really love coffee!’ 
 
Tejali            

Thanks, Sam. आता आपल्या आवडत्या, नावडत्या गोष्टींबद्दल कसं सांगायचं ते समजलंय. आता तुम्ही 
पॅ्रग्क्टस करून बघा. समज तमु्हाला चॉकलेट खपूच आवडत;ं कसं सांगाल? यासोबत really वापरायचं आहे 
हे लक्षात ठेवा. तमु्ही उत्तर हदल्या नतंर सॅमचं उत्तरही ऐका, आणि तुमचं उत्तर तपासून बघा. 
 
Sam  
I really love chocolate. 
 
Tejali            

Did you say the same?  तमु्हीही तेच म्हिालात का? ‘I really like chocolate’ अस ंम्हि ूशकला 
असता. पि त्यातून तमु्हाल चॉकलेट खपूच जास्त आवडतं हे स्पष्ट नसत ंझालं. आता समजा, तमु्हाला 
चॉकलेट आवडत नाही अस ंनाही, आवडतं असंही नाही. अशा वेळी काय म्हिाल?  

  
Sam  
I don’t like chocolate. 
 
Tejali            
Did you say the same? 
 
Sam  
Well done! Now you know how to talk about things you ‘love’, ‘like’, ‘don’t mind’, ‘don’t like’ 
and ‘hate’, find a friend and tell them about the foods you like and don’t like! 
 
Tejali            
Good idea! We really like it when you practise! Bye! 
 
Sam  
Bye! 
 


