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How do I…? 
Talk about my childhood hobbies 
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ How do I… ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੈਮ। 
 
Sam  
Hello, everybody. Welcome! 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜਾ  ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਸਿੱ ਖਾਂਗੇ। 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਨਾ ਦਿੱ ਸ ਦੇਈਏ ਵਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਵਕ ਉਹ 
ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   
 
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. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤਾਂ ਵ਼ਿਰ ਉਹ ਵਕਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ? That’s right, when they 

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

ਰਾਜਵੀਰ 

Yes! ਇਹਨਾਂ ਸਭ  ਾਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ‘past habits’ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ 
ਵਜਹੜੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਨਹੀਂ  ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ 
ਲਈ ਵਕਸ  ਾਕ ਰਚਨਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: 
 
I used to play football with my friends. 
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I used to watch a lot of films.  

ਰਾਜਵੀਰ 

Did you hear it? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ‘used to’ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।  
 
Sam  
Yes, and did you hear what we put after ‘used to’?  
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Let’s listen again! ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘used to’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਕਹਾ।  
 
I used to play football with my friends. 

I used to watch a lot of films.  

ਰਾਜਵੀਰ 

What did you hear? ਸਾਵਰਆਂ ਨੇ ‘used to’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ  ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ। 
ਅਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਖੇਡਣਾ, ‘play’ ਅਤੇ  ਦੇਖਣਾ ‘watch’ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ  ੀ ਕੰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਰ ਪ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਲ ਾਂਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ‘used to’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱ ਸ ਵਦੰਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

 
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.’ 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Great! ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨੇ ਕੁਝ ਅਲਿੱ ਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਵਜਹੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ 
ਵਜਸਨ ੰ  ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨਾਂਹ- ਾਚਕ  ਾਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ 
ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: 
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I didn’t use to listen to music much. 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਉਸਨੇ ‘use to‘ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ‘didn’t‘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? 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.’ 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
Thanks, Sam. ਤੁਸੀਂ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 
ਕੁਝ ਪਰੈਕਵਿਸ ਹੋ ਜਾ ੇ।  
ਸੋਚੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵ਼ਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਵ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ‘watch films’ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਨਾਂਹ- ਾਚਕ  ਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਹੋ ਉਸ ਨ ੰ  ਸੈਮ ਦਾ 
ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ । 
 
Sam  
I didn’t use to watch films. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Did you say the same as Sam?  

ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ‘listen to music’ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ  ਾਰ  ੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹਾ ਉਸਨ ੰ  ਸੈਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ । 
 
Sam  
I used to listen to music.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵਕਹਾ ਸੀ? 

ਅਖੀਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੋਚੋ ਵਕ ਼ਿੁਿੱ ਿਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਿੱ ਸੋਗੇ? 
਼ਿੁਿੱ ਿਬਾਲ ਖੇਡਣ ਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਵ ਿੱ ਚ ‘play football’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ  ਾਰ  ੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਨ ੰ  
ਸੁਣ ਲੈਣਾ ।  
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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! 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Good idea Sam! ਇਸ ਦੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
Thanks for joining us and see you next week for more How do I… Bye! 
 


