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ਰਾਜਵੀਰ 
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖ਼ਬਰ 
ਜਗਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 

Tom 
And hello again everyone, I’m Tom. Good news for animal lovers! Today we are discussing 
penguins and asking the question ‘why do penguins waddle?’ 

ਰਾਜਵੀਰ 

To waddle -  ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਝ ਮਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਕਰਵਦਆਂ 
ਦੇਵਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਚੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਰੂੰਜਕ ਤੋਰ ਹੈ।  

Tom 
Let’s listen to the first part of today’s clip from BBC Radio 4’s Today Programme! The 
reporter is in the zoo. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
Good idea! ਅਿੱ ਜ ਪੇ੍ਸ਼ਕਰਤਾ London Zoo ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈ੍ਨਗੁਇਨਾਂ ਕੋਲ ਿੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ 
ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵਵਵਗਆਨਕ ਤਜਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਸਨੇ ਝ ਮਕੇ ਚਿੱ  ਲਣ ਨ ੂੰ  
ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਵਕੂੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।   

Presenter 
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little 
ungainly. But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny 
movement the birds make.  

Tom 
Did you hear that penguin? She mentions posture.   

ਰਾਜਵੀਰ 
Posture ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਕਸ ਅੂੰ ਦਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਿੜਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਪੈ੍ਨਗੁਇਨਾ ਲਈ ‘stiff’,ਮਤਲਬ 
ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ‘upright’ ਯਾਨੀ ਵਸਿੱ ਧਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 
Tom 
And she also describes the waddle as ‘ungainly’. 
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ਰਾਜਵੀਰ 
Ungainly ਯਾਨੀ ਭਿੱ ਦਾ ਜਾਂ ਬਦਸ ਰਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ  ‘awkward’ ਅਤ ੇ ‘clumsy’ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਵਾਲਾ ਹੀ 
ਹੈ। 

Tom 
The presenter actually uses a phrase before ‘ungainly’. But, what is it? Listen again after ‘the 
penguin has a waddle’…  
 
Presenter 
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little 
ungainly. 

Tom 
She said ‘that’s more than a little ungainly’. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

More than a little, ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘quite’ ਭਾਵ ਕਾਫੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ। Why doesn’t she say ‘quite 

ungainly’? That’s much simpler! 
 
Tom  
Well, we often say this when we want to suggest something slightly negative in a more 
positive manner. Plus, the rhythm sounds good. Say with me to practise! 
 
‘a little’ 
‘more than a little’ 
‘more than a little ungainly’! 
 
Can you give us an example now? 

ਰਾਜਵੀਰ 
Hmm… Working with you is more than a little difficult, sometimes! ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 
ਵਵਵਗਆਨੀ ਅੂੰ ਕਵੜਆਂ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੂੰ ਕਵੜਆਂ ਦੀ ਆਪ੍ਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

Tom 
We can find stones or rocks with animal remains inside them. What’s the name for these? 
Let’s listen again! 

Presenter   
But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny 
movement the birds make. The researchers will then compare this data with penguin fossils. 
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Tom 
Aha! She said penguin fossils!  
 

ਰਾਜਵੀਰ 
A fossil ਮਤਲਬ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੂੰ ਕਾਰ। ਚਲੋ ਇਿੱ ਕ ਵਮੂੰ ਟ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੇ 
ਪੈ੍ਨਗੁਇਨਾਂ ਦਾ ‘stiff, upright posture’ ਹੈ ਅਤੇ ‘tiny legs’ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁ੍ਹਾਣੇ 
ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈ੍ਨਗੁਇਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
 
Presenter 
The researchers will then compare this data with penguin fossils. They think that the ancient 
birds didn't waddle and had a more horizontal posture with different leg anatomy. The 
scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they 
became more clumsy on land. 
 
Tom 
So, they aren’t the same! We’ve heard how modern penguins have an upright posture. 
Penguins in the past were the opposite!  They had a horizontal posture.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Horizontal, ਮਤਲਬ ਚਪ੍ਟਾ ਜਾਂ ਵਫਰ ਲੇਟਵਾਂ।  Which means they were lying flat! 

Tom 
Right! Their legs have probably adapted over time as their posture changed. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
To adapt ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਿੱ ਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘adapt to’ ਦੇ 
ਨਾਲ  ਵਕਸੇ ‘ noun’ ਜਾਂ ‘verb‘ ਦੇ ਨਾਲ ‘-ING‘ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਕ 
ਪੈ੍ਨਗੁਇਨ ਵਕਸ ਚੀਜ ਵਵਿੱ ਚ ਢਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ।  

Presenter 
The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, 
they became more clumsy on land. 
 
Tom 
So, penguins adapted to swimming. This means the anatomy, or structure, of their legs 
changed to become more suitable for water. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

And that’s why they’re clumsy, ਮਤਲਬ ਬਝੇੂੰਗੇ ਹਨ!  
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Tom 
Exactly! So, have you adapted to presenting Listen Here yet? 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

I think I’ve adapted by now! And we hope your ears are adapting to our show! 

ਚਲੋ ਅਿੱ ਜ ਦਾ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਟੌਮ ਸਾਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਏ ਕਹੋ!  

Tom 
Bye everyone! See you next time!  
 


