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Essential English Conversation 

Hobbies& Free Time Activities: 

ఖాళీ సమయాల్లో  మీర ేం చేస్త ేంటారు? 
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సౌమ్య                                                                                     

హల్ల! బావున్నారా? Essential English Conversation ల్కి స్ాాగతేం! ఇేంగ్లోషుల్ల మాటాో డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి అయిన విషయాల్న్ మీరిక్కడ నే్రుుక్ ేంటారు. న్న పేరు స్ౌమయ. ఇవాలి్ట ఎపిసో్ డ ల్ల 
ఎవరిన్ నై్న, వాళో్ ఖాళీ సమయాల్లో  ఏేం చేస్త ేంటారు అని అడగడేం ఎల్ాగ్ో తెల్ స్క్ ేందనేం.  
 

ఇదిగ్ో వీళ్ళిద్దరూ ఖాళీ సమయాల్లో  ఏేం చేస్ాత రో మాటాో డుక్ ేంటున్నారు. విేందనేం. 

 

Sam  

What do you do in your spare time? 

 

Rob 

I play the guitar in a band. What about you? 

 

Sam 

I like exercising. 

 

సౌమ్య 

కాసత  క్షిేంగ్ా ఉేందన! మర ేం ప్ర ోద్్...దననిా చినా చినా ముక్కల్ గ్ా చేసి చూదనద ేం ఉేండేండి.  
మొద్ట Sam, Rob న్ మీర ేం చేస్త ేంటారు….? ‘What do you do…..?’ అని మొద్ల్ెటటి…..మీక్ నా ఖాళీ 
సమయాల్లో   ‘in your spare time’ అని చివరోో  క్ల్టపిేంది. విని, మళీి చెప్పేండి. 
 

What do you do in your spare time? 

 

సౌమ్య      
అప్ుపడు Rob... ‘I play the guitar in a band’... న్ేన్ ఒక్ వాయిద్య బ ేంద్ేం ల్ల గ్ిటార్ వాయిస్ాత న్ 
అన్నాడు. ఇక్కడ ‘play’ అేంటే సేంగ్లత వాయిదనయల్న్ వాయిేంచడేం అనామాట. ‘Band’ అేంట ేవాయిద్య 
బ ేంద్ేం ల్ేదన మేళ్ేం. 
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I play the guitar in a band 

 

సౌమ్య                                                            

అప్ుపడు Rob, Sam ని అదే ప్రశ్ా మళీి అడగడననికి ‘what about you?’  అన్నాడు. విని మళీి చెప్పేండి. 
 

What about you? 

 

సౌమ్య                                                            
చివరిగ్ా Sam, తనక ివాయయామేం చెయయడేం ఇషిేం అని చెపిపేంది. మనక ిఏదెైన్న ఇషిమ ైనది చెయయడననిా 
వివరిేంచనల్ేంటే  ‘I like’ అని వాడి చివరోో  ఆ ప్దననికి ‘–ing’ క్ల్టపి చెప్ప పచునామాట. విని మళీి చెప్పేండి. 
 

I like exercising. 

 

Great...ఇప్ుపడు, వీళ్ిేంతన ఖాళీ సమయాల్లో  ఏేం చేస్త ేంటారో దనని గురిేంచి మాటాో డుక్ ేంటున్నారు.  
విేంటూ, మీ జవాబుల్  సరిచూస్కోేండి. 
 

What do you do in your spare time? 

I go fishing by the river. What about you? 

I like playing sports. 

 

What do you do in your spare time? 

I play basketball with my friends. What about you? 

I like meeting friends. 

 

సౌమ్య                                                                                   

Ok, మరోస్ార ిచేసి చూదనద మా? ఇప్ుపడు ఈ ఇేంగ్ిోష్ వాకాయల్టా విని, తిరిగ్ ిఅనేండ.ి ఈస్ారి ఒకకకక్కటీ 
ర ేండేసిస్ారుో  వస్త ేంద.ి..వినేండి. 
 

What do you do in your spare time? 

What do you do in your spare time? 

 

I play the guitar in a band. 

I play the guitar in a band. 

 

What about you? 

What about you? 

 

I like exercising. 

I like exercising. 
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సౌమ్య                                                                                  

Great! ఈ ఇేంగ్ిోష్ న్ మీర ేంత బాగ్ా గురుత  పెటుి క్ న్నారో చూదనద ేం.   !ఏదఏ  ఈ తెల్ గు వాకాయల్టా ఇేంగ్ిోష్ ల్ల 
అనేండ.ి 
   

ఖాళీ సమయాల్లో  మీర ేం చేస్త ేంటారు?  

What do you do in your spare time? 

 

న్ేన్ ఒక్ వాయిద్య బ ేంద్ేంల్ల గ్ిటార్ వాయిస్ాత న్.  

I play the guitar in a band. 

 

మీ సేంగతేేంటట? 

What about you? 

 

న్నక్  వాయయామేం చెయయడేం ఇషిేం. 
I like exercising. 

 

సౌమ్య                                                                                  

Fantastic, OK, ఇప్ుపడు మీక్  ఎవరిన్ ైన్న వాళ్ి ఖాళీ సమయాల్లో  ఏేం చేస్త ేంటారో అడగడేం వచేుసిేంది. 
Sam క్  జవాబిసూత  ప్రా కటిస్ చెయయేండి. What about you? అని వాళ్ిన్ క్ూడన అడగడేం మరిుప్ో క్ేండ.ి  
 

What do you do in your spare time? 

I like exercising. 

 

సౌమ్య                                                                                  

Great, ఇప్ుపడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబు సరి చూస్కోేండి. 
  

Sam  

What do you do in your spare time? 

 

Rob 

I play the guitar in a band. What about you? 

 

Sam 

I like exercising. 

 

సౌమ్య 
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Well done, భల్ే చక్కగ్ా చేశార ! ఇప్ుపడు మీరు ఎవరిన్ ైన్న ఖాళీ సమయాల్లో  ఏేం చేస్త ేంటారు అని 
ఇేంగ్ిోష్ ల్ల చక్కగ్ా అడిగ్ యగల్రు. ఇక్ మీ మితుర ల్తో క్ల్టసి సరదనగ్ా అభ్ాయసేం చేస్త ేండేండి.  రోజు వారలగ్ా 
వాడే - Essential English ని నే్ర ప మరినిా కారయక్రమాల్ కోసేం మమమల్టా మళోీ క్ల్వేండి. Bye! 

 


