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సౌమ్య                                                                                     

హలల! బావున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ాాగతం! ఇంగ్లోషులల మాట్ాో డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి అయిన విషయాలను మీరికకడ నే్రుుకుంట్ారు. న్న పేరు స్ౌమయ. ఇవాళ గత న్నలుగు 
ఎపిసో్ డ లలల అభిరుచుల గురించి, ఖాళీ సమయాలలో  చేసే ప్నుల గురించి మనం మాట్ాో డుకునవన్నా 
మరొకస్ార ిసమీక్షంచుకుందనం.   

ముందు, గత న్నలుగు ఎపిసో్ డ లలల వినా సంభాషణలన్నా మళీీ విందనం. 

 

Phil:  Do you play football? 

Sian:   Yes, I do. 

Phil:  How often do you play football? 

Sian:   I play football once a month. 

Phil:  Do you have any hobbies? 

Sian:   Yes, I like watching movies. 

Phil:  What do you do in your spare time? 

Sian:   I paint pictures in my garden. What about you? 

Phil:  I like jogging by the river. 

 

సౌమ్య 

ఇప్ుపడు, ఈ సంభాషణలలని వాకాయలను అభాయసం చేదనద ం. ఏద ైన్న ఒక ప్ని చేస్ాా రా, చ యయరా అని 
ఎవరిన్ ైన్న ఎలా అడగ్ాలల గురుా ందన? సరే, ఈ కిాజ్ చేసి చూదనద ం. కరక్్ట జవాబు వచేుముందు మీకు 
ఆలలచించడననికి క ంత సమయం ఉంట్ ంది. తరువాత జవాబు విని సర ిచూసుకోండష. 
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మీరు ఫుట్ాాల్ ఆడుతనరా? 

Do you play football? 

 

సౌమ్య      
తరువాత ‘అవును, ఆడతనను’ అని ఇంగ్ిోష లల చ ప్పండష. 

Yes, I do. 

 

సౌమ్య                                                            

ఇప్ుపడు ‘ఎంత తరుచుగ్ా మీరు ఫుట్ాాల్ ఆడతనరు?’ అని అడగండష. 

How often do you play football? 

 

సౌమ్య                                                            
‘న్ లకోస్ార ిఫుట్ాాల్ ఆడతనను’ అని చ ప్పండష. 
I play football once a month. 

 

సౌమ్య                                                     
Well done! తరువాత ‘మీకేమ ైన్న అభిరుచులున్నాయా?’ అని అడగండష. 

Do you have any hobbies? 

 

సౌమ్య                                                                                   

‘అవును, న్నకు సినిమాలు చూడడం అంట్ ేఇష్ం’ అని చ ప్పగలరా? 

Yes, I like watching movies. 

 

సౌమ్య                                                                                   

ఇప్ుపడు ‘మీరు ఖాళీ సమయాలలో  ఏం చేసుా ంట్ారు?’ అని అడగండష. 

What do you do in your spare time? 

 

సౌమ్య                                                                                  

Well done! ‘మా గ్ారడెన లల బొ మమలేసుా ంట్ాను.’ అని చ ప్పండష.    
I paint pictures in my garden. 

 

సౌమ్య           
తరువాత ‘మీ సంగతేంట్ి?’ అని అడగండష.      

What about you? 
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సౌమ్య           
చివరిగ్ా ‘న్నకు చ రువు ప్కకన జాగ్ింగ్ చ యయడం అంట్ ేఇష్ం’ అని చ ప్పండష.  

I like jogging by the river. 

 

సౌమ్య                                                                                  

Excellent. ఇప్ుపడు ఒకోక వాకాయనిా వింట్ూ పాాకట్స్ చ యయండష. 

 

Do you play football? 

 

Yes, I do. 

 

How often do you play football? 

 

I play football once a month. 

 

Do you have any hobbies? 

 

Yes, I like watching movies. 

 

What do you do in your spare time? 

 

I paint pictures in my garden. 

 

What about you? 

 

I like jogging by the river. 

 

 

సౌమ్య 

Fantastic – Ok, ఇప్ుపడు ప్ాశ్ాలడుగుతూ పాాకట్స్ చేదనద ం. Phil తో పాట్ూ పాాకట్స్ చేసూా  అతని ప్శా్ాలకు 
జవాబులు చ ప్పండష. 

Phil  Do you play football? 

Response:   

Phil  How often do you play football? 

Response:   

Phil  Do you have any hobbies? 

Response:   

Phil  What do you do in your spare time? 

Response:   
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సౌమ్య 

Great, ఇప్ుపడు ప్ూరాిగ్ా విని, జవాబులు సరి చూసుకోండష. 

 

Phil:  Do you play football? 

Sian:   Yes, I do. 

Phil:  How often do you play football? 

Sian:   I play football once a month. 

Phil:  Do you have any hobbies? 

Sian:   Yes, I like watching movies. 

Phil:  What do you do in your spare time? 

Sian:   I paint pictures in my garden. What about you? 

Phil:  I like jogging by the river. 

 

సౌమ్య 

Well done, భలే చకకగ్ా చేశారే! ఇప్ుపడు మీరు ఎవరిన్ ైన్న వార ిఅభిరుచులేమిట్ి, ఖాళీ సమయాలలో  ఏం 
చేసుా ంట్ారు అని ఇంగ్ిోష లల చకకగ్ా అడషగ్ేయగలరు. ఇక మీ మితుాలతో కలిసి సరదనగ్ా అభాయసం 
చేసుా ండండష.  రోజు వారలగ్ా వాడే - Essential English ని నే్రేప మరినిా కారయకరమాల కోసం మమమలిా మళోీ 
కలవండష. Bye! 

 


