BBC LEARNING ENGLISH

How do I…?
Talk about your likes and dislikes
This is not a word-for-word transcript.

సౌమ్య
హాయ్ ! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. నాతో పాటూ Sam క్ూడా ఉనాార్ు.
Sam
Hello, everybody. Welcome!
సౌమ్య
ఈ కార్యక్రమంలో ఇష్ాాలు, అయిష్ాాలను వ్యక్త పరిచే వివిధ ర్కాల పద్ధ తులను తెలుసుక్ుందాం.
మ ంద్ుగా, కాఫీ గ రించి వీళ్ళంతా ఏమంటునాారో విందాం. అర్థం కాక్పో యినా క్ంగార్ుపడక్ండి. మరం
ఫర్వాలేద్ు...నేను మీక్ు సహాయం చేస్త ాను. పరసత ుతానికి, ఎవ్రికి కాఫీ పటల బలమైన భావ్న ఉంద్ని
మీక్నిపిస్త ో ందో చెపపండి?
I like coffee.
I love coffee.
I don’t mind coffee.
I really hate coffee!
సౌమ్య
క్నిపెటాగలిగారా? అవ్ును, చివ్రి వ్యకితకి కాఫీ గ రించి బలమైన భావ్న ఉంది! So, Sam, ఇష్ాాయిష్ాాలను
వ్యక్త పర్చడానికి ఉపయోగించే భాషను పరిశీలిదాామా?
Sam
Yes, let’s do it!
సౌమ్య
అనిా వాకాయలోలనూ కాఫీ గ రించి మాటాలడార్ు. ఇక్కడ కాఫీ అనేది ఒక్ నామవాచక్ం. మొద్టి వ్యకిత, కాఫీ
గ రించి చెపపడానికి ఏ పద్ం వాడార్ు? మళ్లల విందాం.
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I like coffee.
సౌమ్య
‘like’..ఇషా ం అనే కియ
ర ను వాడార్ు. ఇష్ాానికి వ్యతిరక్మైన భావ్న వ్యక్త పర్చాలంటే ‘like’ క్ు మ ంద్ు
‘don’t’ అనే పద్ం వాడాలి. అపుపడు అది ‘I don’t like coffee’ అవ్ుతుంది.
Sam
Now, let’s quickly practise the pronunciation together! Repeat after me:
‘I like coffee’.
‘I don’t like coffee’.
సౌమ్య
Great! తర్ువాతి వ్యకిత వేరొక్ కియ
ర ను వాడార్ు. అదేమిటో మళ్లల విందాం.
I love coffee.
సౌమ్య
‘Love’. ఇది ‘Like’ క్నాా ఘాటైన పద్మా?
Sam (EN)
Yes, it is! Let’s practise the pronunciation together. Repeat after me:
‘I love coffee’.
సౌమ్య
తర్ువాత! మరో వ్యకిత ఏమనాారో విందాం.
I don’t mind coffee.
సౌమ్య
Ok, so ఇతను ‘don’t mind’ అనే phrase వాడార్ు. ‘Don’t mind’ అంటే ‘ఫర్వాలేద్ు, తాగగలను’ అనే
అర్థంలో వ్సుతంది. అంటే, కాఫీ పటల భావ్న మరీ స్ానుక్ూలం కాద్ు, అలా అని వ్యతిరక్మూ కాద్ు. – ఈ
రంటికీ మధయలో ఎక్కడో ఉనాార్నామాట. అయితే, ఇలాంటి విషయం చెపపపటపుపడు మనం ఎపుపడూ
‘don’t’ అనే వాడాలి. ఇది ‘like’ మాదిరి కాద్ు.
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Sam
And let’s practise the pronunciation together. Repeat after me:
‘I don’t mind coffee.’
సౌమ్య
And, we have one more. చివ్రి వ్యకిత కాఫీ గ రించి ఏమనాార్ు?
I really hate coffee!
సౌమ్య
ఆమ ‘really hate’..నిజంగా వెగటు/అసహ్యం అనాార్ు. మామూలుగా ‘hate’ అని చెపప పచుు. కానీ
‘really’ అని వాడుతునాార్ంటే వాళ్ల క్ు ఆ ఫీలింగ్ చాలా తీవ్రంగా ఉంది అని అర్థం. మనం ‘like’ and
‘love’ లక్ు క్ూడా ‘really’ వాడొ చుు. అది చాలా ఇషా ం అనే అరాథనిా సూచిసుతంది. అలాగ ‘don’t like’
మ ంద్ు క్ూడా ‘really’ వాడొ చుు... అససలు ఇషా ం లేద్ు అని చెపపడానికి.
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!’
సౌమ్య
Thanks, Sam. ఇష్ాాయిష్ాాల గ రించి వ్యక్త పరిచే వివిధ పద్ధ తులను తెలుసుక్ునాాం క్ద్. ఇపుపడు
క ంచం స్ాధన చేదా ాం. సర, మీక్ు ‘chocolate’ అంటే స్ానుక్ూలమైన భావ్న...positive feeling
ఉంద్నుక్ుందాం. ఆ భావ్న క్ూడా చాలా అధిక్ంగా ఉంది కాబటిా ‘really’ వాడండి. ఇపుపడు
‘chocolate’ గ రించి ఒక్ వాక్యం చెపపండి? తర్ువాత Sam క్ూడా చెబ తార్ు. అది విని, మీర్ు చెపిపన
వాకాయనిాసరిపో లిు చూసుక ండి.
Sam
I really love chocolate.
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సౌమ్య
Did you say the same? ‘I really like chocolate’ అని క్ూడా చెపప పచుు. కానీ ‘love’ అని వాడితే మీ
ఇషా ం చాలా బలంగా ఉంద్ని తెలుసుతంది. ఇపుపడు, మీ ఫీలింగ్, ‘like’ క్ు వ్యతిరక్ం అనుక్ుందాం. కానీ
‘hate’ చేసపంత ఎక్ుకవ్ కాద్ు. ఇపుపడు ‘chocolate’ గ రించి మీ భావ్న ఏమిటో ఒక్ వాక్యంలో
చెపపండి. Sam జవాబ తో సరిపో లుుక ండి.
Sam
I don’t like chocolate.
సౌమ్య
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!
సౌమ్య
Good idea! We really like it when you practise! మరో ‘How do I…’ కార్యక్రమంలో మళ్లళ క్లుదాాం.
అంతవ్ర్క్ు...Bye!
Sam
Bye!
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