BBC LEARNING ENGLISH

How do I…?
Talk about your morning routine.
This is not a word-for-word transcript.

సౌమ్య
హాయ్ ! ‘How do I…’ కార్యక్ర మానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. నాతో పాటూ Phil క్ూడా ఉనాార్ు.
Phil
Hello, everybody. Welcome!
సౌమ్య
ఈ కార్యక్ర మంలో, ఉదయం పూట దినచర్య గురంచి ఎలా మాటలాడాలో, ఏం మాటలాడాలో తెలుసుక్ుందాం.
క ందర్ు వ్యక్ుులు వాళ్ా వాళ్ా దినచర్యలు గురంచి ఏం మాటలాడుక్ుంటునాారో వంటూ ఈ కార్యక్ర మం
మొదలుపెడదాం. అర్థ ం కాక్పో యినా క్ంగార్ుపడక్ండి. మరం ఫర్వాలేదు, నేను మీక్ు సహాయం
చేస్ాును. పరసు ుతానికి, వాళ్ల
ా పొ దుునేా ఎపపుడెపపుడు ఏ పనులు చే స్ాురో చెబుతునాార్ు, వనండి. మీక్ు
వాళ్ా మాటలు సులువ్పగా అర్థ ం కావ్డానికి ఈ రండు పదబంధాలు ఉపయోగపడతాయి: get up-లేవ్డం,
wake up-మేలకొనడం.
I wake up at 6 o’clock.
I get up at 7 o’clock.
I have a shower at 7 o’clock.
I have breakfast at 8 o’clock.
సౌమ్య
వాళ్ల
ా ఏ సమయాలోా ఏం చేసు ుంటలరో మీర్ు తెలుసుకోగలిగారా? తెలుసుకోలేక్పో యినా మరం పరా దు.
అవ్న్నా మళ్లా మనం ఒక ొక్ొటిగా పరశీలిదాుం. So, మొదటి వ్యకిు ‘I wake up at…’ అనాార్ు. టం ఎంత
చెపాురో గుర్ుుందా?
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Phil
It was 6 o’clock. When you want to say the time, you have to use the word ‘at’ to mention
the time. So, for example, I can say ‘I wake up at 5 o’clock’. Let’s practice. Listen and repeat.
‘I wake up at 6 o’clock.’
సౌమ్య
తర్ువాతి వ్యకిు ‘I get up at…’ అనాార్ు. టం ఎంత చెపాుర్ు? అవ్పను, ‘at 7 o’clock’ అని చెపాుర్ు.
‘Wake up’, ‘get up’…ఈ రండిటికీ వేర్ు వేర్ు అరాథలునాాయి, గమనించండి. ‘Wake up’ అంటే
నిదరనుంచి మేలోొనడం. ‘Get up’ అంటే మేలోొనాాక్, మంచం మీదనుంచి లేవ్డం.
Phil
Let’s practice saying the sentence. Listen and repeat.
‘I get up at 7 o’clock.’
సౌమ్య
తర్ువాత, మూడో వ్యకిు స్ాానం చెయయడం గురంచి చె పాుర్ు. ఎనిా గంటలకి స్ాానం చేస్ాుననాార్ు? రైట్,
7 o’clock.
Phil
We use the action word ‘have’ with shower.
సౌమ్య
అలాగ స్ాానం చేస్ాును అని చెపుడానికి ‘take’ అనే కిరయాపదం వాడాలి. ‘Have’ ను దేనిగురంచెనా
వవ్రంచడానికి లేదా ఏదెనా అనుభూతి చెందినపపుడు చెపుడానికి వాడొ చుు.
Phil
Yes, let’s practice. Listen and repeat.
‘I have a shower at 7 o’clock.’
సౌమ్య
Great job! ఇంక్, చివ్ర వ్యకిు బరకర ఫాస్ట్ చెయయడం గురంచి చెపాుర్ు. ‘Have breakfast’ అంటే ‘to eat’
అని అర్థ ం. ‘Have’ ను ఇలా క్ూడా ఉపయోగంచొచుు. Phil, పాన్నయాల గురంచి చెపపుటపపుడు క్ూడా
‘have’ వాడొ చాు?
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Phil
You absolutely can. We can use ‘have’ to talk about eating and drinking. So I can say I’m
having a sandwich and I’m having a coffee.
సౌమ్య
ఆహా! ఇది చాలా ఉపయోగక్ర్మైన పదం. So, why don’t we ‘have a practice’?
Phil
Yes, let’s practice. Listen and repeat.
I have breakfast at 8’clock.
సౌమ్య
Okay, మనం ఇంతవ్ర్క్ు నేర్ుుక్ునాది మరోస్ార స్ాధన చేదు ామా?! నిదరలేవ్డం నుంచి మొదలెడదాం.
‘8 గంటలకి నిదరలేస్ాును’ అని చెపుండి. తర్ువాత Phil చెబుతార్ు. వని, మీ జవాబుతో సరపో లుుకోండి.
Phil
I wake up at 8 o’clock.
సౌమ్య
Did you say the same? మంచం మీదనుంచి లేవ్డానికి ఒక్ పదం వాడాం గుర్ుుందా? దానిా
ఉపయోగంచి '9 గంటలక్ు లేస్ాును’ అని చెపుండి. Phil జవాబు తో సరపో లుుకోండి.
Phil
I get up at 9 o’clock.
సౌమ్య
ఈస్ార, ‘have’ ఉపయోగంచి రండు వేర్ు వేర్ు వాకాయలు చెపుండి. ఒక్టి పని చేయడానికి
సంబంధించినది.

రండో ది

తినడానికి

సంబంధించినది.

ఈ

వాకాయలు

మనం

ఇంతక్ుముందు

నేర్ుుక్ునాాం. గుర్ుుందా? ‘Shower’ and ‘breakfast’…వీటికి సంబంధించినవ. ఈ రండూ 9 గంటలక్ు
చేస్ాును అని చెపుండి. మీ జవాబులు Phil చెపపునవాటితో సరచూసుకోండి.
Phil
I have a shower at 9 o’clock.
I have breakfast at 9 o’clock.
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సౌమ్య
Did you say the same?
Phil
I think you did very well, and I hope you had fun listening to today’s lesson. Now, I’m going
to have a coffee.
సౌమ్య
నేను క్ూడా కాఫీ తాగబో తునాాను. సర, ‘wake up’ and ‘get up’ ఈ రంటికీ ఉనా వేర్ు వేర్ు అరాథలు
జఞాపక్ం ఉంచుకోండి. అలాగ, సమయం గురంచి మాటలాడుతునాపపుడు ‘at’ వాడడం మర్చిపో క్ండి.
Thanks for joining us today, goodbye!
Phil
Goodbye!
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