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How do I…
How do I talk about the weather?
This is not a word-for-word transcript.

సౌమ్య
హాయ్ ! ‘How do I…’ కార్యక్ర మానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. నాతో పాటూ Sian
క్ూడా ఉనాార్ు.
Sian
Hi everybody. Welcome!
సౌమ్య
ఇవాల్టి ఎపిస్ో డలో వివిధ వాతావర్ణ పరిస్ి తుల గురించి ఇంగ్ిి షలో ఎలా చెపాాలో తెలుసుక్ుందాం.
ముందుగ్ా, క ందర్ు వయక్ుులు ఈరోజు వాతావర్ణానిా గురించి ఏం మాటలిడుక్ుంటునాారో విందాం. వినా
తర్ువాత, వాళ్ల
ి చెపిానవాటిలి ో మీక్ు ఏది బలవ ందనిపిస్ోు ందో చెపాండి.
What's the weather like today?
A)
B)
C)
D)

It's really cold and rainy.
It's cloudy but it's quite warm outside.
Ugh it's raining now.
It's really sunny and it's very hot today!

సౌమ్య
ఆహా, నాకిప ాడు వర్ష ం కావాల్ట. వరాషకాలం హాయిగ్ా ఉంటుంది. మరి, మీరెలాంటి వాతావర్ణానిా
ఇష్ి పడతార్ు? సరే, వాతావర్ణం గురించి చరిచంచుక్ునే ముందు 'ఇవాళ్ వాతావర్ణం ఎలా ఉంది?' అని
ఎవరినైనా ఎలా అడగ్ాలో తెలుసుందాం.
Sian
OK, so we ask the question like this: 'What is the weather like?' And it just means 'tell me
about the weather today'. Let's practise the pronunciation. Listen again and repeat.
'What's the weather like, today?’
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సౌమ్య
So, Sian, వాతావర్ణానికి సంబంధించిన భలష్ను ఒక్స్ారి పరిశీల్టదాామా? We heard lots of adjectives.
Didn't we? Adjectives అంటే విశేష్ణాలు.
Sian
Yes! So we have adjectives to describe the weather and these are made with the noun plus
the letter 'y'. Like, for 'rain' we can say 'it's rainy today'.
సౌమ్య
అవ ను. ఇక్కడ ‘వర్ష ం’–'rain' అనేది నామవాచక్ం. దీనిా విశేష్ణంగ్ా మార్చడానికి 'y' తగ్ిల్టంచాల్ట –
'rainy'. It's rainy today. ఇదే విధంగ్ా మేఘం – 'cloud', సూర్ుయడు – 'sun'..ఇలాంటి
నామవాచకాలను క్ూడా విశేష్ణాలుగ్ా మారేచయొచుచ. పరయత్నాస్ాురా మరి? ఈ వాకాయలు మీర్ు సరిగ్ా ా
మారాచరో లేదో సరిచూసుక ండి.
‘It's cloudy but it’s quite warm outside.’
‘It's really sunny and it's very hot today!’
సౌమ్య
Yes, ఈ విశేష్ణాలనిాటినీ, వాతావర్ణం గురించి చెపాడానికి ఉపయోగ్ించొచుచ. రోజువారీ
వాతావర్ణానిా గురించి మాతరమే కాక్ుండా, స్ాధార్ణంగ్ా మన దేశంలో ఎలాంటి వాతావర్ణం ఉంటుంది
అని చెపాడానికి క్ూడా ఈ విశేష్ణాలను వాడొ చుచ. 'It is'– 'it's' అని మొదలెటిడం మాతరం
మరిచపో క్ండి.
Sian
Now, let’s quickly practise the pronunciation together!
‘It’s rainy’
‘It's sunny’
‘It's cloudy’
సౌమ్య
OK, విశేష్ణాల గురించి నేర్ుచక్ునాాం క్దా. ఇప ాడు కిరయాపదాల గురించి నేర్ుచక్ుందాం. ఇప ాడు
వర్ష ం పడుతోంది అని చెపాడానికి 'it's raining now' అనాల్ట. ఇక్కడ ‘raining’ అని కిరయగ్ా
వాడుతునాాం. Can you remember? Let's listen to find out…
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‘It's raining now.’
Sian
That's right so you can say 'it's raining'.
సౌమ్య
Great. ఇందాక్ మనం ఉష్ోో గరత – ‘temperature’ గురించి క్ూడా మాటలిడుక వడం వినాాం క్దా. So
మనకి వేడి – 'hot’, చల్ట – 'cold'… ఈ రెండూ ఉనాాయి. అంత వేడి కాదు, అంత చల్ట కాదు అని
చెపాడానికి ఏమంటలరో ఇందాక్ వినాార్ు, గుర్ుుందా? మళ్లి విందాం.
‘It's quite warm outside.’
Sian
That's right – so 'warm' is comfortable – not hot and not cold. We can also say 'it's cool'
which is closer to cold.
సౌమ్య
సరే, వివిధ ర్కాల ఉష్ోో గరతల గురించి ఎలా చెపాాలో ఒక్స్ారి మళ్లి విందాం: Listen and practise the
pronunciation.
‘It's cold’
‘It's cool’
‘It’s warm’
‘It's hot’
సౌమ్య
OK, వాతావర్ణం గురించి చెపాడానికి వివిధ ర్కాల పదధ తులను నేర్ుచక్ునాాం క్దా. ఇప ాడు స్ాధన
చేస్ే సమయం వచేచస్ింది. ముందుగ్ా, ఇవాళ్ వాతావర్ణం ఎలా ఉంది అని అడగండి?
‘What's the weather like today?’
సౌమ్య
OK, so ఇవాళ్ చాలా మబుుగ్ా ఉంది కానీ ఉష్ోో గరత మరీ వేడిగ్ా కాదుగ్ానీ వచచగ్ా ఉంది. దీనిా ఎలా
చెపాుర్ు?
‘It's really cloudy but quite warm’.
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సౌమ్య
Did you say the same?
సౌమ్య
ఇవాళ్ చాలా వేడిగ్ా ఉంది. ఎండ మండిపో తోంది. దీనాలా చెపాుర్ు?
‘It's really hot and sunny.’
సౌమ్య
Did you say the same?
Sian
It's raining here in London again! What's the weather like where you are? Come and tell us!
సౌమ్య
Good idea! See you next week for more great episodes of 'How do I…'? Bye!
Sian
Bye!
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