BBC LEARNING ENGLISH
How do I…
How do I talk about how I feel?
This is not a word-for-word transcript.

సౌమ్య
హాయ్ ! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. ఇదిగో నాతో పాటూ Tom క్ూడా ఉనాార్ు.
Tom
Hello, everybody. Welcome to today’s episode!
సౌమ్య
ఇవాల్టి ఎపిస్ో డలో మన మానసిక్ సిితి గురంచి ఇంగి షలో ఎలా వివరంచాలో తెలుసుక్ుందాం. అంటే
సంతోషం, బో ర్ కొటి డం, విచార్ం, ఉతాాహం లాంటి మాన సిక్ భావనలను ఇంగి షలో ఎలా వయక్త పర్చాలో
నేర్ుుక్ుందాం. ముందుగా ఇక్కడ ముగుుర్ు వయక్ుతలు చెబుతునా మాటలు విందాం. మీక్ు పురత గా అర్ిం
కాక్పో యినా క్ంగార్ుపడక్ండి. నేను మీక్ు అన్నా వివరస్ాతను.

1. I’m relaxed because I have the day off.
2. I’m bored because I don’t have anything to do.
3. I’m excited because it’s the weekend.
సౌమ్య
గమనించారా? మొదటి వయకిత ‘relaxed’ అంటే విశారంతిగా ఉంది లేదా సేదతీరాను అనాార్ు. రండో వయకిత
‘bored’ అంటే బో ర్ అంటే విసుగాు ఉంది అనాార్ు. మూడో వయకిత ‘excited’ అంటే ఉలాిసంగా లేదా
ఉతతత జితంగా ఉనాాను అనాార్ు.
Tom
But they also provide reasons about why they feel this way.
సౌమ్య
Yes. So, Tom, ఒకొకక్క వయకతతక్ర్ణను వివర్ంగా పరశీల్టదాామా? Are you ready to look at how we can
describe our feelings?
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Tom
Yes, I am. Let’s do that!
సౌమ్య
సరే, ముందుగా వాక్యనిరాాణం చూదాాం. ‘I’m’ తో మొదలెటి తర్ువాత భావనను వయక్త పరచత పదం
ఉపయోగంచార్ు. Tom, ఉచాుర్ణ గురంచి వివరస్ాతరా?
Tom
Of course! All the words used by the speakers to describe feelings end in the letters ‘ed’, but these
have different sounds! Listen to the first speaker.

I’m relaxed.
‘Relaxed’ ends in a /t/ sound.
Say it with me:
‘relaxed’
‘relaxed’
సౌమ్య
రండో వయకిత చెపిిన వాకాయనిా మళ్ళీ విందాం. వాక్యంలో రండో పదం చివరోి ఎలాంటి స్ౌండ వినిపిస్త ో ంది?

I’m bored.

Tom
Did you get it? Bored ends with a /d/ sound. Say it with me:
‘bored’
‘bored’
సౌమ్య
చివర వయకిత చెపిింది విందాం. భావనను వయక్త పరచత పదం తాలూక్ శబా ం గమనించండి.

I’m excited.

Tom
That one was a strong sound! Excited ends with an /Id/ sound.
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Tom
Say it with me:
‘excited’
‘excited’
సౌమ్య
Nice. చాలా బాగా చెపాిర్ు. సరే, ఆ ముగుుర్ు వయక్ుతలు క్ూడా తమ భావనను వయక్త పర్ుసూ
త , అలా
అనిపించడానికి కార్ణమైన పరసిితుల గురంచి క్ూడా చెపాిర్ు. ఆ పరసిితులను వివరంచడానికి
‘because’ అనే పదం వాడార్ు. ఒక్స్ార మళ్ళి విందామా?

I’m relaxed because I have the day off.
సౌమ్య

మొదటి వయకితకి ‘the day off’..ఒక్రోజు సెలవు దొ రకింది అందుక్ని ఆమ ‘relaxed’ అనాార్ు. మనక్ు ఒక్
భావనను క్ల్టగంచడానికి ఒక్ పరసిితి కార్ణమైనపుిడు, ఆ భావనక్ు వాడత పదానికి ‘ing’ క్ల్టపి
వాకాయనిా మారు చెపప ిచుు.
Tom
That’s right! A day off makes us feel relaxed. So, a day off is relaxing. Say it again with me:
‘relaxing’
‘relaxing’
సౌమ్య
Excellent! Ok, so now, quiz time! ఈ వయకిత తన భావనను తెలుపడానికి ఏ విశేషణం వాడుతునాారో
చెపిండి.

I’m bored because it’s Monday.
ఇపుిడు చెపిిన వాక్యంలో –ing చతరాులంటే ఎలా మారు చెపాిల్ట? నేను మొదలెడతాను. మీర్ు వాక్యం
పూరత చెయ్యండి.
Mondays are ________.

How do I…
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 3 of 4

Tom
Boring. Did you get it? Say it again with me:
‘Mondays are boring.’
సౌమ్య

Good job! సరే, మరో వాక్యం ట్రై చతదా ాం. మూడో వయకిత ఏమనాారో గుర్ుతందా?

I’m excited because it’s the weekend.

Tom
So, the weekend makes him feel excited. How can we describe the weekend using –ing?
That’s right! Exciting! Say it with me:
‘The weekend is exciting.’
సౌమ్య

Nice work! మీక్ు ‘ing’ తో వాక్యం ఎలా నిరాంచాలో అర్ిమైంది క్దా! I could say that Learning English is
‘exciting’!
Tom
That’s right! Learning is exciting, which means that I’m excited!
సౌమ్య
సరే, ఇవాళ కార్యక్రమం ముగంచతముందు Tom అనిా పదాలను మరోస్ార పలుక్ుతార్ు. ఉచాుర్ణ జాగరతతగా
గమనించండి.
Tom
Relaxed, bored and excited.
and
Relaxing, boring, exciting.
సౌమ్య

And I hope you’re ‘excited’ about our next ‘exciting’ lesson! See you then!
Tom
See you then everybody! Bye!
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