
 

BBC LEARNING ENGLISH 

Listen here! 

Why do penguins waddle? 
This is not a word-for-word transcript  
 
 

 

 
Listen here! © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

సౌమ్య 
హలో! Listen Here కార్యక్రమానికి స్ాాగతం! ప్ాామాణిక్మ ైన ఇంగ్లిష్ వార్తల క్థనాల గురలంచి 
తెలుసుకోవాలనుక్ుంటునాారా? అయిత ేఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ క్థనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి 
ఉపయోగపడే భాషను మీరలక్కడ నేర్చుకోవచ్ుు. నేను స్ౌమయ. ఇదిగ్ో నాతోప్ాటూ… 

 
Tom 
And hello again everyone, I’m Tom. Good news for animal lovers! Today we are discussing 
penguins and asking the question ‘why do penguins waddle?’ 
 
సౌమ్య 
To waddle - ఇది నడక్లో ఒక్ పద్ధతి. కాసత  నవవా తెప్పంచేది. చిటటి  చిటటి  ప్ాపల నడక్లను 
సూచించ్డానిక ిక్ూడా ఈ పదానిా వాడతాం. 
 
Tom 
Let’s listen to the first part of today’s clip from BBC Radio 4’s Today Programme!  
  
సౌమ్య 
Good idea! పరాజ ంటర్, లండన్ జూలో పరంగ్లాన్ లునా ఆవర్ణ నుంచి మాటాి డుతునాార్చ. Waddle క్ు 
సంబంధించిన ఒక్ శాస్త్త యీ పరలశోధన గురలంచి చెపవత నాార్చ. పరంగ్లాన్ నడక్ను సూచించ్డానికి ఆవిడ ఏ 
యేి పదాలు వాడారో జాగరతత గ్ా గమనించ్ండ.ి  
 
Presenter 
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little 
ungainly. But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny 
movement the birds make.  
 
Tom 
Did you hear that penguin? She mentions posture.   
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సౌమ్య 
Posture అంట ేభంగ్లమ. స్ాధార్ణంగ్ా ఈ పదానిా మనుషులు నిలబడడ  తీర్చని చెపపడానికి వాడతాం.  
ఇక్కడ ఆవిడ పరంగ్లాన్ భంగ్లమ గురలంచి చెపపడానికి వాడార్చ.  పరంగ్లాన్ భంగ్లమ stiff - బిగుసుక్ుప్ో యి, 

upright - నిటార్చగ్ా ఉంటుందిట. 

 
Tom 
And she also describes the waddle as ungainly. 
 
సౌమ్య 
Ungainly అంట ేఅసహయంగ్ా, వికార్ంగ్ా అని అర్థం. Awkward, clumsy అనాా క్ూడ అవే అరాథ లు.  
 
Tom 
The presenter actually uses a phrase before ungainly. What is it? Listen again after ‘the 
penguin has a waddle…  
 
Presenter 
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little 
ungainly. 
  
Tom 
She said that’s more than a little ungainly. 
 
సౌమ్య 
More than a little అంట ేquite - కొదిిగ్ా అని అర్థం. Why doesn’t she say quite ungainly? That’s 

much simpler! 
 
Tom 
Well, we often say this when we want to suggest something slightly negative in a more 
positive manner. Plus, the rhythm sounds good. Say it with me to practice! 
 
‘a little’ 
‘more than a little’ 
‘more than a little ungainly!’ 
 
Can you give us an example now? 
 
సౌమ్య 
Hmm… Working with you is more than a little difficult, sometimes! ఒక్ టాాక్ వాడి శాసత వీేతతలు 
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పరంగ్లాన్ క్ద్లిక్లను రలకార్డ చేసుత నాార్ని పరాజంటర్ చెప్ాపర్చ. ఈ డాటాని ఇంతక్ుముంద్ు డాటా తో ప్ో లిు 
చ్ూస్ాత ర్ట. 
Tom 
We can find stones or rocks with animal remains inside them. What’s the name for these? 
Let’s listen again! 
 
Presenter 
But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny 
movement the birds make. The researchers will then compare this data with penguin fossils. 
 
Tom 
Aha! She said penguin fossils!  
   
సౌమ్య 
Fossils అంట ే శిలాజాలు. అంట ే చిర్కాలం కింద్ట నిరజీవమ ైన జంతువవల, చెటి అవశేషాలు. అనాటుి  
ఇందాక్ పరంగ్లాన్స కి stiff, upright posture ఉంటుంది అని క్దా వినాాం. కాళ్లి  క్ూడా చినాగ్ా 
ఉంటాయి. మరల, పూర్ాకాలంలో పరంగ్లాన్స క్ూడా ఇలాగ్ే ఉండేవా? చ్ూదాి ం  ఏం చెప్ాత రో! 
 
Presenter 
The researchers will then compare this data with penguin fossils. They think that the ancient 
birds didn't waddle and had a more horizontal posture with different leg anatomy. The 
scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they 
became more clumsy on land. 
 
Tom 
So, they aren’t the same! We’ve heard how modern penguins have an upright posture. 
Penguins in the past were the opposite!  They had a horizontal posture.  
 
సౌమ్య 
Horizontal అంట ే అడడంగ్ా ఉండడం లేదా సమాంతర్ం. Which means they were lying flat!  

 
Tom 
Right! Their legs have probably adapted over time as their posture changed. 
 
సౌమ్య 
To adapt అంట ేర్ూప్ాంతరజక్రలంచ్ుకోవడం అంట ేఅనుక్ూలంగ్ా ర్ూప్ానిా మార్చుకోవడం. స్ాధార్ణంగ్ా 
adapt to  + నామవాచ్క్ం/కిరయ-ING తో క్లిప్ వాడతాం. చిటిచివరల వాక్యమేమిటో మళి్ల విందాం. What 

did penguins adapt to? 
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Presenter 
The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, 
they became more clumsy on land. 
 
Tom 
So, penguins adapted to swimming. This means the anatomy, or structure, of their legs 
changed to become more suitable for water. 
 
సౌమ్య 
And that’s why they’re clumsy అంట ేమొద్ుి లా ఉండడం, వికార్ంగ్ా లేదా విక్ృతంగ్ా ఉండడం!  

 
Tom 
Exactly! So, have you adapted to presenting Listen Here yet? 
 
సౌమ్య 
I think I’ve adapted by now! And we hope your ears are also adapting to our show! 
Join us next time to listen more and learn more! Bye!  
 
Tom 
Bye everyone! See you next time!  
 
 


