
My Family



This  is  my family?
To jest moja rodzina

Hello… Hello…

father mother

brother

grandmother
grand father

aunt
uncle

cousin

cousin This  is  
me!



Yes, my family is big.

I have got  two brothers and two sisters.

Ja mam dwóch braci i dwie siostry.

Tak, moja rodzina jest duża.

Hello. Have you got a big family?

Big. Big.



Yes, my family is big.

I have got  two brothers and two sisters.

Tak, moja rodzina jest duża.

Ja mam dwóch braci i dwie siostry.

Write sentences here:

There are three sisters and two brothers.

Is this a big family? Yes, it is.

Tam są trzy siostry i dwóch braci.

Czy to jest duża rodzina? Tak.



Yes, my family is big.

I have got  two brothers and two sisters.

Tak, moja rodzina jest duża.

Ja mam dwóch braci i dwie siostry.

There are three sisters and two brothers.

Is this a big family? Yes, it is.

Tam są trzy siostry i dwóch braci.

Czy to duża rodzina? Tak.

Yes, my family is big.

I have got  two brothers and two sisters.

Tak, moja rodzina jest duża.

Ja mam dwóch braci i dwie siostry.

There are three sisters and two brothers.

Is this a big family? Yes, it is.

Czy to duża rodzina? Tak to jest.

Have you got a big family?

Tam są trzy siostry i dwóch braci.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



No, my family isn’t big. It is small.

I have got one brother.

Ja mam jednego brata.

Nie, moja rodzina nie jest duża.

Hello. Have you got a big family?

Small. Small.

Ona jest mała.



No, my family isn’t big. It’s small.

Ona jest mała.I have got one brother.

Nie, moja rodzina nie jest duża.

Ja mam jednego brata.

Write sentences here:

There are: a sister, a brother and a mother.

Is this a big family? No, it isn’t.

Tam są: siostra, brat i mama.

Czy to duża rodzina? Nie, nie jest.



No, my family isn’t big.

I have got one brother.

Nie, moja rodzina nie jest duża.

Ja mam jednego brata.

There are: a sister, a brother and a mother.

Is this a big family? No, it isn’t.

Tam są: siostra, brat i matka.

Czy to duża rodzina? Nie, nie jest.

No, my family isn’t big.

I have got one brother.

Nie, moja rodzina nie jest duża.

Ja mam jednego brata.

There are: a sister, a brother and a mother.

Is this a big family? No, it isn’t.

Tam są: siostra, brat i matka.

Czy to duża rodzina? Nie, nie jest.

Have you got a big family?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



This is Mark.

He has got a big sister.

On ma dużą siostrę.

To jest Marek.

Hello. Have you got a sister?

Big. Big.



This is Mark.

He has got a big sister.

To jest Marek.

On ma dużą siostrę.

Write sentences here:

She is Mark’s big sister.

This is Jenny.

Ona jest dużą siostrą Marka.

To jest Jenny.



This is Mark.

He has got a big sister.

To jest Marek.

On ma dużą siostrę.

She is Mark’s big sister.

This is Jenny.

Ona jest dużą siostrą Marka.

To jest Jenny.

This is Mark.

He has got a big sister.

To jest Marek.

On ma dużą siostrę.

She is Mark’s big sister.

This is Jenny.

Ona jest dużą siostrą Marka.

To jest Jenny.

Have you got a sister?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



This is Susan.

She has got a small brother.

Ona ma małego brata.

To jest Zuzia.

Small. Small.

Have you got a brother?



This is Susan.

She has got a small brother.

To jest Zuzia.

Ona ma małego brata.

Write sentences here:

He is Susan’s small brother.

This is Tommy.

On jest małym bratem Susan.

To jest Tommy.



This is Susan.

She has got a small brother.

To jest Zuzia.

Ona ma małego brata.

He is Susan’s small brother.

This is Tommy.

On jest małym bratem Susan.

To jest Tommy.

This is Susan.

She has got a small brother.

To jest Zuzia.

Ona ma małego brata.

He is Susan’s small brother.

This is Tommy.

On jest małym bratem Susan.

To jest Tommy.

Have you got a brother?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



My grandfather is old.

My brother is young.

Mój brat jest młody.

Mój dziadek jest stary.

Hello. Who is young and old in the family?

This is my grandfather, 
my brother and me.



These are my grandfather and my grandmother.

They are old.

To są mój dziadek i babcia.

Oni są starzy.

Write sentences here:

My brother and me are young.

Mój brat i ja jesteśmy młodzi.



Do you have a big family?

These are my grandfather and my grandmother.

They are old.

To są mój dziadek i babcia.

Oni są starzy.

My brother and me are young.

Mój brat i ja jesteśmy młodzi.

These are my grandfather and my grandmother.

They are old.

To są mój dziadek i babcia.

Oni są starzy.

My brother and me are young.

Mój brat i ja jesteśmy młodzi.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



These are my mother and my father.

They are young.

Oni są młodzi.

To są moja mama i tata.

Hello. Who is young and old in the family?



These are my mother and my father.

They are young.

To są moja mama i tata.

Oni są młodzi.

Write sentences here:



Do you have a big family?

These are my mother and my father.

They are young.

To są moja mama i tata.

Oni są młodzi.

These are my mother and my father.

They are young.

To są moja mama i tata.

Oni są młodzi.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



My brother is shor t.

I am tall.

Ja jestem wysoka.

Mój brat jest niski.

Hello. Who is tall or shor t in the family?

This is my brother, Sam 
and me.



This is my brother, Sam and me.

My brother is short.

To jest mój mój brat Sam i ja.

Mój brat jest niski.

Write sentences here:

I am tall.

Ja jestem wysoka.



This is my brother, Sam and me.

My brother is short.

To jest mój mój brat Sam i ja.

Mój brat jest niski.

I am tall.

Ja jestem wysoka.

This is my brother, Sam and me.

My brother is short.

To jest mój mój brat Sam i ja.

Mój brat jest niski.

I am tall.

Ja jestem wysoka.

Who are tall or shor t in your family?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



He is tall.

She is shor t.

Ona jest niska.

On jest wysoki.

These are my uncle, Roger 
and my aunt Betty.

Hello. Who are tall or shor t in the family?



These are my uncle, Roger and my aunt Betty.

He is tall.

To są mój wujek, Roger i moja ciocia Betty.

On jest wysoki.

Write sentences here:

She is short.

Ona jest niska.



Who is tall or shor t in your family?

These are my uncle, Roger and my aunt Betty.

He is tall.

To są mój wujek, Roger i moja ciocia Betty.

On jest wysoki.

She is short.

Ona jest niska.

These are my uncle, Roger and my aunt Betty.

He is tall.

To są mój wujek, Roger i moja ciocia Betty.

On jest wysoki.

She is short.

Ona jest niska.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



They aren’t tall. They are shor t.

Oni nie są wysocy, oni są niscy.

Hello. Who is tall or shor t in the family?

This is my brother, Sam 
and his friend Lee.



This is my brother, Sam and his friend Lee.

To jest mój brat, Sam  i jego kolega Lee.

Write sentences here:

They aren’t tall. They are short.

Oni nie są wysocy, oni są niscy.



Who are tall or shor t in your family?

This is my brother, Sam and his friend Lee.

To jest mój brat, Sam  i jego kolega Lee.

They aren’t tall. They are short.

Oni nie są wysocy, oni są niscy.

This is my brother, Sam and his friend Lee.

To jest mój brat, Sam  i jego kolega Lee.

They aren’t tall. They are short.

Oni nie są wysocy, oni są niscy.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



In this photo you can see my father, my mother, my two  sisters 

and our dog, Fox.

Na tym zdjęciu możesz  zobaczyć mojego tatę, moją mamę,  moje dwie 

siostry  i naszego psa Foxa.

Hello. I’m Pablo. I’ve got a big family.  



I’m Pablo. I’ve got a big family.  

Jestem Pablo. Ja mam dużą rodzinę.

In this photo you can see my father, my mother, 

my three  sisters and our dog, Fox.

Na tym zdjęciu możesz  zobaczyć mojego tatę, moją 

mamę,  moje trzy siostry  i naszego psa Foxa.

Write sentences here:



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



In this photo you can see my mom, my grandma, my two 

sisters and our little cat, Alice.

Na tym zdjęciu możesz zobaczyć moją mamę, moją babcię, moje dwie 

siostry i naszego małego kota Alice.

Hi. My name is Becky. This is my family.  



My name is Becky. This is my family.  

Nazywam się Becky. To jest moja rodzina.

In this photo you can see my mom, my grandma, 

my two sisters and our little cat, Alice.

Na tym zdjęciu możesz zobaczyć moją mamę, moją 

babcię, moje dwie siostry i naszego małego kota Alice.

Write sentences here:



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:


