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Kurs j.angielskiego dla mamy i dziecka  

opracowany w oparciu o program MEN.

„MOJA RODZINA”

MODUŁ IX „MY FAMILY”



Moduł „MOJA RODZINA” ćwiczy również słówka dotyczące członków rodziny,  

przymiotniki: BIG / SMALL, YOUNG / OLD /, TALL / SHORT oraz  

gramatykę: czasowniki: HAVE GOT, BE,  i inne wybrane słówka.  

Nasza Instrukcja Dla Rodzica wyjaśnia i tłumaczy je wszystkie.

Całe zdania ładnie osadzą nam dane słowo w sytuacji z życia, 

 a dziecko będzie mogło w łatwy utożsamić się z nim.

Do przećwiczenia mamy kilka bardzo typowych sytuacji, w kontekście  

edukacyjnym bardzo często pojawiających się, z których możemy  

przerobić wszystkie, bądź tylko te ulubione.  

MY FAMILY - MOJA RODZINA 



MY FAMILY
MOJA RODZINA



To jest moja rodzina
This is my family 

grandmother

father mother

son

brother
daughter

sister

This is me!

brother
sister

cousin
cousin

grandfather
uncle

aunt



Have you got a big family? Cz ty masz dużą rodzinę?

Yes, my family is big.

Tak, moja rodzina jest duża.

No, my family isn’t big.

Nie, moja rodzina nie jest duża.

I have got one brother.

Ja mam jednego brata

I have got  two brothers and two sisters.

Ja mam dwóch braci i dwie siostry.

BIG / SMALL



BIG / SMALL

Is this a big family?

Yes, it is

Is this a big family?

No, it isn’t.

There are three sisters  
and two brothers.

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



BIG / SMALL

This is Mark. 
To jest Marek.

He has got a big sister. 
On ma dużą siostrę.

This is Susan. 
To jest Zuzia.

She has got a small brother. 
Ona ma małego brata.



He is Susan’s 
small brother. 

On jest małym bratem Susan.

This is Jenny. 
To jest Jenny.

She is Mark’s 
big sister. 
Ona jest dużą siostrą Marka.

This is Tommy. 
To jest Tommy.

BIG / SMALL



This is my grandfather, my brother and me.

To jest mój dziadek, mój brat i ja.

My grandfather is old.

Mój dziadek jest stary.

My brother is young.

Mój brat jest młody. OLD / YOUNG



These are my grandfather 
and my grandmother.

To są mój dziadek i babcia.

They are old.

Oni są starzy.

OLD / YOUNG



OLD / YOUNG

These are my mother  
and my father.

To są moja mama i tata.

They are young.

Oni są młodzi.



TALL / SHORT

This is my brother, Sam and me.

To jest mój brat Sam i ja.

My brother is short.
Mój brat jest niski.

I am tall.

Ja jestem wysoka.



These are my uncle, Roger  
and my aunt Betty.
To są mój wujek, Roger i moja ciocia Betty.

He is tall.
On jest wysoki.

She is short.
Ona jest niska.

TALL / SHORT



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.

TALL / SHORT



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

Cześć. 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.



Words with ONE syllable / Słowa z jedną sylabą:

Words with TWO syllables / Słowa z dwoma sylabami:

Words with THREE syllables / Słowa z trzema sylabami:

SAY IT / POWIEDZ TO

Mum, dad, aunt, son.

Uncle, cousin, mother, father, brother, grandma, grandpa. 

Grandfather, grandmother.



Short names / skrócone nazwy:

Mother = mom

Father = dad

Grandfather = grandpa

Grandmother = grandma



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



Who are they?

m…… and s……. g…… and g……. u…… and a……. s…… and b…….

NAME THEM / NAZWIJ ICH



Great!

mother and son grandmother  
and grandfather

uncle and aunt sister  
and brother

NAME THEM / NAZWIJ ICH

Yes, they are:



THANK YOU!


