
Farewell – pożegnanie

a girl – dziewczynka a boy – chłopiec

a child – dziecko

a woman – kobieta

a baby – dziecko / niemowlę

a man – mężczyzna
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HELLO!

?

I am a girl. – Jestem dziewczynką.
She is also a girl. – Ona też jest dziewczynką.

Who? – Kto?
What? – Co?

My name is Peter. 
Nazywam się Piotr.

Who is this?

Hello, Anne!
Cześć, Aniu! Hello, Jane!

Cześć, Asiu!

How are you?
Jak się masz?

I’m fine. And you?
Dobrze. A ty?

Fine! Thank you. 
Dobrze! Dziękuję.

Nice to meet you!
Miło cię poznać!

Hi!
Cześć!

Hello! 
Cześć!

Good morning!
Dzień dobry!

Good day!
Dzień dobry!

Nice to see you!
Miło cię widzieć!

What’s your name?
Jak się nazywasz?

This is… – To jest… These are people. – To są ludzie.

Goodbye!
Do widzenia!

Bye! See you! 
Pa! Do zobaczenia!

Take care.
Trzymaj się.

See you later.
Do zobaczenia.

These are children. – To są dzieci.



a wife – żona

a husband – mąż

a daughter – córka

to love – kochać
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I love them all!
Kocham ich wszystkich!

MY FAMILY
We have got one daughter and two sons.

My mamy jedną córkę i dwóch synów.

She’s my wife. 
Ona jest moją żoną.

He’s my brother.
On jest moim bratem.

She’s my sister. 
Ona jest moją siostrą.

I love you, mummy!
Kocham cię, mamusiu.

I love you, daddy!
Kocham cię, tatusiu.

I love my family.
Kocham moją rodzinę.

These are my two grandfathers and my two grandmothers
To są moi dwaj dziadkowie i moje dwie babcie.

These are my brother and my sister.
To są mój brat i moja siostra.

This is my family.
To jest moja rodzina. 

Here are my parents. 
 Tu są moi rodzice.

He’s my husband.
On jest moim mężem.

a father – tata

a mother – mama

a marriage – małżeństwo

a brother – brat

a sister – siostra

a grandfather – dziadek

a grandmother – babcia

a grandson – wnuczek

a grandaughter – wnuczka

a doll – lalka
a son – syn


