
MNC 
SPEAKING PRACTICE 
Plecând de la modelele de mai jos, faceți o scurtă prezentare a familiei dvs. (Starting from the models below, 

make a brief presentation of your family.) 

 

 Family cards 
 

 

 

Tom 

 

My family isn’t big or small. I’ve got a mum and 

dad and a baby brother.   His name is Leo. He’s 

very funny! 

 

Familia mea nu este nici mare, nici mică. Am o 

mamă, un tată și un frate bebeluș. Numele lui este 

Leo. El este foarte amuzant ! 

 

 

Jake 

 

There are three people in my family: me, my mum 

and my dad. But next month there will be four! 

I’m going to have a brother or a sister. 

 

Sunt/suntem trei persoane în familia mea: eu, 

mami și tati. Dar luna viitoare vom fi patru ! Voi 

avea un frate sau o soră ! 

 

Jenna 

 

This is my family. I’ve got a mum, a dad and three 

brothers. I’m the only girl, but that’s OK. 

 

 

Aceasta este familia mea. Am o mamă, un tată și trei 

frați. Sunt singura fată, dar este ok. 

 

                    Sarah 

 

My family is small. There’s only my mum and 

me. Millie is part of the family too. She’s a cat! 

My mum makes fantastic cakes! 

 

Familia mea este mică. Suntem doar eu și mama. 

Millie este parte din familia noastră (de 

asemenea). Este o pisică! Mami face prăjituri 

minunate! 

 

Jim 

 

This is my family. I have got a mum and a dad. 

I’ve got two grandmas and two grandpas too. 

They come for lunch every Sunday. 

 

Aceasta este familia mea. Am o mamă și un tată. 

Am două bunici și, de asemenea, doi bunici. Ei vin 

la masa de prânz în fiecare duminică. 

 

Mary 

 

My family is big. I’ve got a mum and a dad, two 

sisters and three brothers. My aunt Clarissa lives 

with us too. She is very kind. 

 

Familia mea este mare. Am o mamă și un tată, 

două surori și trei frați. Mătușa mea Clarissa 

locuiește cu noi, de asemenea. Ea este foarte 

amabilă. 

 

 


