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Introduction            Welcome Back!                    Lesson 1   

1. Match the pictures and the dialogues. Act out the dialogues.

1. — Miss Ivanenko, meet my mother, please.
— How do you do?

2. — Nice to see you, Nika. 
— Nice to see you, too.

3. — How are you, Taras?
— Fine, thanks. And you?

2. Circle the correct item.
1. What is / are your friend’s name?
2. Are / Is you from Kyiv?
3. I am / is in the fourth form.
4. My classmates is / are very glad to be at school.
5. Where are / is you from?
6. Is / Are your classmates friendly?

3. Complete the sentences with the correct form of the verb to be (am, is, are). 

1. Miss Ivanenko  a teacher. 
2. They  from Great Britain. 
3. My teacher  from the USA. 
4. I  from Ukraine. 
5. We  very good friends. 
6. Nazar  not my classmate. 



4

Cyan 4  Black 4

Introduction              Welcome Back!                    Lesson 2

1. Fill in the missing letters. Number the pictures.

1. c  mput  r 3. cl  ck

2. bo  kcas   4. bl  ckb  ard

2. Circle the correct item. 
1. A: Is this / these your pen? 
 B: No, it isn’t. That is / These are my pen. It is yellow. 

2. A: Are this / these your pencils? 
 B: No. Those / That are my pencils on that desk. 

3. This / These aren’t your pens. This / They are my pens. 

4. A: Is this / these your computer? 
 B: No. This / That is my computer on that green desk.

5. This is / These are my exercise books. That is / Those are his exercise 
books.

3. Complete the sentences about your classroom. Tell your story to your class-
mates.

This is our classroom. 
It is  and .
This is . 
And that is . 
These are . 
And those are . 
There is . 
There are .
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Unit 1                       All About Us                   Lesson 1

1. Read the text on page 10 in your textbook and mark the sentences true or false. 

True False
1. The Parkers are from the USA.

2. There are three children in the family.

3. Molly is the eldest sister.

4. Molly is four.

5. Steve has got many cousins.

6. The Parkers are a friendly family.

2. Look and write.

1. Helen is  old.
2. Mary is .
3.   is younger 

than .
4.  Mary is  

than Helen.
5.  Helen’s dress is  

than .
6.  Mary’s hair is  

than .

3. Complete the sentences about the children from your group.

1.  is younger than .
2.  is taller than .
3.  is shorter than .
4.  is smarter than .
5.  is nicer than .
6.  is cleverer than .

Helen, 12

Mary, 15
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Unit 1                       All About Us                   Lesson 2

1. Look and answer the questions.
1. Who is the man?

2. What is he wearing?

3. Are his clothes new or old?

4. Is his hair fair or dark?

5. Is he good-looking?

6. Do you like him?

2. Complete the text with the words from the box. 

house pretty shorter blue elegant hair

Mrs Parker
Mrs Parker is a  woman. She has got long fair 

 and  eyes. She is a little 
 than Mr Parker. She is always . 

Mrs Parker doesn’t work. She has got a lot of work about the .

3. Stick a photo of your friend or a family member. Write six sentences about him / 
her.
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