
 

 

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. 

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie materiały będą dla Ciebie 

przydatne. 

Użyte ikony pochodzą ze strony Freepik.com 

Pamiętaj! 

1. Materiały zostały wykonane przeze mnie i są objęte prawami autorskimi 

2. Materiały przeznaczone są tylko dla Twojego użytku i na potrzeby zajęć z 

uczniami. Zabrania się wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych. 

3. Jeśli chcesz udostępnić moje materiały na swojej stronie, profilu, blogu czy 

fanpage’u, pamiętaj zawsze o podaniu źródła w postaci linku do danego posta 

(na mojej stronie howareyouenglish.pl lub na facebookowym fanpage’u). 

4. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze mną. 

 
How are you? Natalia Kołodziej 
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