
 

 

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. 

Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie materiały będą dla Ciebie 

przydatne. 

 

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, 

fanpage’u itp., 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 

 
howareyou_nataliakolodziej 



FINISH THE SENTENCE   

  

  

  

  

  

  

nataliakolodziej.pl 

I am ………… 
nataliakolodziej.pl 

I am not ………… 

nataliakolodziej.pl 

I am from ………… 
nataliakolodziej.pl 

I live in ………… 

nataliakolodziej.pl 

I’m scared of ………… 

nataliakolodziej.pl 

My favourite colour is 
………… 

nataliakolodziej.pl 

My favourite food is 
………… 

nataliakolodziej.pl 

My favourite animal is 
………… 

nataliakolodziej.pl 

My favourite toy is 
………… 

nataliakolodziej.pl 

My favourite singer is 
………… 

nataliakolodziej.pl 

My bike is ………… 
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My house is………… 
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I can ………… 
nataliakolodziej.pl 

I can’t ………… 

nataliakolodziej.pl 

A snake can’t ………… 

  nataliakolodziej.pl 

A parrot can’t ………… 

nataliakolodziej.pl 

A monkey can ………… 

nataliakolodziej.pl 

A lion can ………… 
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I have got ………… 
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I haven’t got ………… 
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A rabbit has got long 
………… 
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A spider has got 
………… 
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A crocodile has got a long 
………… 
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A butterfly has got 
………… 
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My mum can’t………… 
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My best friend can 
………… 
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My dad can………… 
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My dad can’t ………… 
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My mum has got 
………… 
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My dad has got  
………… 
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I like ………… 
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I love ………… 
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I don’t like ………… 
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In the winter it is 
………… 
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In the summer it is 
………… 
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In the fall it is ………… 
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My favourite month is 
………… 
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My favourite day is 
………… 
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A zebra is ………… 

  nataliakolodziej.pl 

An elephant is ………… 
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The sofa is in the 
………… 
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The fridge is in the 
………… 
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The wardrobe is in the 
………… 
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The car is in the ………. 
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The bed is in the 
………… 
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A giraffe has got 
………… 
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A shark can’t ………… 
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An elephant has got 
………… 
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I am wearing ………… 
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I am wearing ………… 
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I get up at ………… 
nataliakolodziej.pl 

I go to bed at ………… 

nataliakolodziej.pl 

I have breakfast at 
………… 
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I have a shower at 
………… 
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I have dinner at ………… 
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My eyes are ………… 
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A banana is ………… 

nataliakolodziej.pl 

My school bag is 
………… 
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My hair is ………… 
nataliakolodziej.pl 

My friends are ………… 


