
 

 

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 – part 1  

  

  

  

  

  

  

nataliakolodziej.pl 

Every time I look to the sky, I always think 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

I can't believe I actually …………… 

when I was younger 

nataliakolodziej.pl 

I’m always chosen first when it comes to 

……………! 

nataliakolodziej.pl 

I'm a little embarrassed by the fact that I 
know so little about  …………… 

_________. 

nataliakolodziej.pl 

Today looks like a good day to 

……………! 

nataliakolodziej.pl 

If I knew everything for a day I would 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

I know this is weird, but I really like to 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

I would die without …………… 

nataliakolodziej.pl 

Sometimes I’m quite …………… 

nataliakolodziej.pl 

Sometimes I look back at my life and 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

From time to time it’s good to 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

The world would be a better place if 

…………… 
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Don’t trust …………… 

nataliakolodziej.pl 

When I looked into your eyes, I knew 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

I wonder when politicians …………… 

nataliakolodziej.pl 

If I could teleport people, I would teleport 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

I love it when …………… 

nataliakolodziej.pl 

When I'm alone, I like to …………… 

nataliakolodziej.pl 

It’s too early to …………… 

nataliakolodziej.pl 

Right now is the perfect time to 

…………… 

nataliakolodziej.pl 

It’s important not to …………… 

nataliakolodziej.pl 

I laugh when …………… 

nataliakolodziej.pl 

Nobody likes …………… 

nataliakolodziej.pl 

Today I learned how to …………… 


