
Spanish - Amarillos, grises, blancos
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Colores/Amarillos, grises, blancos

bananero

Colores/Amarillos, grises, blancos

ambarino

Colores/Amarillos, grises, blancos

limonado

Colores/Amarillos, grises, blancos

canario

Colores/Amarillos, grises, blancos

cervecero

Colores/Amarillos, grises, blancos

arilado

Colores/Amarillos, grises, blancos

amarillo pajizo

Colores/Amarillos, grises, blancos

azafrán

Colores/Amarillos, grises, blancos

dorado, oro

Colores/Amarillos, grises, blancos

platino
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Kolory/żółcie, szarości, biele

bursztynowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

bananowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

kanarkowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

cytrynowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

siarkowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

piwny

Kolory/żółcie, szarości, biele

szafranowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

słomkowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

platynowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

złoty
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Colores/Amarillos, grises, blancos

canoso

Colores/Amarillos, grises, blancos

grisáceo

Colores/Amarillos, grises, blancos

ratonero

Colores/Amarillos, grises, blancos

palomas

Colores/Amarillos, grises, blancos

plateado

Colores/Amarillos, grises, blancos

acerado

Colores/Amarillos, grises, blancos

grafito

Colores/Amarillos, grises, blancos

alabastrino

Colores/Amarillos, grises, blancos

color lechoso

Colores/Amarillos, grises, blancos

crema
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Kolory/żółcie, szarości, biele

popielaty

Kolory/żółcie, szarości, biele

siwy

Kolory/żółcie, szarości, biele

gołębi

Kolory/żółcie, szarości, biele

mysi

Kolory/żółcie, szarości, biele

stalowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

srebrny

Kolory/żółcie, szarości, biele

alabastrowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

grafitowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

kremowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

mleczny
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Colores/Amarillos, grises, blancos

perla

Colores/Amarillos, grises, blancos

porcelana

                               strona 5 / 6



Spanish - Amarillos, grises, blancos
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Kolory/żółcie, szarości, biele

porcelanowy

Kolory/żółcie, szarości, biele

perłowy
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