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

Colores/Naranjas, marrón

siena

Colores/Naranjas, marrón

sepia

Colores/Naranjas, marrón

rufo

Colores/Naranjas, marrón

canela

Colores/Naranjas, marrón

caqui

Colores/Naranjas, marrón

ocre

Colores/Naranjas, marrón

herrumbre

Colores/Naranjas, marrón

caoba

Colores/Naranjas, marrón

beis, beige

Colores/Naranjas, marrón

siena tostado
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Kolory/Pomarańcze, brąze

sepia

Kolory/Pomarańcze, brąze

sjena

Kolory/Pomarańcze, brąze

cynamonowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

rudy

Kolory/Pomarańcze, brąze

ugier

Kolory/Pomarańcze, brąze

kaki, khaki

Kolory/Pomarańcze, brąze

mahoń

Kolory/Pomarańcze, brąze

rdzawy

Kolory/Pomarańcze, brąze

sjena palona

Kolory/Pomarańcze, brąze

beż
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Colores/Naranjas, marrón

melado

Colores/Naranjas, marrón

castaño

Colores/Naranjas, marrón

café

Colores/Naranjas, marrón

pardo, bruno

Colores/Naranjas, marrón

chocolate

Colores/Naranjas, marrón

ébano

Colores/Naranjas, marrón

color de té

Colores/Naranjas, marrón

cacao

Colores/Naranjas, marrón

cobrizo

Colores/Naranjas, marrón

nogal
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Kolory/Pomarańcze, brąze

kasztanowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

miodowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

brunatny

Kolory/Pomarańcze, brąze

kawowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

hebanowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

czekoladowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

kakaowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

herbaciany

Kolory/Pomarańcze, brąze

orzechowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

miedziany
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Colores/Naranjas, marrón

imbra

Colores/Naranjas, marrón

melocotón

Colores/Naranjas, marrón

ambarino

Colores/Naranjas, marrón

color ladrillo

Colores/Naranjas, marrón

coralino

Colores/Naranjas, marrón

rojizo

Colores/Naranjas, marrón

albaricoquero

Colores/Naranjas, marrón

ocre

Colores/Naranjas, marrón

ocre

Colores/Naranjas, marrón

tiziano
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Kolory/Pomarańcze, brąze

brzoskwiniowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

umbra

Kolory/Pomarańcze, brąze

ceglasty

Kolory/Pomarańcze, brąze

bursztynowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

marchewkowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

koralowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

ochra

Kolory/Pomarańcze, brąze

morelowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

tycjan

Kolory/Pomarańcze, brąze

ochra
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Colores/Naranjas, marrón

dorado

Colores/Naranjas, marrón

calabaza

Colores/Naranjas, marrón

llama
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Kolory/Pomarańcze, brąze

dyniowy

Kolory/Pomarańcze, brąze

złocisty, złoty

Kolory/Pomarańcze, brąze

ognisty, płomienny
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