
Spanish - Azules, verdes
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Colores/Azules, verdes

tinta

Kolory/Błękity, zielenie

atramentowy

Colores/Azules, verdes

esmaltín

Kolory/Błękity, zielenie

błękit królewski

Colores/Azules, verdes

azul de prusia

Kolory/Błękity, zielenie

błękit pruski

Colores/Azules, verdes

aciano

Kolory/Błękity, zielenie

chabrowy

Colores/Azules, verdes

cian

Kolory/Błękity, zielenie

cyjan
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Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Colores/Azules, verdes

azul marino

Kolory/Błękity, zielenie

granatowy

Colores/Azules, verdes

cobalto

Kolory/Błękity, zielenie

kobaltowy

Colores/Azules, verdes

cerúleo

Kolory/Błękity, zielenie

lazurowy

Colores/Azules, verdes

índigo

Kolory/Błękity, zielenie

indygo

Colores/Azules, verdes

amoratado

Kolory/Błękity, zielenie

siny
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środek i skleić.
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Colores/Azules, verdes

zafiro

Kolory/Błękity, zielenie

szafirowy

Colores/Azules, verdes

ultramar

Kolory/Błękity, zielenie

ultramaryna

Colores/Azules, verdes

turquesa

Kolory/Błękity, zielenie

turkusowy

Colores/Azules, verdes

caqui

Kolory/Błękity, zielenie

kaki, khaki

Colores/Azules, verdes

hierbabuena

Kolory/Błękity, zielenie

miętowy
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Colores/Azules, verdes

color de mar

Kolory/Błękity, zielenie

morski

Colores/Azules, verdes

verde oliva

Kolory/Błękity, zielenie

oliwkowy

Colores/Azules, verdes

verde oliva

Kolory/Błękity, zielenie

oliwkowy

Colores/Azules, verdes

ceniza

Kolory/Błękity, zielenie

patynowy

Colores/Azules, verdes

pistacho

Kolory/Błękity, zielenie

pistacjowy
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Colores/Azules, verdes

aguamarina

Kolory/Błękity, zielenie

seledynowy

Colores/Azules, verdes

verde esmeralda

Kolory/Błękity, zielenie

szmaragdowy

Colores/Azules, verdes

herboso

Kolory/Błękity, zielenie

trawiasty

Colores/Azules, verdes

botella verde

Kolory/Błękity, zielenie

zieleń butelkowa

Colores/Azules, verdes

verde podrido

Kolory/Błękity, zielenie

zieleń zgniła
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