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

Casa/Familia

perro

Dom/Rodzina

pies

Casa/Familia

gato

Dom/Rodzina

kot

Casa/Familia

amigo

Dom/Rodzina

przyjaciel

Casa/Familia

amiga

Dom/Rodzina

przyjaciółka

Casa/Familia

casado

Dom/Rodzina

żonaty
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Casa/Familia

casada

Dom/Rodzina

zamężna

Casa/Familia

marido

Dom/Rodzina

mąż

Casa/Familia

mujer

Dom/Rodzina

żona

Casa/Familia

hermanos

Dom/Rodzina

rodzeństwo

Casa/Familia

hermano

Dom/Rodzina

brat
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Casa/Familia

hermana

Dom/Rodzina

siostra

Casa/Familia

hijo

Dom/Rodzina

syn

Casa/Familia

hija

Dom/Rodzina

córka

Casa/Familia

niño

Dom/Rodzina

dziecko
(chłopiec)

Casa/Familia

niña

Dom/Rodzina

dziecko
(dziewczynka)
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Casa/Familia

padres

Dom/Rodzina

rodzice

Casa/Familia

madre

Dom/Rodzina

matka

Casa/Familia

padre

Dom/Rodzina

ojciec

Casa/Familia

abuela

Dom/Rodzina

babcia

Casa/Familia

abuelo

Dom/Rodzina

dziadek
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Casa/Familia

tío

Dom/Rodzina

wujek

Casa/Familia

tía

Dom/Rodzina

ciocia

Casa/Familia

bisabuela

Dom/Rodzina

prababcia

Casa/Familia

bisabuelo

Dom/Rodzina

pradziadek

Casa/Familia

suegra

Dom/Rodzina

teściowa
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Casa/Familia

suegro

Dom/Rodzina

teść

Casa/Familia

nuera

Dom/Rodzina

synowa

Casa/Familia

yerno

Dom/Rodzina

zięć

Casa/Familia

tío

Dom/Rodzina

stryj

Casa/Familia

sobrino

Dom/Rodzina

bratanek, siostrzeniec
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Casa/Familia

sobrina

Dom/Rodzina

bratanica, siostrzenica

Casa/Familia

primo

Dom/Rodzina

kuzyn, kuzynka

Casa/Familia

cuñado

Dom/Rodzina

szwagier

Casa/Familia

hijastro

Dom/Rodzina

pasierb

Casa/Familia

hijastra

Dom/Rodzina

pasierbica
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Casa/Familia

tía

Dom/Rodzina

stryjenka

Casa/Familia

madrastra

Dom/Rodzina

macocha

Casa/Familia

padrino

Dom/Rodzina

ojciec chrzestny

Casa/Familia

madrina

Dom/Rodzina

matka chrzestna
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