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

Comida/Frutas

grosella

Jedzenie/Owoce

agrest

Comida/Frutas

sandía

Jedzenie/Owoce

arbuz

Comida/Frutas

piña

Jedzenie/Owoce

ananas

Comida/Frutas

plátano

Jedzenie/Owoce

banan

Comida/Frutas

melocotón

Jedzenie/Owoce

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

Comida/Frutas

limón

Jedzenie/Owoce

cytryna

Comida/Frutas

cerezas

Jedzenie/Owoce

czereśnie

Comida/Frutas

pomelo

Jedzenie/Owoce

grejpfrut

Comida/Frutas

pera

Jedzenie/Owoce

gruszka

Comida/Frutas

granada

Jedzenie/Owoce

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

Comida/Frutas

manzana

Jedzenie/Owoce

jabłko

Comida/Frutas

baya

Jedzenie/Owoce

jagoda

Comida/Frutas

zarzamora

Jedzenie/Owoce

jeżyna

Comida/Frutas

kaki

Jedzenie/Owoce

kaki

Comida/Frutas

carambola

Jedzenie/Owoce

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

Comida/Frutas

kiwi

Jedzenie/Owoce

kiwi

Comida/Frutas

lychee

Jedzenie/Owoce

liczi

Comida/Frutas

frambuesas

Jedzenie/Owoce

maliny

Comida/Frutas

tangerinas

Jedzenie/Owoce

mandarynki

Comida/Frutas

mango

Jedzenie/Owoce

mango

                               strona 4 / 8



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

Comida/Frutas

melón

Jedzenie/Owoce

melon

Comida/Frutas

albaricoques

Jedzenie/Owoce

morele

Comida/Frutas

nectarina

Jedzenie/Owoce

nektarynka

Comida/Frutas

papaya

Jedzenie/Owoce

papaja

Comida/Frutas

pitaya

Jedzenie/Owoce

pitaja
(smoczy owoc)
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Spanish - Frutas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Comida/Frutas

naranja

Jedzenie/Owoce

pomarańcza

Comida/Frutas

grosellas

Jedzenie/Owoce

porzeczki

Comida/Frutas

fresas

Jedzenie/Owoce

poziomki

Comida/Frutas

ciruelas

Jedzenie/Owoce

śliwki

Comida/Frutas

fresas

Jedzenie/Owoce

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

Comida/Frutas

uvas

Jedzenie/Owoce

winogrona

Comida/Frutas

cerezas

Jedzenie/Owoce

wiśnie

Comida/Frutas

arándano

Jedzenie/Owoce

borówka

Comida/Frutas

coco

Jedzenie/Owoce

kokos

Comida/Frutas

arándano agrio

Jedzenie/Owoce

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

Comida/Frutas

aguacate

Jedzenie/Owoce

awokado

Comida/Frutas

cal

Jedzenie/Owoce

limonka

Comida/Frutas

higo

Jedzenie/Owoce

figa

Comida/Frutas

guayaba

Jedzenie/Owoce

gujawa

Comida/Frutas

jengibre

Jedzenie/Owoce

imbir
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