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

Plantas/Fungí

boleto, boletus

Rośliny/Grzyby

borowik

Plantas/Fungí

boleto comestible

Rośliny/Grzyby

prawdziwek

Plantas/Fungí

boleto bayo

Rośliny/Grzyby

podgrzybek

Plantas/Fungí

leccinum

Rośliny/Grzyby

koźlarz

Plantas/Fungí

suillus

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

gyroporus

Rośliny/Grzyby

piaskowiec

Plantas/Fungí

gomphidius

Rośliny/Grzyby

klejówka

Plantas/Fungí

chroogomps

Rośliny/Grzyby

klejek

Plantas/Fungí

paxillus

Rośliny/Grzyby

krowiak

Plantas/Fungí

amanita

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

agaricus

Rośliny/Grzyby

pieczarka

Plantas/Fungí

macrolepiota

Rośliny/Grzyby

czubajka

Plantas/Fungí

tricholoma

Rośliny/Grzyby

gąska

Plantas/Fungí

lepista

Rośliny/Grzyby

gąsówka

Plantas/Fungí

lyophyllum

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

lyophyllum

Rośliny/Grzyby

kępkowiec

Plantas/Fungí

clitocybe

Rośliny/Grzyby

lejkówka

Plantas/Fungí

collybia

Rośliny/Grzyby

pieniążek

Plantas/Fungí

marasmius

Rośliny/Grzyby

twardzioszka

Plantas/Fungí

laccaria

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

mycena

Rośliny/Grzyby

grzybówka

Plantas/Fungí

hygrocybe

Rośliny/Grzyby

wilgotnica

Plantas/Fungí

hygrophorus

Rośliny/Grzyby

wodnicha

Plantas/Fungí

pluteus

Rośliny/Grzyby

drobnołuszczak

Plantas/Fungí

volvariella

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

coprinus

Rośliny/Grzyby

czernidłak

Plantas/Fungí

psathyrella

Rośliny/Grzyby

kruchaweczka

Plantas/Fungí

stropharia

Rośliny/Grzyby

pierścieniak

Plantas/Fungí

psilocybe

Rośliny/Grzyby

łysiczka

Plantas/Fungí

hypholoma

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

pholiota

Rośliny/Grzyby

łuskwiak

Plantas/Fungí

cortinarius

Rośliny/Grzyby

zasłonak

Plantas/Fungí

inocybe

Rośliny/Grzyby

strzępiak

Plantas/Fungí

russula

Rośliny/Grzyby

gołąbek

Plantas/Fungí

lactarius

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

deliciosus

Rośliny/Grzyby

rydz

Plantas/Fungí

polypore

Rośliny/Grzyby

huba

Plantas/Fungí

phlebia

Rośliny/Grzyby

żylak

Plantas/Fungí

serpula

Rośliny/Grzyby

stroczek

Plantas/Fungí

hericium

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

hydnum

Rośliny/Grzyby

kolczak

Plantas/Fungí

cantharellus

Rośliny/Grzyby

kurka, pieprznik
jadalny

Plantas/Fungí

cantharellus

Rośliny/Grzyby

pieprznik

Plantas/Fungí

clavariadelphus

Rośliny/Grzyby

buławka

Plantas/Fungí

lycoperdon

Rośliny/Grzyby

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

Plantas/Fungí

geastrum

Rośliny/Grzyby

gwiazdosz

Plantas/Fungí

phallus

Rośliny/Grzyby

sromotnik

Plantas/Fungí

auricularia

Rośliny/Grzyby

uszak

Plantas/Fungí

morchella

Rośliny/Grzyby

smardz

Plantas/Fungí

helvella

Rośliny/Grzyby

piestrzyca
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