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

Religiones/Navidad

estrella

Religie/Boże narodzenie

gwiazda

Religiones/Navidad

vela

Religie/Boże narodzenie

świeca

Religiones/Navidad

trineo

Religie/Boże narodzenie

sanie

Religiones/Navidad

árbol

Religie/Boże narodzenie

choinka

Religiones/Navidad

decorar el árbol

Religie/Boże narodzenie

ubierać choinkę
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Religiones/Navidad

Papá Noel, Santa Claus

Religie/Boże narodzenie

Święty Mikołaj

Religiones/Navidad

calcetín

Religie/Boże narodzenie

skarpeta

Religiones/Navidad

corona

Religie/Boże narodzenie

korona

Religiones/Navidad

bola

Religie/Boże narodzenie

bombka

Religiones/Navidad

reno

Religie/Boże narodzenie

renifer
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Religiones/Navidad

pastor

Religie/Boże narodzenie

pastor, proboszcz

Religiones/Navidad

regalos

Religie/Boże narodzenie

prezenty

Religiones/Navidad

villancico

Religie/Boże narodzenie

kolęda

Religiones/Navidad

belen, pesebre

Religie/Boże narodzenie

szopka

Religiones/Navidad

angel

Religie/Boże narodzenie

anioł
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Religiones/Navidad

muerdago

Religie/Boże narodzenie

jemioła

Religiones/Navidad

adviento

Religie/Boże narodzenie

adwent

Religiones/Navidad

ayuno

Religie/Boże narodzenie

post

Religiones/Navidad

cena de Navidad

Religie/Boże narodzenie

kolacja wigilijna

Religiones/Navidad

un plato vacío para
desconocido

Religie/Boże narodzenie

pusty talerz dla
nieznajomego
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Religiones/Navidad

escama de pez

Religie/Boże narodzenie

rybia łuska

Religiones/Navidad

sopa de remolacha

Religie/Boże narodzenie

barszcz

Religiones/Navidad

arenque

Religie/Boże narodzenie

śledź

Religiones/Navidad

compota de frutos
secos

Religie/Boże narodzenie

kompot z suszonych
owoców, kompot z

suszu
Religiones/Navidad

frita

Religie/Boże narodzenie

karp
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Religiones/Navidad

compartir la oblea

Religie/Boże narodzenie

dzielić się opłatkiem

Religiones/Navidad

adornos navideños

Religie/Boże narodzenie

ozdoby świąteczne

Religiones/Navidad

luces

Religie/Boże narodzenie

światełka

Religiones/Navidad

elfos

Religie/Boże narodzenie

elfy

Religiones/Navidad

San José

Religie/Boże narodzenie

Święty Józef
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Religiones/Navidad

Vírgen María

Religie/Boże narodzenie

Maria

Religiones/Navidad

Niño Jesús

Religie/Boże narodzenie

Dzieciątko Jezus

Religiones/Navidad

pastores

Religie/Boże narodzenie

pastuszkowie

Religiones/Navidad

Reyes Magos

Religie/Boże narodzenie

Trzej Królowie

Religiones/Navidad

incienso

Religie/Boże narodzenie

kadzidło
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Religiones/Navidad

mirra

Religie/Boże narodzenie

mirra

Religiones/Navidad

oro

Religie/Boże narodzenie

złoto

Religiones/Navidad

Feliz Navidad

Religie/Boże narodzenie

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

Religiones/Navidad

tarjeta navideña

Religie/Boże narodzenie

kartka
bożonarodzeniowa

Religiones/Navidad

campana

Religie/Boże narodzenie

dzwonek
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Religiones/Navidad

muñeco de nieve

Religie/Boże narodzenie

bałwan

Religiones/Navidad

Nochebuena

Religie/Boże narodzenie

Wigilia

Religiones/Navidad

Noche de Paz

Religie/Boże narodzenie

Cicha noc
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