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

Plantas/árboles frutales y arbustos

melocotonero

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

brzoskwinia

Plantas/árboles frutales y arbustos

cerezo

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

czereśnia

Plantas/árboles frutales y arbustos

peral

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

grusza

Plantas/árboles frutales y arbustos

manzano

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

jabłoń

Plantas/árboles frutales y arbustos

avellano

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

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

Plantas/árboles frutales y arbustos

mandarino

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

mandarynka

Plantas/árboles frutales y arbustos

albaricoquero

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

morela

Plantas/árboles frutales y arbustos

nectarine

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

nektaryna

Plantas/árboles frutales y arbustos

ciruelo

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

śliwa

Plantas/árboles frutales y arbustos

cerezo

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

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

Plantas/árboles frutales y arbustos

grosellero espinoso

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

agrest

Plantas/árboles frutales y arbustos

aronia

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

aronia

Plantas/árboles frutales y arbustos

mirtilo

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

borówka

Plantas/árboles frutales y arbustos

arándano

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

żurawina

Plantas/árboles frutales y arbustos

vaccinium
corymbosum

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

borówka amerykańska
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Spanish - árboles frutales y arbustos
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Plantas/árboles frutales y arbustos

cornus mas

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

dereń jadalny

Plantas/árboles frutales y arbustos

zarzamora, mora

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

jeżyna

Plantas/árboles frutales y arbustos

frambueso

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

malina

Plantas/árboles frutales y arbustos

grosello

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

porzeczka

Plantas/árboles frutales y arbustos

fresón

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

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

Plantas/árboles frutales y arbustos

vid

Rośliny/Drzewa i krzewy owocowe

winorośl
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