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Casa/Decoración

dispositivo

Casa/Decoración

acuario

Casa/Decoración

batería

Casa/Decoración

papelera

Casa/Decoración

cartón

Casa/Decoración

caja, cofre

Casa/Decoración

escoba

Casa/Decoración

bombilla

Casa/Decoración

candelabro

Casa/Decoración

araña
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Dom/Wystrój wnętrza

akwarium

Dom/Wystrój wnętrza

urządzenie

Dom/Wystrój wnętrza

kosz na śmieci

Dom/Wystrój wnętrza

bateria

Dom/Wystrój wnętrza

skrzynia

Dom/Wystrój wnętrza

karton

Dom/Wystrój wnętrza

żarówka

Dom/Wystrój wnętrza

miotła

Dom/Wystrój wnętrza

żyrandol

Dom/Wystrój wnętrza

świecznik

                               strona 2 / 8



Spanish - Decoración
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Casa/Decoración

baúl

Casa/Decoración

pintura

Casa/Decoración

cortina

Casa/Decoración

visillo

Casa/Decoración

picaporte

Casa/Decoración

aldaba

Casa/Decoración

campanilla

Casa/Decoración

pomo de la puerta

Casa/Decoración

felpudo

Casa/Decoración

maceta
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Dom/Wystrój wnętrza

farba

Dom/Wystrój wnętrza

kufer

Dom/Wystrój wnętrza

firanka

Dom/Wystrój wnętrza

zasłona

Dom/Wystrój wnętrza

kołatka

Dom/Wystrój wnętrza

klamka

Dom/Wystrój wnętrza

gałka u drzwi

Dom/Wystrój wnętrza

dzwonek do drzwi

Dom/Wystrój wnętrza

doniczka

Dom/Wystrój wnętrza

wycieraczka
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Casa/Decoración

marco

Casa/Decoración

percha

Casa/Decoración

pantalla

Casa/Decoración

alfombrilla

Casa/Decoración

alfombra

Casa/Decoración

mirilla

Casa/Decoración

foto

Casa/Decoración

cuadro

Casa/Decoración

cartel

Casa/Decoración

sistema de seguridad
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Dom/Wystrój wnętrza

wieszak stojący

Dom/Wystrój wnętrza

rama

Dom/Wystrój wnętrza

dywanik

Dom/Wystrój wnętrza

abażur, klosz

Dom/Wystrój wnętrza

wizjer

Dom/Wystrój wnętrza

dywan

Dom/Wystrój wnętrza

obraz

Dom/Wystrój wnętrza

zdjęcie

Dom/Wystrój wnętrza

system
bezpieczeństwa

Dom/Wystrój wnętrza

plakat
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Casa/Decoración

persiana

Casa/Decoración

toma de corriente

Casa/Decoración

jarrón

Casa/Decoración

papel pintado
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Dom/Wystrój wnętrza

gniazdko

Dom/Wystrój wnętrza

roleta

Dom/Wystrój wnętrza

tapeta

Dom/Wystrój wnętrza

wazon
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