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

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

lavandín

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

violeta

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

 bayas

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

púrpura

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

brezo

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

fucsia

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

ciruela

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

 amaranto

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

 sandía

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

salmón
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Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

fiołkowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

lawendowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

purpurowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

jagodowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

fuksja

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

wrzosowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

amarantowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

śliwkowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

łososiowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

arbuzowy
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Colores/Púrpuras, rosados, rojos

magenta

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

coño de color rosa

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

coño de color rosa

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

frambuesa

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

rubí

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

burdeos

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

borgoña

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

carmesí

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

amapola

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

color fresa silvestre
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Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

majtkowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

magenta

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

malinowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

majtkowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

bordowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

rubinowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

karmazynowy, bordo

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

burgund

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

poziomkowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

makowy
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Colores/Púrpuras, rosados, rojos

herrumbroso

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

pelirrojo

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

carmesí

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

 fresa

Colores/Púrpuras, rosados, rojos

cereza
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Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

rudy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

rdzawy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

truskawkowy

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

szkarłatny

Kolory/Fiolety, róze, czerwienie

wiśniowy
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