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

Plantas/árboles de hoja caduca

lila

Plantas/árboles de hoja caduca

hiedra

Plantas/árboles de hoja caduca

abedul

Plantas/árboles de hoja caduca

haya

Plantas/árboles de hoja caduca

boj

Plantas/árboles de hoja caduca

prunus

Plantas/árboles de hoja caduca

roble

Plantas/árboles de hoja caduca

cornejo

Plantas/árboles de hoja caduca

forsythia

Plantas/árboles de hoja caduca

gleditsia
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Rośliny/Drzewa liściaste

bluszcz

Rośliny/Drzewa liściaste

bez

Rośliny/Drzewa liściaste

buk

Rośliny/Drzewa liściaste

brzoza

Rośliny/Drzewa liściaste

czeremcha

Rośliny/Drzewa liściaste

bukszpan

Rośliny/Drzewa liściaste

dereń

Rośliny/Drzewa liściaste

dąb

Rośliny/Drzewa liściaste

glediczja

Rośliny/Drzewa liściaste

forsycja
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Plantas/árboles de hoja caduca

crataegus

Plantas/árboles de hoja caduca

carpe

Plantas/árboles de hoja caduca

pyrus

Plantas/árboles de hoja caduca

manzana

Plantas/árboles de hoja caduca

serbal

Plantas/árboles de hoja caduca

muérdago

Plantas/árboles de hoja caduca

fresno

Plantas/árboles de hoja caduca

castaño

Plantas/árboles de hoja caduca

arce, clon

Plantas/árboles de hoja caduca

avellano
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Rośliny/Drzewa liściaste

grab

Rośliny/Drzewa liściaste

głóg

Rośliny/Drzewa liściaste

jabłoń

Rośliny/Drzewa liściaste

grusza

Rośliny/Drzewa liściaste

jemioła

Rośliny/Drzewa liściaste

jarzębina

Rośliny/Drzewa liściaste

kasztan

Rośliny/Drzewa liściaste

jesion

Rośliny/Drzewa liściaste

leszczyna,
kasztanowiec

Rośliny/Drzewa liściaste

klon

                               strona 4 / 8



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

Plantas/árboles de hoja caduca

alheña

Plantas/árboles de hoja caduca

tilo

Plantas/árboles de hoja caduca

magnolia

Plantas/árboles de hoja caduca

mahonia

Plantas/árboles de hoja caduca

mora

Plantas/árboles de hoja caduca

aliso

Plantas/árboles de hoja caduca

nogal

Plantas/árboles de hoja caduca

ciruelo

Plantas/árboles de hoja caduca

álamo, chopo

Plantas/árboles de hoja caduca

liriodendron
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Rośliny/Drzewa liściaste

lipa

Rośliny/Drzewa liściaste

ligustr

Rośliny/Drzewa liściaste

mahonia

Rośliny/Drzewa liściaste

magnolia

Rośliny/Drzewa liściaste

olsza

Rośliny/Drzewa liściaste

morwa

Rośliny/Drzewa liściaste

śliwa

Rośliny/Drzewa liściaste

orzech

Rośliny/Drzewa liściaste

tulipanowiec

Rośliny/Drzewa liściaste

topola
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Plantas/árboles de hoja caduca

olmo

Plantas/árboles de hoja caduca

sauce

Plantas/árboles de hoja caduca

laburnum

Plantas/árboles de hoja caduca

palmera

Plantas/árboles de hoja caduca

acacia
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Rośliny/Drzewa liściaste

wierzba

Rośliny/Drzewa liściaste

wiąz

Rośliny/Drzewa liściaste

palma

Rośliny/Drzewa liściaste

złotokap

Rośliny/Drzewa liściaste

akacja
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