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

Casa/Cocina

plato

Dom/Kuchnia

talerz

Casa/Cocina

cucharón

Dom/Kuchnia

chochla

Casa/Cocina

cantarillo

Dom/Kuchnia

dzbanek

Casa/Cocina

meseta

Dom/Kuchnia

patera

Casa/Cocina

plato

Dom/Kuchnia

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

Casa/Cocina

taza

Dom/Kuchnia

filiżanka

Casa/Cocina

rallo, rallador

Dom/Kuchnia

tarka

Casa/Cocina

escudilla

Dom/Kuchnia

miska

Casa/Cocina

jarra

Dom/Kuchnia

kufel

Casa/Cocina

mantequera

Dom/Kuchnia

maselniczka
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Casa/Cocina

salsera

Dom/Kuchnia

sosjerka

Casa/Cocina

vaso

Dom/Kuchnia

szklanka

Casa/Cocina

olla

Dom/Kuchnia

garnek

Casa/Cocina

cuchillo

Dom/Kuchnia

nóż

Casa/Cocina

cazuela

Dom/Kuchnia

rondel
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Casa/Cocina

tenedor

Dom/Kuchnia

widelec

Casa/Cocina

cuchara

Dom/Kuchnia

łyżka

Casa/Cocina

molinillo

Dom/Kuchnia

młynek

Casa/Cocina

vajilla

Dom/Kuchnia

zastawa stołowa

Casa/Cocina

nevera

Dom/Kuchnia

lodówka
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Casa/Cocina

bandeja

Dom/Kuchnia

tacka

Casa/Cocina

colador

Dom/Kuchnia

sitko

Casa/Cocina

cocina

Dom/Kuchnia

kuchenka

Casa/Cocina

horno microondas

Dom/Kuchnia

mikrofalówka

Casa/Cocina

congelador

Dom/Kuchnia

zamrażalnik
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Casa/Cocina

molde

Dom/Kuchnia

foremka
(do pieczenia)

Casa/Cocina

exprimidor

Dom/Kuchnia

sokowirówka

Casa/Cocina

hervidor

Dom/Kuchnia

czajnik

Casa/Cocina

sombrerete

Dom/Kuchnia

okap

Casa/Cocina

fregadero, pila

Dom/Kuchnia

zlew
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Casa/Cocina

estufa eléctrica

Dom/Kuchnia

kuchenka elektryczna

Casa/Cocina

horno

Dom/Kuchnia

piekarnik

Casa/Cocina

guantes de cocina

Dom/Kuchnia

rękawice kuchenne

Casa/Cocina

muebles de cocina

Dom/Kuchnia

meble kuchenne

Casa/Cocina

trapo

Dom/Kuchnia

ścierka
(do naczyń)
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Casa/Cocina

batidora

Dom/Kuchnia

mikser

Casa/Cocina

tabla de amasar

Dom/Kuchnia

stolnica

Casa/Cocina

mostrador

Dom/Kuchnia

lada

Casa/Cocina

lavavajillas

Dom/Kuchnia

zmywarka
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