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

Plantas/Herramientas de jardín

pala

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

łopata, szpadel

Plantas/Herramientas de jardín

rastrillo

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

grabie

Plantas/Herramientas de jardín

manguera de riego

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

wąż ogrodowy

Plantas/Herramientas de jardín

aspersor

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

zraszacz

Plantas/Herramientas de jardín

regadera

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

konewka

                               strona 1 / 5



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

Plantas/Herramientas de jardín

podadera

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

sekator

Plantas/Herramientas de jardín

sierra de cadena

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

pilarka łańcuchowa

Plantas/Herramientas de jardín

cortacésped eléctrico

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

kosiarka elektryczna

Plantas/Herramientas de jardín

guadaña

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

kosa

Plantas/Herramientas de jardín

extractor de malas
hierbas

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

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

Plantas/Herramientas de jardín

azadilla

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

motyczka

Plantas/Herramientas de jardín

hacha

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

siekiera

Plantas/Herramientas de jardín

azuela

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

toporek

Plantas/Herramientas de jardín

sierra

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

piła

Plantas/Herramientas de jardín

bieldo

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

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

Plantas/Herramientas de jardín

zapapico

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

kilof

Plantas/Herramientas de jardín

zapapico

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

siewnik

Plantas/Herramientas de jardín

carretilla

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

taczki

Plantas/Herramientas de jardín

cizallas

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

nożyce

Plantas/Herramientas de jardín

sierras de arco

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

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

Plantas/Herramientas de jardín

hoja de sierra

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

brzeszczot

Plantas/Herramientas de jardín

paleta de jardinería

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

łopatka ogrodnicza

Plantas/Herramientas de jardín

escalera

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

drabina

Plantas/Herramientas de jardín

guante

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

rękawiczki

Plantas/Herramientas de jardín

soplador

Rośliny/Narzędzia ogrodnicze

dmuchawa
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