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

Ciudad/Medios de transporte

coche

Miasto/środki transportu

samochód

Ciudad/Medios de transporte

autobús

Miasto/środki transportu

autobus

Ciudad/Medios de transporte

tren

Miasto/środki transportu

pociąg

Ciudad/Medios de transporte

tranvía

Miasto/środki transportu

tramwaj

Ciudad/Medios de transporte

taxi

Miasto/środki transportu

taksówka
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Ciudad/Medios de transporte

avión

Miasto/środki transportu

samolot

Ciudad/Medios de transporte

metro

Miasto/środki transportu

metro

Ciudad/Medios de transporte

aviador

Miasto/środki transportu

pociąg pośpieszny

Ciudad/Medios de transporte

tren local

Miasto/środki transportu

pociąg osobowy

Ciudad/Medios de transporte

camión

Miasto/środki transportu

samochód ciężarowy
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Ciudad/Medios de transporte

furgoneta de reparto

Miasto/środki transportu

furgonetka

Ciudad/Medios de transporte

furgoneta

Miasto/środki transportu

samochód dostawczy

Ciudad/Medios de transporte

motora

Miasto/środki transportu

motorówka

Ciudad/Medios de transporte

submarino

Miasto/środki transportu

łódź podwodna

Ciudad/Medios de transporte

barco

Miasto/środki transportu

łódź
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Ciudad/Medios de transporte

barco

Miasto/środki transportu

statek

Ciudad/Medios de transporte

bicicleta

Miasto/środki transportu

rower

Ciudad/Medios de transporte

motocicleta

Miasto/środki transportu

motocykl

Ciudad/Medios de transporte

jet

Miasto/środki transportu

odrzutowiec

Ciudad/Medios de transporte

vehículo

Miasto/środki transportu

pojazd
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Ciudad/Medios de transporte

astronave

Miasto/środki transportu

statek kosmiczny

Ciudad/Medios de transporte

ambulancia

Miasto/środki transportu

karetka pogotowia

Ciudad/Medios de transporte

camión de bomberos

Miasto/środki transportu

wóz strażacki

Ciudad/Medios de transporte

bote salvavidas

Miasto/środki transportu

łódź ratunkowa
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