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

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

patillas

Części ciała/Części głowy

bokobrody

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

ceja

Części ciała/Części głowy

brew

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

mentón

Części ciała/Części głowy

broda
(podbródek)

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

barba

Części ciała/Części głowy

broda
(zarost)

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

frente

Części ciała/Części głowy

czoło
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Partes del cuerpo/Partes de cabeza

encía

Części ciała/Części głowy

dziąsło

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

garganta

Części ciała/Części głowy

gardło

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

globo ocular

Części ciała/Części głowy

gałka oczna

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

flequillo

Części ciała/Części głowy

grzywka

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

nuez

Części ciała/Części głowy

jabłko Adama, grdyka
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Partes del cuerpo/Partes de cabeza

lengua

Części ciała/Części głowy

język

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

laringe

Części ciała/Części głowy

krtań

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

amígdala

Części ciała/Części głowy

migdałek

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

nariz

Części ciała/Części głowy

nos

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

ojo

Części ciała/Części głowy

oko
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Partes del cuerpo/Partes de cabeza

bronquio

Części ciała/Części głowy

oskrzele

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

paladar

Części ciała/Części głowy

podniebienie

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

mejilla

Części ciała/Części głowy

policzek

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

párpado

Części ciała/Części głowy

powieka

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

raya

Części ciała/Części głowy

przedziałek
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Partes del cuerpo/Partes de cabeza

esófago

Części ciała/Części głowy

przełyk

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

pestaña

Części ciała/Części głowy

rzęsa

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

sien

Części ciała/Części głowy

skroń

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

tráquea

Części ciała/Części głowy

tchawica

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

cara

Części ciała/Części głowy

twarz
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Partes del cuerpo/Partes de cabeza

iris

Części ciała/Części głowy

tęczówka

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

oreja

Części ciała/Części głowy

ucho

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

boca

Części ciała/Części głowy

usta

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

labio

Części ciała/Części głowy

warga

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

trenza

Części ciała/Części głowy

warkocz

                               strona 6 / 7



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

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

bigote, mostacho

Części ciała/Części głowy

wąsy

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

pelo

Części ciała/Części głowy

włosy

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

arruga

Części ciała/Części głowy

zmarszczka

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

diente

Części ciała/Części głowy

ząb

Partes del cuerpo/Partes de cabeza

pupila

Części ciała/Części głowy

źrenica
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