
English - Fruits
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż linii.
http://www.angielski.alol.pl

Food/Fruits

gooseberry

Food/Fruits

watermelon

Food/Fruits

pineapple, ananas

Food/Fruits

banana

Food/Fruits

peach

Food/Fruits

lemon, citron

Food/Fruits

geans, cherries

Food/Fruits

grapefruit, pomelo

Food/Fruits

pear

Food/Fruits

garnet, pomegranate
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Jedzenie/Owoce

arbuz

Jedzenie/Owoce

agrest

Jedzenie/Owoce

banan

Jedzenie/Owoce

ananas

Jedzenie/Owoce

cytryna

Jedzenie/Owoce

brzoskwinia

Jedzenie/Owoce

grejpfrut

Jedzenie/Owoce

czereśnie

Jedzenie/Owoce

granat

Jedzenie/Owoce

gruszka
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Food/Fruits

apple

Food/Fruits

berry

Food/Fruits

blackberry

Food/Fruits

kaki

Food/Fruits

starfruit

Food/Fruits

kiwi

Food/Fruits

lychee

Food/Fruits

raspberries

Food/Fruits

tangerines

Food/Fruits

mango
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Jedzenie/Owoce

jagoda

Jedzenie/Owoce

jabłko

Jedzenie/Owoce

kaki

Jedzenie/Owoce

jeżyna

Jedzenie/Owoce

kiwi

Jedzenie/Owoce

karambola

Jedzenie/Owoce

maliny

Jedzenie/Owoce

liczi

Jedzenie/Owoce

mango

Jedzenie/Owoce

mandarynki
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Food/Fruits

melon

Food/Fruits

apricots

Food/Fruits

nectarine

Food/Fruits

papaya

Food/Fruits

pitaya, dragon fruit

Food/Fruits

orange

Food/Fruits

currants

Food/Fruits

wild strawberries

Food/Fruits

plums

Food/Fruits

strawberries
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Jedzenie/Owoce

morele

Jedzenie/Owoce

melon

Jedzenie/Owoce

papaja

Jedzenie/Owoce

nektarynka

Jedzenie/Owoce

pomarańcza

Jedzenie/Owoce

pitaja
(smoczy owoc)

Jedzenie/Owoce

poziomki

Jedzenie/Owoce

porzeczki

Jedzenie/Owoce

truskawki

Jedzenie/Owoce

śliwki
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Food/Fruits

grapes

Food/Fruits

cherries

Food/Fruits

blueberry, cowberry

Food/Fruits

coconut

Food/Fruits

cranberry

Food/Fruits

avocado

Food/Fruits

lime

Food/Fruits

fig

Food/Fruits

guava

Food/Fruits

ginger
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Jedzenie/Owoce

wiśnie

Jedzenie/Owoce

winogrona

Jedzenie/Owoce

kokos

Jedzenie/Owoce

borówka

Jedzenie/Owoce

awokado

Jedzenie/Owoce

żurawina

Jedzenie/Owoce

figa

Jedzenie/Owoce

limonka

Jedzenie/Owoce

imbir

Jedzenie/Owoce

gujawa
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