
English - Sports discipline, part 2
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż linii.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline, part 2

volleyball

Sport/Sports discipline, part 2

beach volleyball

Sport/Sports discipline, part 2

handball

Sport/Sports discipline, part 2

water-polo, water polo

Sport/Sports discipline, part 2

cycling

Sport/Sports discipline, part 2

climbing

Sport/Sports discipline, part 2

parachuting

Sport/Sports discipline, part 2

skiing

Sport/Sports discipline, part 2

ski-jumping, ski
jumping

Sport/Sports discipline, part 2

skating
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Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

siatkówka plażowa

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

siatkówka

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

piłka wodna

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

piłka ręczna,
szczypiorniak

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

wspinaczka

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

kolarstwo

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

narciarstwo

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

skoki spadochronowe,
skoki spadochronowe

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

łyżwiarstwo

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

skoki narciarskie, skoki
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bobsleigh

Sport/Sports discipline, part 2

snow-boarding,
snowboarding

Sport/Sports discipline, part 2

ice hockey, hockey

Sport/Sports discipline, part 2

field hokey

Sport/Sports discipline, part 2

bungee jumping

Sport/Sports discipline, part 2

hang-gliding, hang
gliding

Sport/Sports discipline, part 2

balooning

Sport/Sports discipline, part 2

whitewater rafting

Sport/Sports discipline, part 2

chess

Sport/Sports discipline, part 2

draughts
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snowboard

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

saneczkarstwo,
bobsleje

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

hokej na trawie

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

hokej

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

paralotniarstwo

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

skok na linie, bungee

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

spływ pontonem

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

loty balonem,
baloniarstwo

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

warcaby

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

szachy
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tug of war

Sport/Sports discipline, part 2

rugby

Sport/Sports discipline, part 2

triathlon

Sport/Sports discipline, part 2

decathlon

Sport/Sports discipline, part 2

pentathlon

Sport/Sports discipline, part 2

horsemanship

Sport/Sports discipline, part 2

modern pentatonic

Sport/Sports discipline, part 2

combat sports, martial
arts

Sport/Sports discipline, part 2

water sports
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rugby

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

przeciąganie liny

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

dziesięciobój

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

triatlon

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

jeździectwo

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

pięciobój

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

sporty walki

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

pięciobój nowoczesny

Sport/Dyscypliny sportowe, część 2

sporty wodne
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