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

House/Kitchen

plate

House/Kitchen

ladle

House/Kitchen

jug

House/Kitchen

plateau

House/Kitchen

fruit bowl

House/Kitchen

cup

House/Kitchen

grater

House/Kitchen

bowl

House/Kitchen

mug

House/Kitchen

butter dish
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Dom/Kuchnia

chochla

Dom/Kuchnia

talerz

Dom/Kuchnia

patera

Dom/Kuchnia

dzbanek

Dom/Kuchnia

filiżanka

Dom/Kuchnia

spodek

Dom/Kuchnia

miska

Dom/Kuchnia

tarka

Dom/Kuchnia

maselniczka

Dom/Kuchnia

kufel
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House/Kitchen

sauceboat, gravy boat

House/Kitchen

glass

House/Kitchen

pot, crock

House/Kitchen

knife

House/Kitchen

pan, saucepan

House/Kitchen

fork

House/Kitchen

spoon

House/Kitchen

mill, grinder

House/Kitchen

tableware

House/Kitchen

fridge, refrigerator
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Dom/Kuchnia

szklanka

Dom/Kuchnia

sosjerka

Dom/Kuchnia

nóż

Dom/Kuchnia

garnek

Dom/Kuchnia

widelec

Dom/Kuchnia

rondel

Dom/Kuchnia

młynek

Dom/Kuchnia

łyżka

Dom/Kuchnia

lodówka

Dom/Kuchnia

zastawa stołowa
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House/Kitchen

tray, salver

House/Kitchen

strainer, sieve

House/Kitchen

cooker, stove

House/Kitchen

microwave

House/Kitchen

freezer

House/Kitchen

mold

House/Kitchen

juicer

House/Kitchen

kettle, teapot

House/Kitchen

hood

House/Kitchen

sink
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Dom/Kuchnia

sitko

Dom/Kuchnia

tacka

Dom/Kuchnia

mikrofalówka

Dom/Kuchnia

kuchenka

Dom/Kuchnia

foremka

Dom/Kuchnia

zamrażalnik

Dom/Kuchnia

czajnik
(do pieczenia)

Dom/Kuchnia

sokowirówka

Dom/Kuchnia

zlew

Dom/Kuchnia

okap
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House/Kitchen

electric cooker

House/Kitchen

oven, roaster

House/Kitchen

kitchen gloves

House/Kitchen

kitchen furniture

House/Kitchen

rubber, dishrag

House/Kitchen

mixer, blender

House/Kitchen

pastry board,
breadboard

House/Kitchen

counter, table

House/Kitchen

Washing Machine
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Dom/Kuchnia

piekarnik

Dom/Kuchnia

kuchenka elektryczna

Dom/Kuchnia

meble kuchenne

Dom/Kuchnia

rękawice kuchenne

Dom/Kuchnia

mikser

Dom/Kuchnia

ścierka
(do naczyń)

Dom/Kuchnia

lada

Dom/Kuchnia

stolnica

Dom/Kuchnia

zmywarka
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