
English - Sports discipline
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline

athletics

Sport/Dyscypliny sportowe

lekkoatletyka

Sport/Sports discipline

dash run

Sport/Dyscypliny sportowe

bieg sprinterski

Sport/Sports discipline

marathon

Sport/Dyscypliny sportowe

maraton, bieg
długodystansowy

Sport/Sports discipline

fencing

Sport/Dyscypliny sportowe

bieg przez płotki

Sport/Sports discipline

gymnastics

Sport/Dyscypliny sportowe

gimnastyka
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English - Sports discipline
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline

walking

Sport/Dyscypliny sportowe

chodziarstwo, chód

Sport/Sports discipline

long jump

Sport/Dyscypliny sportowe

skok w dal

Sport/Sports discipline

high jump

Sport/Dyscypliny sportowe

skok wzwyż

Sport/Sports discipline

pole vault

Sport/Dyscypliny sportowe

skok o tyczce

Sport/Sports discipline

triple jump

Sport/Dyscypliny sportowe

trójskok
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English - Sports discipline
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline

discus throw

Sport/Dyscypliny sportowe

rzut dyskiem

Sport/Sports discipline

hammer throw

Sport/Dyscypliny sportowe

rzut młotem

Sport/Sports discipline

javelin throw

Sport/Dyscypliny sportowe

rzut oszczepem

Sport/Sports discipline

shot put

Sport/Dyscypliny sportowe

pchniecie kulą

Sport/Sports discipline

tennis

Sport/Dyscypliny sportowe

tenis, tenis ziemny
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English - Sports discipline
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline

table tennis

Sport/Dyscypliny sportowe

tenis stołowy, ping
pong

Sport/Sports discipline

archery

Sport/Dyscypliny sportowe

łucznictwo

Sport/Sports discipline

swimming

Sport/Dyscypliny sportowe

pływanie

Sport/Sports discipline

synchronized
swimming

Sport/Dyscypliny sportowe

pływanie
synchroniczne

Sport/Sports discipline

diving

Sport/Dyscypliny sportowe

nurkowanie
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English - Sports discipline
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline

wrestling

Sport/Dyscypliny sportowe

zapasy

Sport/Sports discipline

judo

Sport/Dyscypliny sportowe

dżudo

Sport/Sports discipline

weightlifting

Sport/Dyscypliny sportowe

podnoszenie ciężarów

Sport/Sports discipline

boxing

Sport/Dyscypliny sportowe

boks

Sport/Sports discipline

rowing

Sport/Dyscypliny sportowe

wioślarstwo
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English - Sports discipline
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sports discipline

sailing

Sport/Dyscypliny sportowe

żeglarstwo

Sport/Sports discipline

shooting

Sport/Dyscypliny sportowe

strzelanie

Sport/Sports discipline

fencing

Sport/Dyscypliny sportowe

szermierka

Sport/Sports discipline

football, soccer

Sport/Dyscypliny sportowe

piłka nożna

Sport/Sports discipline

basketball

Sport/Dyscypliny sportowe

koszykówka
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