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Вчимо назви столового посуду – тайська мова

Кухонний посуд тайською мовою. Назви
кухонного посуду – тайська мова.
Вчимо назви столового посуду – тайська мова. Переклад
слів - кухонний посуд тайською.

№ Їдальня посуд тайською

0 ห้องอาหาร

1 บุฟเฟ่ต์

2 เครื่องลายคราม

3 ขัน

4 สลัดชาม

5 ผ้าปูโต๊ะ

6 เกลือ

7 ลูกล้อเลื่อน

8 กาต้มนํ้า

9 หม้อ

10 นํ้าตาลชาม

11 จาน

12 ถ้วย

13 จานรอง

14 แก้ว

15 ส้อม

16 ช้อน

17 ช้อนชา

18 มีด

19 ผ้าเช็ดปาก

Матеріали по темі:

Тайська - фігури
Тайська - фігури
Тайська - час доби
Тайська - час доби
Тайська - місяці року
Тайська - місяці року
Тайська - пори року

https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri-kitajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri-tajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi-kitajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi-tajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku-kitajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku-tajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku-kitajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-tajskoyu.html
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Тайська - пори року
Тайська - алфавіт
Тайська - дні тижня
Тайська - дні тижня
Тайська - цифри
Тайська - кольори
Тайська - кольори
Тайська - овочі
Тайська - ягоди
Тайська - одяг
Тайська - кухня
Тайська - сім'я
Тайська - будинок
Тайська - транспорт
Тайська - ванна
Тайська - овочі
Тайська - ягоди
Тайська - одяг
Тайська - кухня
Тайська - сім'я
Тайська - будинок
Тайська - транспорт
Тайська - ванна
Матеріали по темі:

Другие темы

Алфавіти
Цифри
Кольори
Фігури
Час доби
Дні тижня
Місяці року
Пори року
Одяг
Сім'я
Будинок
Транспорт
Овочі
Ягоди
Фрукти
Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа

https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku-tajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/tajskij-alfavit.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya-kitajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya-tajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/tsifri-tajski.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori-kitajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori-tajska.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhnya-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/rodina-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/vanna-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhnya-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/rodina-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/vanna-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/
https://alfavit-online.in.ua/uk/tsifri.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kolori.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/figuri.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chas-dobi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/dni-tizhnya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/misyatsi-roku.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/pori-roku.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/odyag.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/sim-ya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/budinok.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/transport-ukr.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/ovochi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yagodi.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/frukti.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/vanna.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhnya.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/zovnishnist.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/priroda.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/chastyny-tila.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/yizha.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/lisovi-tvaryny.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/domashni-tvaryny.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/shkola.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-tajskoyu.html
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Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки

https://alfavit-online.in.ua/uk/emotsii.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/stolovyi-posud.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/programuvannya-dlya-ditej.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kazki-dlya-ditej.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-tajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/kukhonnij-posud-tajskoyu.html

