
Иформация взята с сайта: alfavit-online.in.ua

Китайська мова, тема - харчування

Продукти - китайською мовою. Їжа -
переклад, назва на китайській.
Китайська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів
- продукти китайською.

№ Їжа на китайській мові.

0 食物

1 火腿

2 香肠

3 肉

4 鸡蛋

5 比萨

6 汤

7 面包

8 牛奶

9 稀饭

10 面粉

11 大蒜

12 沙拉

13 鱼

14 鸡

15 猪肉

16 牛肉

17 牛排

18 香料

19 油

20 土豆

21 面食

22 奶酪

23 饭

24 面食

25 番茄酱
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26 酱

27 蛋黄酱

28 豆子

29 胡椒

30 盐

31 三明治

32 炸肉排

33 鱼子酱

34 蔬菜

35 水果

36 烘烤的

37 炒

38 泡菜

39 腌制西红柿

40 茶

41 咖啡

42 可可

43 巧克力

44 果酱

45 糖

46 糖果

47 蛋糕

48 曲奇饼

49 新月形面包

50 鸡尾酒

51 果汁

52 果冻

53 冰淇淋

54 饼子

55 馅饼

56 甜

57 苦
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58 咸

59 酸

Матеріали по темі:

Тайська - фігури
Тайська - фігури
Тайська - час доби
Тайська - час доби
Тайська - місяці року
Тайська - місяці року
Тайська - пори року
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
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Будинок
Транспорт
Овочі
Ягоди
Фрукти
Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки

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/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/produkty-kitajskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/produkty-kitajskoyu.html

