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Корейська мова, тема - харчування

Продукти - корейською мовою. Їжа -
переклад, назва на корейській.
Корейська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів
- продукти корейською.

№ Їжа на корейській мові.

0 음식

1 햄

2 소시지

3 고기

4 달걀

5 피자

6 수프

7 빵

8 우유

9 오트밀 죽

10 가루

11 마늘

12 샐러드

13 물고기

14 닭

15 돼지 고기

16 쇠고기

17 스테이크

18 향료

19 기름

20 감자

21 파스타

22 치즈

23 쌀

24 파스타

25 케첩
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26 소스

27 마요네즈

28 콩

29 후추

30 소금

31 샌드위치

32 얇게 저민 고기

33 캐비어

34 야채

35 과일

36 구운

37 튀김

38 피클

39 절인 토마토

40 차

41 커피

42 코코아

43 초콜릿

44 잼

45 설탕

46 사탕

47 케이크

48 쿠키

49 크로와상

50 칵테일

51 주스

52 젤리

53 아이스크림

54 팬케이크

55 파이

56 단

57 쓴

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


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

Корейська мова, тема - харчування

№ Їжа на корейській мові.

58 소금기있는

59 신

Матеріали по темі:

Корейська - природа
Корейська - фігури
Корейська - домашні тварини
Корейська - школа
Корейська - час доби
Корейська - емоції
Корейська - місяці року
Корейська - алфавіт
Корейська - пори року
Корейська - фрукти
Корейська - дні тижня
Корейська - частини тіла
Корейська - цифри
Корейська - кольори
Корейська - лісові тварини
Корейська - столовий посуд
Корейська - овочі
Корейська - ягоди
Корейська - одяг
Корейська - кухня
Корейська - сім'я
Корейська - будинок
Корейська - транспорт
Корейська - ванна
Корейська - зовнішність
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
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Ванна
Кухня
Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки
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