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Литовська мова, тема - харчування

Продукти - литовською мовою. Їжа -
переклад, назва на литовській.
Литовська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів
- продукти литовською.

№ Їжа на литовській мові.

0 maistas

1 kumpis

2 dešra

3 mėsa

4 kiaušinis

5 pica

6 sriuba

7 duona

8 pienas

9 košė

10 miltai

11 česnakas

12 salotos

13 žuvis

14 vištiena

15 kiauliena

16 jautiena

17 kepsnys

18 prieskoniai

19 aliejus

20 bulvės

21 makaronai

22 sūris

23 ryžiai

24 makaronai

25 kečupas
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26 padažas

27 majonezas

28 pupelės

29 paprika

30 druska

31 sumuštinis

32 kotletas

33 ikrai

34 daržovės

35 vaisiai

36 keptas

37 kepti

38 marinuotos daržovės

39 marinuoti pomidorai

40 arbata

41 kava

42 kakava

43 šokoladas

44 uogienė

45 cukrus

46 saldainiai

47 tortas

48 sausainiai

49 raguolis

50 kokteilis

51 sultys

52 želė

53 ledai

54 blynas

55 pyragas

56 saldus

57 kartus
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58 sūrus

59 rūgštus

Матеріали по темі:

Литовська - лісові тварини
Литовська - природа
Литовська - фігури
Литовська - школа
Литовська - домашні тварини
Литовська - час доби
Литовська - емоції
Литовська - місяці року
Литовська - алфавіт
Литовська - пори року
Литовська - фрукти
Литовська - дні тижня
Литовська - частини тіла
Литовська - цифри
Литовська - кольори
Литовська - столовий посуд
Литовська - овочі
Литовська - ягоди
Литовська - одяг
Литовська - кухня
Литовська - сім'я
Литовська - будинок
Литовська - транспорт
Литовська - ванна
Литовська - 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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