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

Російська мова, тема - харчування

Продукти - російською мовою. Їжа -
переклад, назва на російській.
Російська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів -
продукти російською.

№ Їжа на російській мові.

0 еда

1 ветчина

2 колбаса

3 мясо

4 яйцо

5 пицца

6 суп

7 хлеб

8 молоко

9 каша

10 мука

11 чеснок

12 салат

13 рыба

14 курица

15 свинина

16 говядина

17 стейк

18 специи

19 масло

20 картофель

21 макароны

22 сыр

23 рис

24 макаронные изделия

25 кетчуп
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26 соус

27 майонез

28 фасоль

29 перец

30 соль

31 бутерброд

32 котлета

33 икра

34 овощи

35 фрукты

36 запеченный

37 жареные

38 маринованные огурцы

39 маринованные помидоры

40 чай

41 кофе

42 какао

43 шоколад

44 варенье

45 сахар

46 конфеты

47 торт

48 печенье

49 круассан

50 коктейль

51 сок

52 желе

53 мороженое

54 блин

55 пирог

56 сладкий

57 горький
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58 соленый

59 кислый

Матеріали по темі:

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