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

Японська мова, тема - харчування

Продукти - японською мовою. Їжа -
переклад, назва на японській.
Японська мова, тема - харчування. Вивчаємо список слів -
продукти японською.

№ Їжа на японській мові.

0 食べ物

1 ハム

2 ソーセージ

3 肉

4 卵

5 ピザ

6 スープ

7 パン

8 ミルク

9 ポリッジ

10 小麦粉

11 ニンニク

12 サラダ

13 魚

14 チキン

15 豚肉

16 牛肉

17 ステーキ

18 スパイス

19 オイル

20 ジャガイモ

21 パスタ

22 チーズ

23 米

24 パスタ

25 ケチャップ
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26 たれ

27 マヨネーズ

28 豆

29 コショウ

30 塩

31 サンドイッチ

32 カツレツ

33 キャビア

34 野菜

35 フルーツ

36 焼いた

37 フライド

38 ピクルス

39 マリネトマト

40 お茶

41 コーヒー

42 ココア

43 チョコレート

44 ジャム

45 砂糖

46 キャンディ

47 ケーキ

48 クッキー

49 クロワッサン

50 カクテル

51 ジュース

52 ゼリー

53 アイスクリーム

54 パンケーキ

55 パイ

56 甘い

57 苦い
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58 塩辛い

59 酸っぱい

Матеріали по темі:

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