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Німецька мова тема - зовнішність і характер

Зовнішність та характер на німецькій мові.
Переклад слів про характер та зовнішність
людини німецькою мовою.
Німецька мова тема - зовнішність і характер. Вчити
список слів - характер і зовнішність людини на німецькій.

№ Характер та зовнішність людини німецькою

1 Aussehen

2 dünn

3 dick

4 hoch

5 kurz

6 schwach

7 stark

8 niedlich

9 schön

10 Charakter

11 alt

12 jung

13 behaart

14 kahl

15 Charakter

16 intelligent

17 talentiert

18 dumm

19 taktvoll

20 grausam

21 unfreundlich

22 höflich

23 rau

24 gut

25 großzügig
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№ Характер та зовнішність людини німецькою

26 gierig

Матеріали по темі:

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

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/zovnishnist-nimetskoyu.html
https://alfavit-online.in.ua/uk/zovnishnist-nimetskoyu.html

