
6.2. Lista haseł do słownika minimum dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
Początkowy etap nauczania języka polskiego 

Słownictwo  dla dzieci w wieku przedszkolnym
Opracowano na podstawie: H. Zgółkowa, K. Bułczyńska, 

Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, UAM, Poznań 1987

W rubryce Inne przy częściach mowy występują cyfry. Mają one następujące znaczenie:

(1) zaimek
(2) przyimek
(3) wykrzyknik
(4) spójnik
(5) partykuła

Rzeczowniki
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, 

rzeczy

Czasowniki
nazwy czynności i 

stanów

Przymiotniki
określenia cech

Przysłówki

określenia czasu, 
miejsca, sposobu

Inne
zaimki, spójniki, 

wykrzykniki, 
partykuły, przyimki

 aktor bać (się) biały bardzo a (3)
auto badać brudny blisko a( 4)
autobus bawić (się) brzydki brzydko ale (4)
babcia bić chory cicho bez (2)
babka biec ciekawy ciemno bo (4)
bajeczka biegać ciemny ciepło co (1)
bajka boleć ciepły daleko cześć! (3)
bałwan brać czarny dawno czy (5)
bałwanek budować czerwony długo dla (2)
baran być czysty dobrze dlaczego (1)
biedronka chcieć (się) długi dużo dlatego (1)
bilet chodzić dobry dzisiaj do (2)
blok chorować duży głośno gdzie  (1)
bocian cieszyć (się) głodny gorąco gdzieś (1)
bok czekać głupi jutro hau-hau! (3)
brat czytać gorący ładnie hop! (3)
broda dać gruby mało i (4)
brzuch dawać grzeczny mocno ile(1)
brzuszek dostać jasny naprawdę ja (1)
bucik dziękować kochany nigdy jak (1)
buda dzwonić kolorowy potem jaki (1)
bułka krótki rano już (5)
but gotować  lewy raz kiedy (1)
butelka grać ładny razem kiedyś(1)
buzia gryźć mały szybko koło(2)
 cebula huśtać (się)  miły teraz kto (1)
chatka iść młody trochę ktoś(1)
chleb jechać mokry wczoraj który (1)
chłopak jeść niebieski wolno mój (1)
chłopczyk jeździć niedobry wysoko my (1)
chłopiec kazać niegrzeczny zawsze na (2)
 chmura kąpać (się) nowy zimno nad (2)
choinka  kleić otwarty źle nasz (1)
chwila kłaść  prawy nic (1)
ciastko kochać  silny nie(5)
ciocia krzyczeć  słodki niech(5)
córka kupić stary  o (2)
cukier latać  szybki od (2)
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Rzeczowniki
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, 

rzeczy

Czasowniki
nazwy czynności i 

stanów

Przymiotniki
określenia cech

Przysłówki

określenia czasu, 
miejsca, sposobu

Inne
zaimki, spójniki, 

wykrzykniki, 
partykuły, przyimki

cukierek leżeć śmieszny on (1)
czapka liczyć twardy 0na (1)
czarownica lubić  wesoły po (2)
czas malować wielki pod (2)
czekolada mieć zdrowy poza (2)
czekoladka mieszkać zielony przed (2)
człowiek można zimny przez(2)
dach móc złoty przy(2)
deszcz mówić zły się (1)
deszczyk musieć żółty taki (1)
diabeł myć (się) tam(1)
długopis namalować ten(1)
dobranoc napisać to  (1)
dobranocka narysować tu (1)
dom nauczyć (się) twój(1)
domek nazywać (się) ty (1)
dół nosić u (2)
droga obudzić (się) w(2)
drzewko oddać wy(1)
drzewo oglądać z (2)
drzwi opowiadać za (2)
dywan otwierać że (4)
dziadek otworzyć
dziecko padać
dzień pamiętać
dziewczynka patrzeć
farba pić
film pisać
garaż płakać
gazeta poczytać
gimnastyka  podnieść
głowa podobać (się) 
godzina położyć (się)
gość pomalować
góra pomagać
górka pomóc
gra powiedzieć
gruszka  powtarzać
grzyb pracować
guma prać
gwiazdka prosić
herbata przebrać (się)
huśtawka przewrócić (się)
imieniny psuć
imię pukać
jabłko pytać
jajko robić
jedzenie rozmawiać
jesień rysować
jezioro rzucić
jeż schować (się)

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

9



Rzeczowniki
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, 

rzeczy

Czasowniki
nazwy czynności i 

stanów

Przymiotniki
określenia cech

Przysłówki

określenia czasu, 
miejsca, sposobu

Inne
zaimki, spójniki, 

wykrzykniki, 
partykuły, przyimki

kaczka siadać
kapusta siedzieć
kartka skakać
karuzela słuchać
kierowca spać
kierownica spotkać
kino stać
klasa szukać
klej śmiać (się)
klocek śpiewać
kogut świecić
kolacja tańczyć
kolano trzeba
kolega trzymać
koleżanka  ubierać (się)
kolor ubrać (się)
koło ucieciekać
koniec uczyć
koń uczyć (się)
 korona umieć
kosz umrzeć
koszyczek umyć
kościół umyć (się)
kot usiąść
kotek uważać
koza wejść
kółko widzieć
kraj wiedzieć
krasnoludek wkładać
kredka włożyć
krowa wołać
król wozić
królewicz wrócić
królewna wstać
królowa wyjść
krzesło  wycinać
książka wygrać
księżyc wyjść
kubek wyłączyć
kucharz zaczynać
kurczątko zaczynać (się)
kura zamknąć
kwiat zapomnieć
kwiatek zasnąć
lalka zawołać
las zbierać
lato zbudować
lew zdjąć
lis znać
list zobaczyć
liść zostawić
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Rzeczowniki
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, 

rzeczy

Czasowniki
nazwy czynności i 

stanów

Przymiotniki
określenia cech

Przysłówki

określenia czasu, 
miejsca, sposobu

Inne
zaimki, spójniki, 

wykrzykniki, 
partykuły, przyimki

litera żyć
lody
lód
ludzie
łazienka
łóżko
łyżka
 małpa
mama
mamusia
marchewka
miasto
mięso
Mikołaj (św.)
miś
mleko
morze
 motyl
mydło
nauczyciel
niebo
niedziela
niedźwiedź
noc
noga  
nos  
nóż  
obiad  
obrazek  
oko  
ogień  
ogórek  
ogród  
okno  
okno  
oko  
okulary  
opłatek  
osa  
palec  
pan  
park  
piasek  
pieniądz  
piernik  
pies  
 pilot  
piłka  
piłkarz  
piosenka
plecak  
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Rzeczowniki
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, 

rzeczy

Czasowniki
nazwy czynności i 

stanów

Przymiotniki
określenia cech

Przysłówki

określenia czasu, 
miejsca, sposobu

Inne
zaimki, spójniki, 

wykrzykniki, 
partykuły, przyimki

pociąg  
poduszka  
pogoda  
pokój  
Polak  
pomidor  
praca  
prezent  
przedszkole  
ptak  
pudełko  
radio  
ramiona  
raz  
rączka  
ręcznik  
ręka  
 rodzina  
rok  
rower  
róża  
ryba  
rzeka  
sala  
samochód  
samolot  
sanki
schody  
siostra  
sklep  
słoń  
słońce  
smok  
sobota  
sok  
sowa  
spacer  
spodnie  
spódnica  
stopy  
stół  
strażak  
sukienka  
szkoła  
szpital  
szyja  
śniadanie  
śnieg  
środek
świat  
światło  
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Rzeczowniki
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, 

rzeczy

Czasowniki
nazwy czynności i 

stanów

Przymiotniki
określenia cech

Przysłówki

określenia czasu, 
miejsca, sposobu

Inne
zaimki, spójniki, 

wykrzykniki, 
partykuły, przyimki

święto  
tablica  
talerz  
tata  
teatrzyk  
telefon  
telewizor  
tort  
trawa  
ubranie  
ucho  
ulica  
urodziny  
 usta  
wakacje  
 wąż  
 wiatr  
widelec  
wieczór  
wierszyk  
wieś  
wilk  
wiosna  
włosy  
woda  
wujek  
wycieczka  
zabawa  
zabawka  
zając  
zamek  
ząb  
zegar  
zeszyt  
ziemia  
zima  
zoo  
zupa  
zwierzę  
żaba  
żabka  
żołnierz  
żona  
życzenie  
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Wykaz liczebników głównych i porządkowych, które zostały wyłączone z 
układu alfabetycznego haseł słownika

Liczebnik główny Liczebnik porządkowy

1 jeden, jedna, jedno pierwszy
2 dwa, dwie drugi
3 trzy trzeci
4 cztery czwarty
5 pięć, piąty
6 sześć szósty
7 siedem siódmy
8 osiem ósmy
9 dziewięć dziewiąty
10 dziesięć dziesiąty
100 sto

Liczebniki ułamkowe
pół
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