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rzeczowniki

1. mama

2. tata

3. brat

4. siostra

5. babcia

6. dziadek

7. miś

8. lalka

9. oko

10. nos

11. ucho

12. buzia

13. noga

14. kolano

15. palec

16. ręka

17. stopa

18. pępek

19. zęby

20. język

21. głowa

22. włosy

23. pięta

24. buty

25. bluzka

26. ciocia

27. łokieć

28. usta

29. żyrafa

30. wilki

31. słoń

32. małpa

33. lama

34. pingwin

35. lew

36. papuga

37. ptaki

38. żółw

39. banan

40. jabłko

41. maliny

42. arbuz

43. śliwki

44. ananas

45. melon

46. drabina

47. strażak

48. malarz

49. stolarz

50. piekarz

czasowniki

51. rysuje

52. śpiewa

53. pije

54. jeść

55. kocha

56. lubię

57. jest

58. smaży

59. gryźć

60. patrzę

61. skacze

62. płacze

63. latają

64. miesza

65. biegnę

66. gotuje
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67. mierzy

68. myje

69. upaść

70. całuje

71. pisze

72. oddał

73. siedzi

74. śpi

75. brać

76. latać

77. przytul

78. czyta

79. grają

80. pływa

81. jedzie

82. jechał

83. stoi

84. czesać

85. ma

86. skleić

87. niesie

88. kroić

89. świeci

90. choruje

91. masuje

92. zanieś

93. pędzić

94. kibicuje

95. gra

96. krzyczy

97. nosi

98. chrapie

99. planuje

100. boi się

kolory

101. biały

102. czarny

103. różowy

104. liliowy

105. mahoń

106. zielony

107. granat

108. żółty 

109. błękit

110. brąz

111. beż

112. siwy

113. szary

114. srebrny

115. złoty

116. fiolet

117. bordo

118. morski

119. khaki

120. rudy

przymiotniki

121. mały

122. duży

123. średni

124. miękki

125. gruby

126. ciężki 

127. wysoki

128. niski

129. lewe

130. pusty

131. długa

132. prawe

133. lekki

134. tłusty

135. klejący
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136. śliski

137. mokry

138. suchy

139. piękny

140. płaski

141. twardy

142. jasny

143. niemiły 

144. ciemny

145. słaby

146. śmiały

147. krótki

148. krzywa 

149. gładki

150. szorstki

151. kruchy

152. prosty

153. głośny

154. wielka

155. miły

156. dumny

157. wesoła

158. lepszy

159. zwinny

160. śliczna

161. ostatni

162. mocny

163. zimny

164. ciepły

165. gorzki

166. słodki

167. zły

168. gorący

169. smutny

170. śpiący

171. słony

172. chory

173. zdrowy

174. dzielny

175. głęboki

176. płytki

177. szybki

178. zdjęte

179. piękna

180. lepki

przyimki w kontekście

181. z Kasią

182. z Alą

183. na stole

184. do kina

185. w sali

186. do lasu

187. do nas

188. w oku

189. na polu 

190. w pracy

191. w lesie

192. po kolei

193. o nas

194. na ręce

195. w lewo

196. na dół

197. na ulicy

198. w piłkę

199. w górę

200. w sieci
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Dzień 1 . Dzień 2.       Dzień 3.       Dzień 4.    Dzień 5.      

1.  mama 1.  dziadek 1.  ucho 1.  ręka 1.  głowa

2.  tata 2.   miś 2.  buzia 2.  stopa 2.  włosy

3.  brat 3.  lalka 3.  noga 3.  pępek 3.  pięta

4.  siostra 4.  oko 4.  kolano 4.  zęby 4. buty  

5.  babcia 5.  nos 5.  palec 5.  język 5.  bluzka

Dzień 6.

tata miś buzia stopa włosy

brat lalka noga pępek pięta

siostra oko kolano zęby buty

babcia nos palec język bluzka

ciocia łokieć usta żyrafa wilki

Dzień 7.

brat lalka noga pępek pięta

siostra oko kolano zęby buty

babcia nos palec język bluzka

ciocia łokieć usta żyrafa wilki

słoń małpa lama pingwin lew
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Dzień 8.

siostra oko kolano zęby buty

babcia nos palec język bluzka

ciocia łokieć usta żyrafa wilki

słoń małpa lama pingwin lew

papuga ptaki żółw banan jabłko

Dzień 9.

babcia nos palec język bluzka

ciocia łokieć usta żyrafa wilki

słoń małpa lama pingwin lew

papuga ptaki żółw banan jabłko

maliny arbuz śliwki ananas melon

Dzień 10.

ciocia łokieć usta żyrafa wilki

słoń małpa lama pingwin lew

papuga ptaki żółw banan jabłko

maliny arbuz śliwki ananas melon

drabina strażak malarz stolarz piekarz



6

Dzień 11.

słoń małpa lama pingwin lew

papuga ptaki żółw banan jabłko

maliny arbuz śliwki ananas melon

drabina strażak malarz stolarz piekarz

rysuje śpiewa pije jeść kocha

Dzień 12.

Papuga ptaki żółw banan jabłko

maliny arbuz śliwki ananas melon

drabina strażak malarz stolarz piekarz

rysuje śpiewa pije jeść kocha

lubię jest smaży gryźć patrzę

Dzień 13.

maliny arbuz śliwki ananas melon

drabina strażak malarz stolarz piekarz

rysuje śpiewa pije jeść kocha

lubię jest smaży gryźć patrzę

skacze płacze latają miesza biegnę

Opracowała Karolina Pol
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Dzień 14.

drabina strażak malarz stolarz piekarz

rysuje śpiewa pije jeść kocha

lubię jest smaży gryźć patrzę

skacze płacze latają miesza biegnę

gotuje mierzy myje upaść całuje

Dzień 15.

rysuje śpiewa pije jeść kocha

lubię jest smaży gryźć patrzę

skacze płacze latają miesza biegnę

gotuje mierzy myje upaść całuje

pisze oddał siedzi śpi brać

Dzień 16.

lubię jest smaży gryźć patrzę

skacze płacze latają miesza biegnę

gotuje mierzy myje upaść całuje

pisze oddał siedzi śpi brać

latać przytul czyta grają pływa

Opracowała Karolina Pol
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Dzień 17.

skacze płacze latają miesza biegnę

gotuje mierzy myje upaść całuje

pisze oddał siedzi śpi brać

latać przytul czyta grają pływa

jedzie jechał stoi czesać ma

Dzień 18.

gotuje mierzy myje upaść całuje

pisze oddał siedzi śpi brać

latać przytul czyta grają pływa

jedzie jechał stoi czesać ma

skleić niesie kroić świeci choruje

Dzień 19.

pisze oddał siedzi śpi brać

latać przytul czyta grają pływa

jedzie jechał stoi czesać ma

skleić niesie kroić świeci choruje

masuje zanieś pędzić kibicuje gra

Opracowała Karolina Pol
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Dzień 20.

latać przytul czyta grają pływa

jedzie jechał stoi czesać ma

skleić niesie kroić świeci choruje

masuje zanieś pędzić kibicuje gra

krzyczy nosi chrapie planuje boi się

Dzień 21.

jedzie jechał stoi czesać ma

skleić niesie kroić świeci choruje

masuje zanieś pędzić kibicuje gra

krzyczy nosi chrapie planuje boi się

biały czarny różowy liliowy mahoń

Dzień 22.

skleić niesie kroić świeci choruje

masuje zanieś pędzić kibicuje gra

krzyczy nosi chrapie planuje boi się

biały czarny różowy liliowy mahoń

zielony granat żółty błękit brąz
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Dzień 23.

masuje zanieś pędzić kibicuje gra

krzyczy nosi chrapie planuje boi się

biały czarny różowy liliowy mahoń

zielony granat żółty błękit brąz

beż siwy szary srebrny złoty

Dzień 24.

krzyczy nosi chrapie planuje boi się

biały czarny różowy liliowy mahoń

zielony granat żółty błękit brąz

beż siwy szary srebrny złoty

fiolet bordo morski khaki rudy

Dzień 25.

biały czarny różowy liliowy mahoń

zielony granat żółty błękit brąz

beż siwy szary srebrny złoty

fiolet bordo morski khaki rudy

mały duży średni miękki gruby
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Dzień 26.

zielony granat żółty błękit brąz

beż siwy szary srebrny złoty

fiolet bordo morski khaki rudy

mały duży średni miękki gruby

ciężki wysoki niski lewe pusty

Dzień 27.

beż siwy szary srebrny złoty

fiolet bordo morski khaki rudy

mały duży średni miękki gruby

ciężki wysoki niski lewe pusty

długa prawe lekki tłusty klejący

Dzień 28.

fiolet bordo morski khaki rudy

mały duży średni miękki gruby

ciężki wysoki niski lewe pusty

długa prawe lekki tłusty klejący

śliski mokry jasny piękny płaski

Opracowała Karolina Pol
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Dzień 29 .

mały duży średni miękki gruby

ciężki wysoki niski lewe pusty

długa prawe lekki tłusty klejący

śliski mokry jasny piękny płaski

twardy suchy niemiły ciemny słaby

Dzień 30.

ciężki wysoki niski lewe pusty

długa prawe lekki tłusty klejący

śliski mokry jasny piękny płaski

twardy suchy niemiły ciemny słaby

śmiały krótki krzywa gładki szorstki

Dzień 31.

długa prawe lekki tłusty klejący

śliski mokry jasny piękny płaski

twardy suchy niemiły ciemny słaby

śmiały krótki krzywa gładki szorstki

kruchy prosty głośny wielka miły
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Dzień 32.

śliski mokry jasny piękny płaski

twardy suchy niemiły ciemny słaby

śmiały krótki krzywa gładki szorstki

kruchy prosty głośny wielka miły

dumny wesoła lepszy zwinny śliczna

Dzień 33.

twardy suchy niemiły ciemny słaby

śmiały krótki krzywa gładki szorstki

kruchy prosty głośny wielka miły

dumny wesoła lepszy zwinny śliczna

ostatni mocny zimny ciepły gorzki

Dzień 34.

śmiały krótki krzywa gładki szorstki

kruchy prosty głośny wielka miły

dumny wesoła lepszy zwinny śliczna

ostatni mocny zimny ciepły gorzki

słodki zły gorący smutny śpiący
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Dzień 35.

kruchy prosty głośny wielka miły

dumny wesoła lepszy zwinny śliczna

ostatni mocny zimny ciepły gorzki

słodki zły gorący smutny śpiący

słony chory zdrowy dzielny głęboki

Dzień 36.

dumny wesoła lepszy zwinny  śliczna

ostatni mocny zimny ciepły gorzki

słodki zły gorący smutny śpiący

słony chory zdrowy dzielny głęboki

płytki szybki zdjęte piękna lepki

Dzień 37.

ostatni mocny zimny ciepły gorzki

słodki zły gorący smutny śpiący

słony chory zdrowy dzielny głęboki

płytki szybki zdjęte piękna lepki

z Kasią z Alą na stole do kina w sali
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Dzień 38.

słodki zły gorący smutny śpiący

słony chory zdrowy dzielny głęboki

płytki szybki zdjęte piękna lepki

z Kasią z Alą na stole do kina w sali

do lasu do nas w oku na polu w pracy

Dzień 39.

słony chory zdrowy dzielny głęboki

płytki szybki zdjęte piękna lepki

z Kasią z Alą na stole do kina w sali

do lasu do nas w oku na polu w pracy

w lesie po kolei o nas na ręce w lewo

Dzień 40.

płytki szybki zdjęte piękna lepki

z Kasią z Alą na stole do kina w sali

do lasu do nas w oku na polu w pracy

w lesie po kolei o nas na ręce w lewo

na dół na ulicy w piłkę w górę w sieci
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