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Celem nauki języka jest rozwijanie kompetencji językowych. Umiejętność 
tę ludzie doskonalą przez całe życie, a poprawne posługiwanie się językiem sta-
nowi niezwykle ważny element ich codziennej egzystencji. Najintensywniejszy 
moment rozwoju mowy przypada na wiek przedszkolny1. Jest to czas ostateczne-
go formowania się systemu zarówno fonetycznego, jak i fonologicznego. Dzieci 
w wieku przedszkolnym to grupa z psycholingwistycznego punktu widzenia (…) 
otwarta psychicznie i językowo, spontanicznie twórcza, dysponująca w miarę 
bogatym słownictwem i umiejętnościami rozumienia językowej i semantycznej 
struktury zdań [Sawicka 1994, s. 64]. Dzieci potrafią w tym wieku budować 
zdania i teksty, swobodnie rozmawiać i porozumiewać się z otoczeniem. Kiedy 
wkraczają w świat zorganizowanej oświaty, nowa sytuacja sprawia, że automa-
tycznie powiększają zasób leksykalny swojego słownika. Początkowo, przeby-
wając z rodzicami i najbliższymi, poznają podstawowe słowa, które pomagają 
im w komunikacji. Są to jednak wyrazy, którymi posługują się osoby przebywa-
jące z dziećmi. Maluchy uczą się mowy przede wszystkim poprzez naśladowanie 
modelowego wzorca. Starają się powtarzać dźwięki, które usłyszą, na początku 
niekoniecznie znając ich znaczenie. Następnie zaczynają rozumieć, co dany wy-
raz oznacza, i dołączają go do swojego systemu leksykalnego. Każda interakcja 
z otoczeniem sprawia, że poszerzają one zasób swojego słownika. Dzieci w wie-

1 Dokładnego opisu etapów rozwoju mowy dziecka dokonał L. Kaczmarek [1996].
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ku przedszkolnym2 to jednostki już dość dobrze ukształtowane językowo. U pro-
gu tego wieku ich słownik czynny liczy około 1000 słów, a słownik bierny jest 
kilkaset razy większy [Tamże, s. 63]. Z biegiem czasu wartość ta diametralnie 
się powiększa. 

Celem tego artykułu jest ukazanie „nowych tworów językowych”, jakimi są 
neologizmy dziecięce. Z obserwacji wynika, że dziecko potrafi utworzyć nowy 
wyraz, który będzie najbardziej adekwatną nazwą danej rzeczy czy zjawiska. 
Niekiedy robi to świadomie, jednak najczęściej nie kontroluje tego procesu3 

Przy zbieraniu przykładów posługiwałem się przede wszystkim metodami 
eksperymentalnymi, opracowanymi przez Grażynę Sawicką [Tamże]. Polegały 
one na zadawaniu pytań dzieciom i zapisywaniu udzielanych przez nie odpo-
wiedzi. W trakcie rozmowy dochodziło do tworzenia nowych wyrazów przez 
dzieci – neologizmów, które pozwalały wyrazić im swoją myśl mimo niekom-
pletnego zasobu leksykalnego. Niektóre z nich powstawały także spontanicznie, 
podczas luźnej rozmowy z dziećmi.

pojęcie neologizmu

Według encyklopedii języka polskiego neologizm to nowy element języ-
ka (wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna, znaczenie lub konstrukcja skład-
niowa), który może być albo uzasadniony i potrzebny, albo nieuzasadniony 
i niepożądany. Najczęściej powstają neologizmy leksykalne, czyli nowe wyrazy 
utworzone dla nazwania nowych przedmiotów i pojęć lub dla wyrażenia zróż-
nicowanego stosunku mówiących do tego, z czym się stykają [encyklopedia 
języka polskiego 1994, s. 120]. Zenon Klemensiewicz nazywa neologizmy 
nowotworami, natomiast Leon Kaczmarek określa je jako liczne, przez swą 
świeżość, odrębność i niezwykłość, pełne czaru twory językowe [Kaczmarek 
1996, s. 68].

neologizmy dziecięce

Umysł dziecka wspaniale opanowuje metody, sposoby, formy ludowego sło-
wotwórstwa. Nawet te dziecięce słowa, których w uznanym języku nie ma, spra-
wiają wrażenie nieomalże istniejących: mogłyby być i nie ma ich tylko przypad-
kiem. Człowiek spotyka je jak starych znajomych, jak gdyby niegdyś już je był 
słyszał [Tamże, s. 130]. Dzieci w wieku przedszkolnym są doskonałymi budow-
niczymi nowych słów. Każde dziecko staje się na krótko »genialnym« lingwi-

2 Wiek przedszkolny przypada na wiek dziecka od trzech do sześciu lat.
3 Zebrane przykłady pochodzą z obserwacji oraz rozmów z dziećmi uczęszczającymi do 

Przedszkola Miejskiego nr 36 w Łodzi. 
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stą, a następnie, po ukończeniu pięciu, sześciu lat »geniusz ten zanika« [Tamże, 
s. 133]. Świat dzieci zdecydowanie różni się od świata dorosłych zarówno pod 
względem psychicznym, jak i językowym. Ci drudzy mają już wykształcony 
język, o wiele większy zasób słownictwa. Nie mają więc potrzeby tworzenia tak 
często nowych słów. Inaczej jest u przedszkolaków. Dziecku przedszkolnemu 
bardzo trudno jest zrozumieć świat dorosłych. Kluczem, który może otworzyć 
drzwi do zrozumienia tego skomplikowanego świata, jest język. Maluchy czę-
sto nie mogą znaleźć słów, którymi mogłyby opisać przedmioty czy zjawiska je 
otaczające. Powoduje to, że dzieci nazywają wiele zjawisk, przeżyć i przedmio-
tów po swojemu [Zgółkowa 1986, s. 32]. Przeinaczając słowa dorosłych, nie 
zdają sobie sprawy ze swojego słowotwórstwa i zachowują przeświadczenie, że 
z dużym prawdopodobieństwem powtarzają to, co usłyszały [Czukowski 1962, 
s. 131]. W ten właśnie sposób powstają neologizmy dziecięce, czyli słowa two-
rzone analogicznie do wyrazów znanych. Dzieci odczuwają ich pokrewieństwo 
zarówno semantyczne, jak i formalne. Ten proces, jak zauważył Kornel Czu-
kowski, najintensywniej przejawia się w mowie dzieci 3–5-letnich, a następnie 
stopniowo zanika. Młodsze dzieci nie znają jeszcze bardzo wielu słów oraz po-
jęć, a także nie potrafią uświadomić sobie w dostatecznej mierze stałości nazw 
w języku [żebrowska 1977, s. 158].

neologizmy słowotwórcze w języku dzieci w wieku 
przedszkolnym

Neologizmy słowotwórcze u dzieci w wieku przedszkolnym powstają 
w momencie, kiedy przyswajają one najważniejsze reguły tworzenia wyra-
zów. Opanowanie tych reguł w praktyce jest niezbędne do szybkiego rozwoju 
słownictwa [Chmura-Klekotowa 1970, s. 155]. Najliczniejszą grupą nowych 
tworów językowych są neologizmy słowotwórcze, tworzone przez dzieci za 
pomocą prefiksacji i sufiksacji. Formanty prefiksalne to cząstki słowotwórcze 
wyrazu, które występują przed jego rdzeniem, natomiast prefiksacja jest pro-
cesem tworzenia nowych wyrazów za pomocą formantów prefiksalnych [Grze-
gorczykowa 1981, s. 18]. Jeśli zaś chodzi o słowotwórstwo sufiksalne, jest ono 
najbardziej typowe dla rzeczownika. Sufiksy dodawane są najczęściej do całe-
go tematu fleksyjnego (z pominięciem morfemów fleksyjnych). Zdarza się jed-
nak, że sufiks w derywacie zostaje wstawiony w miejsce jakiegoś usuniętego 
sufiksu z tematu (derywacja wymienna) [Tamże, s. 18]. Poniżej przedstawione 
zostały utworzone przez dzieci neologizmy, w których występują wcześniej 
wymienione i opisane zjawiska4 

4 W trakcie badań zgromadzono ponad 100 przykładów. W publikacji tej zaprezentowane 
zostały tylko niektóre z nich, uznane za najciekawsze i najbardziej reprezentatywne.
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neologizmy utworzone za pomocą prefiksacji lub sufiksacji
AFRYKARZ ‘Afrykanin’5

– Jak nazywa się mieszkaniec Afryki?
– Mieszkaniec Afryki to Afrykarz.

Forma powstała od rzeczownika Afrykanin poprzez wymianę formantu sufiksalnego 
-anin na -arz, który jest charakterystyczny dla kategorii nazw wykonawców czynności.

BRAMCIAREK ‘bramkarz’
Majdan był dobry bramciarek, ale zadawał się z Dodą.

Forma powstała od rzeczownika bramkarz poprzez wymianę formantu sufik-
salnego -arz na -arek. Ponadto doszło do alternacji k : ć 

CHUDZIAS ‘chudziak’
Mój tata ciągle je, a jest chudziasem.

Forma powstała od rzeczownika chudziak poprzez wymianę formantu sufik-
salnego -ak na -as. Sufiks ten występuje w antonimie grubas. Najprawdopodob-
niej doszło do wyrównania analogicznego obu form.

GOTOWACZ ‘kucharz’
Jedliśmy ostatnio obiad na mieście, ale mój tata też jest dobrym gotowaczem.

Forma powstała od czasownika gotować poprzez dodanie formantu sufiksal-
nego -acz, który jest charakterystyczny dla nazw wykonawców czynności.

KULENKA ‘łyżka’
Ja mam taką kolorową kulenkę do zupy i tylko nią jem, jak jest pomidorówka w domu.

Forma powstała od rzeczownika kula, które dziecko skojarzyło z kształtem 
łyżki. Do podstawy słowotwórczej dodało formant sufiksalny -enka 

KRZYCZARKA ‘krzykaczka’
Małgosia to jest krzyczarka, bo ona tylko krzyczy i krzyczy.

Forma utworzona od czasownika krzyczeć poprzez dodanie formantu sufik-
salnego -arka, który jest charakterystyczny dla nazw żeńskich.

LENIUSZ ‘leniuch’
Mój brat to taki leniusz, bo ciągle leży i gra w gry, a jak mama go prosi, żeby coś 
zrobił, to on nie chce.

Forma powstała od rzeczownika leniuch poprzez wymianę formantu sufiksal-
nego -uch na -usz, który jest charakterystyczny dla nazw nosicieli cech.

5 Hasło tworzone jest w następującej kolejności: neologizm dziecka, znaczenie neologizmu 
wytłumaczone przez dziecko, przykład użycia neologizmu w zdaniu, znaczenie słownikowe 
wyrazu, który nazywa neologizm, komentarz.
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MARSZCZKA ‘zmarszczka’
Tata się śmieje, że ciocia Anetka ma marszczki na buzi.

Forma powstała od czasownika marszczyć się poprzez dodanie formantu -ka, 
który jest charakterystyczny dla kategorii nazw obiektów i rezultatów czynności. 
Najprawdopodobniej dziecko uznało, że jest to połączenie logiczniejsze, ponie-
waż skóra się marszczy, zatem powstała forma marszczka (a nie zmarszczka).

NAKŁADKA ‘dokładka’
Dzisiaj w przedszkolu obiad tak mi smakował, że poprosiłem nakładkę.

Forma powstała od rzeczownika dokładka poprzez wymianę formantu prefik-
salnego do- na formant prefiksalny na-.

PIERALKA ‘praczka’
– Jak nazywa się pani, która pierze?
– Pieralka.

Forma powstała od czasownika prać w postaci 3. os. l.poj. pierze poprzez 
dodanie formantu sufiksalnego -alka 

POZIMNIĆ ‘ochłodzić’
zawsze mówię mamie, żeby pozimniła mi zupę, bo jest bardzo ciepła, a dzieci nie 
mogą jeść ciepłego.

Forma powstała od przymiotnika zimny poprzez dodanie prefiksu po- (analogicz-
nie do wyrazu posłodzić) oraz formantu sufiksalnego -ić, który jest charakterystycz-
ny dla czasowników w formie bezokolicznika. Dziecko dobrze przyswoiło przy-
miotniki ciepły i zimny, stąd utworzenie formy czasownikowej od przymiotnika. 
Znaczenie neologizmu jest przejrzyste zarówno słowotwórczo, jak i semantycznie.

PRZYKLEJKA ‘naklejka’
Dostałam od mamy przyklejki na urodziny i przykleiłam je na szafce.

Forma powstała od rzeczownika naklejka poprzez wymianę formantu prefik-
salnego na- na przy- 

SKRZYPOWA ‘skrzypaczka’
Jak wczoraj byłem z mamą w teatrze, to widziałem skrzypową.

Forma powstała od rzeczownika skrzypaczka poprzez wymianę formantu su-
fiksalnego -aczka na -owa, który jest charakterystyczny dla nazw żeńskich.

SMYRAK ‘ślimak’
Widziałem kiedyś smyraka w parku i nawet miałem go w ręce.

Forma powstała poprzez neosemantyzację czasownika smyrać (sposób po-
ruszania się, pełzania ślimaka), a następnie dodanie formantu sufiksalnego -ak 
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SPRZĄTARKA ‘sprzątaczka’
W filmach to mają sprzątarkę w domu, a ja u siebie muszę sprzątać sama.

Forma powstała od czasownika sprzątać poprzez dodanie formantu sufiksal-
nego -arka, który jest charakterystyczny dla nazw żeńskich.

SZCZECINOWIEC ‘szczecinianin’
– Jak nazywa się mieszkaniec Szczecina?
– Szczecinowiec.

Forma powstała od nazwy miasta Szczecin poprzez dodanie formantu sufik-
salnego -owiec 

WĘDROWACZEK ‘wędrowiec’
Mój wujek to jest taki wędrowaczek, bo on ciągle wędruje po górach.

Forma powstała od czasownika wędrować poprzez dodanie formantu sufik-
salnego -aczek 

WOZIAK ‘kurier’
Tata przysłał mi prezent pocztą, bo pojechał za granicę, i przyniósł mi go woziak, jak 
byłem w przedszkolu. 

Forma powstała od czasownika wozić poprzez dodanie formantu sufiksalnego 
-ak, który jest charakterystyczny dla nazw wykonawców czynności.

Na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, że dzieci tworzyły 
neologizmy na różne sposoby. Aby udzielić odpowiedzi na zadawane im pytania, 
dodawały własny formant sufiksalny, wymyślały nowe wyrazy. Najczęściej robiły 
to świadomie, jednak zdarzało się, że niektóre z nich nie pamiętały, co powiedzia-
ły. Świadczy to o tym, że dziecko, nie wiedząc dokładnie, jak nazywa się wyraz, 
o który jest pytane, tworzy neologizm, aby nazwać daną rzecz czy zjawisko w spo-
sób dla siebie zrozumiały. Często są to wyrazy spokrewnione z poprawnymi, uży-
wanymi w polszczyźnie ogólnej. Tworzone są dzięki skojarzeniom z czynnością, 
kształtem przedmiotów, w sposób polegający na dodaniu formantów charaktery-
stycznych dla istniejących w polszczyźnie kategorii słowotwórczych.

neologizmy utworzone za pomocą wymiany głosek
Dzieci tworzą również neologizmy za pomocą niesystemowej wymiany gło-

sek. Może to wynikać z faktu, że nie do końca pamiętają dźwiękową reprezenta-
cję danego słowa i tym samym tworzą nieświadomie nowy wyraz.

CYPRYNA ‘cytryna’
Mama dodaje mi do herbaty cyprynę, bo mówi, że ma witaminę.

Forma powstała od rzeczownika cytryna poprzez podstawienie w miejsce 
głoski t innej głoski zwarto-wybuchowej, a mianowicie p 
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ĆWIERK ‘świerk’
Mamy za domem dużo ćwierków.

Forma powstała od rzeczownika świerk poprzez nietypową wymianę głoski 
ś : ć w nagłosie.

KAMAMOS ‘kabanos’
Najbardziej lubię, jak na kolację są kamamosy.

Forma powstała od rzeczownika kabanos poprzez wymianę głoskową w te-
macie b : m oraz n : m 

KAPAPULTA ‘katapulta’
Najfajniejsza w samolocie jest kapapulta – fajnie byłoby tak iść w powietrze.

Forma powstała od rzeczownika katapulta poprzez wymianę głoskową w te-
macie tylko w jednej pozycji (dziecko zamieniło głoskę t na głoskę p). Znaj-
dujące się w bliskim sąsiedztwie dwie spółgłoski t i między nimi spółgłoska 
p sprawiają, że wyraz staje się trudny artykulacyjnie i stąd dziecko, ułatwiając 
sobie artykulację, utworzyło nieświadomie neologizm.

KAPITKA ‘skarpetka’
Mam dzisiaj czerwone kapitki na nogach.

Forma powstała od rzeczownika skarpetka poprzez redukcję nagłosowego 
s oraz śródgłosowego r (obie głoski są trudne artykulacyjnie), a także typową 
wymianę głoskową w temacie (e : i).

PEMPRATURA ‘temperatura’
zawsze przed wyjściem do przedszkola mama sprawdza pempraturę.

Forma powstała od rzeczownika temperatura poprzez wymianę głoski 
w nagłosie (dziecko zastąpiło głoskę t głoską p) oraz redukcję śródgłoso-
wego e 

RETMIKA ‘rytmika’
Najbardziej uwielbiam retmikę, bo można się wtedy wygłupiać do woli.

Forma powstała od rzeczownika rytmika poprzez wymianę głoskową w te-
macie y : e 

Neologizmy utworzone za pomocą niesystemowej wymiany głosek występu-
ją w języku dzieci bardzo często. Przedszkolaki tworzą je nieświadomie (popeł-
niając błędy podobne do błędów dorosłych użytkowników języka), a także aby 
ułatwić sobie artykulację poprzez pominięcie niektórych trudnych artykulacyjnie 
głosek, takich jak s czy r, lub zamianę ich na inne – łatwiejsze do wymówienia, 
np. zastąpienie głoski t głoską p 
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neologizmy absolutne

Neologizmy absolutne to takie neologizmy, które nie zostały utworzone na 
podstawie słów znajdujących się w obiegu. Są one tworzone zwłaszcza przez 
małe dzieci, a znaczenie ich najczęściej rozumie tylko sam autor. Niekiedy zna-
czenia możemy domyślić się bez dodatkowych wyjaśnień autora – na podstawie 
aluzji fonetycznej. Ta grupa neologizmów cieszy się także dużą popularnością 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

KITIMAJ ‘kapitan’
Najważniejszy na statku, jak płynie, jest kitimaj.

Jest to neologizm absolutny, którego znaczenia możemy domyślać się dzięki 
wyjaśnieniom dziecka oraz dzięki dalekiej aluzji fonetycznej (zachowana jest 
tylko głoska nagłosowa).

PAPADKA ‘wypadek’
Wczoraj była papadka, jak szłam z mamą po chodniku.

Jest to neologizm absolutny, którego znaczenia możemy domyślać się dzięki 
wyjaśnieniom dziecka oraz dzięki dalekiej aluzji fonetycznej (zachowana jest 
tylko część śródgłosu – ad).

TILDEJ ‘telewizor’
W domu mamy tildej i ja tam oglądam zawsze bajki z siostrą.

Jest to neologizm absolutny, którego znaczenia możemy domyślać się dzięki 
wyjaśnieniom dziecka oraz dzięki aluzji fonetycznej. Telewizor jako wyraz zbyt 
trudny artykulacyjnie został zastąpiony neologizmem, który jest bardzo daleką 
aluzją fonetyczną (zachowany jest tylko dźwięk nagłosu).

Warto podkreślić, że neologizmy absolutne są dość powszechnym zjawiskiem, 
zwłaszcza – jak już wspomniałem wcześniej – u dzieci młodszych. Dzieci, aby wy-
wołać przedmiot, którego nazwa nie jest im jeszcze znana, świadomie wymyślają 
nowe słowa. W ten sposób mogą komunikować się z rozmówcą w swobodny sposób.

neologizmy utworzone w wyniku innych procesów
Dzieci tworzą również neologizmy w wyniku innych procesów niż te, które 

zostały opisane w dotychczasowych opracowaniach. Są to wyjątkowe przypad-
ki, dlatego zostały one uporządkowane w oddzielnej grupie. 

BOMBAŁKA ‘pałeczka’
Ja mam w domu bębenek i bombałki.

Forma powstała od wyrazu dźwiękonaśladowczego bom. Dźwięk ten słyszy-
my, kiedy uderzamy pałeczkami w bębenek. Dziecko dodało ponadto do onoma-
topei element -bałka 
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CHRISTUS ‘spirytus’
zawsze jak jestem chory, to mama naciera mi nóżki christusem i mówimy razem pa-
ciorek.

Forma powstała od określenia Spiritus Jesu Christi (duch Jezusa Chrystu-
sa), które pojawia się w religii katolickiej. Najprawdopodobniej dziecko kojarzy 
wieczorny rytuał smarowania spirytusem z późniejszą modlitwą, stąd zaczerp-
nięcie nazwy z tego obszaru semantycznego.

CYŚ ‘smoczek’
Ja to już nie potrzebuję cysia, ale mój brat tak.

Forma powstała od określeń piersi w relacji matka karmiąca – dziecko cys, 
cycuś, cyś. Ostatnia z nazw została przeniesiona na smoczek.

KULENIANIA ‘pielucha’
Mam młodszego braciszka i on chodzi w kuleniani. Ja już dawno nie.

Forma ta jest kompozycją powstałą w wyniku złożenia dwóch rzeczowni-
ków: kula oraz niania, połączonych interfiksem e. Dziecko prawdopodobnie 
skojarzyło to z czynnością, którą wykonuje niania podczas przewijania, tj. zwija 
zużyty pampers w kulkę.

NIEWIÓRKA ‘wiewiórka’
Widziałem w parku niewiórkę.

Forma powstała od rzeczownika wiewiórka poprzez dość nietypową wymia-
nę. Prawdopodobnie doszło do przesunięcia granicy morfologicznej (wie + wiór-
ka  wiewiórka; nie wie + wiórka  niewiórka).

PATONKA ‘biedronka’
Ja kiedyś miałam patonkę w słoiku, bo mama mi pozwoliła. Była taka jak ten sklep 
koło nas.

Forma powstała z połączenia czasownika w trybie rozkazującym patrz! 
z rzeczownikiem biedronka. Dziecko kojarzy wyraz biedronka z poleceniem 
wydawanym przez rodzica Patrz, biedronka! W wyniku tego utworzyło ono 
neologizm, biorąc początkową część czasownika pat-rz oraz końcową część rze-
czownika biedr-onka.

Dzieci nie tworzą neologizmów jedynie na drodze systemowej. Niekiedy ich 
luźne skojarzenia czy sytuacje z życia codziennego przyczyniają się do tworze-
nia nowych słów. Dziecko, bacznie obserwując świat i otoczenie, pobiera z niego 
wiele „fragmentów mowy i języka” i wykorzystuje to w późniejszym czasie do 
nazywania otaczającej je rzeczywistości.

Z powyższych rozważań wynika, że wiek przedszkolny jest najintensywniej-
szym okresem tworzenia neologizmów. W pewnym momencie życia dziecko 
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potrzebuje w sposób bardzo aktywny kontaktować się z otoczeniem. Niekiedy 
brakuje mu do tego zasobu słownictwa, ponieważ ten, który posiada w danym 
momencie, jest zbyt ubogi. Wymusza to tworzenie neologizmów. Dzięki nim 
przedszkolak może w pełni wyrażać swoje uczucia, emocje czy treści, które chce 
przekazać. Są one pomocą, ale i niekiedy eksperymentem językowym.

Obserwacja oraz długie rozmowy z dziećmi pozwoliły mi wysnuć wniosek, 
iż największą popularnością wśród dzieci uczących się języka cieszą się neologi-
zmy słowotwórcze w formie rzeczownika. Tworzone są one na różne sposoby – 
najczęściej za pomocą sufiksacji, rzadziej poprzez prefiksację. Zdarzają się także 
nowe wyrazy, które utworzone zostały za pomocą niesystemowej wymiany gło-
sek czy metatezy. Najciekawszą i najbardziej intrygującą grupą wydają się neo-
logizmy absolutne – tylko sam autor wie dokładnie, co chciał powiedzieć przez 
użycie danego słowa i co ono oznacza. Oprócz neologizmów rzeczownikowych 
wystąpiły także czasownikowe. Było to jednak nieczęste zjawisko, które świad-
czy o dobrej znajomości większości czasowników funkcjonujących w języku 
ogólnym. One również były tworzone za pomocą prefiksacji bądź sufiksacji. 
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