
Dzień dobry Elfiki-dzisiaj środę mamy. 

Zaraz wspólnie sobie pośpiewamy! 

 

Piosenka ,, Dziadek fajną farmę miał” znajduje się w linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

 

(Rodzic tłumaczy dziecku, że w Polsce są gospodarstwa wiejskie , a osoba 

pracująca na roli to ROLNIK).  

Farma o której dziecko śpiewało, to również gospodarstwo wiejskie, ale w 

Stanach Zjednoczonych  rolnik to inaczej FARMER.  

Rodzic zadaje pytania: 

 Jakie zwierzęta hodował stary Donald? 

 Jakie inne zwierzęta można spotkać na wsi?  

Rozpoznawanie odgłosów zwierząt:  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 

Dzielenie wyrazów na sylaby: 

 Kura ( ku-ra) 

 Indyk (in-dyk) 

 Kogut (ko-gut) 

 Świnia (świ-nia) 

 Kot (kot) 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


Można zapytać dziecko z ilu sylab składa się dany wyraz.  

Jeżeli  nie ma problemu z dzieleniem wyrazów na sylaby, może wyraz 

podzielić na głoski, np. kot (k-o-t) 

 

Miłego Dnia Elfiki – bądźcie grzeczni  

Wasze panie  

 

Dla chętnych kolorowanka  poniżej: 

 

 

 

 



 


