
 

 Dziś zapraszam was na farmę, do gospodarstwa, abyście poznali naszych nowych przyjaciół.  

 

 
Czy dzieci wiedzą czym jest farma? To takie duże gospodarstwo, najczęściej na wsi, gdzie zamieszkuje sporo różnych 

zwierzątek. Czy chcecie je poznać?:) Jeśli tak, to zapraszam na spacer po farmie. Ciekawe czy wszystkie zwierzątka 

mieszkają wspólnie w gospodarstwie? Hmm...chyba jedno zwierzątko nie mieszka. Posłuchajcie i odgadnijcie które. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy spodobali wam się nasi nowi przyjaciele?:) 
 

cow - krówka 

dog - piesek 

duck - kaczuszka 

horse - konik 

pig - świnka 

sheep - owieczka 

elephant - słoń 

 

Animals on the farm. Zwierzątka na farmie. 

 

Tekst piosenki 

Let's take a walk around the farm, around 

the farm, around the farm. Let's take a walk 

around the farm,     What do you SEE?  

A cow! A cow!  

A dog! A dog!  

A duck! A duck!  

A horse! A horse!  

A pig! A pig!  

A sheep! A sheep!  

That's what you SEE!  

 

Let's take a walk around the farm, around 

the farm, around the farm. Let's take a walk 

around the farm, What do you HEAR?  

Moo! (A cow!)  

Ruff, ruff, ruff! (a dog!)  

Quack, quack, quack (a duck!) Neigh! (a 

horse!)  

Oink, oink, oink (a pig!)  

Baa! (a sheep!)  

That's what you HEAR!  

 

Let's take a walk around the farm, around 

the farm, around the farm. Let's take a walk 

around the farm, What do you SEE?  

 

Let's take a walk (x 8)  

Moo! (Good-bye Cow!)  

Ruff, ruff, ruff! (Good-bye, Dog!) Quack, 

quack, quack (Good-bye, Duck!)  

Neigh! (Good-bye, Horse!)  

Oink, oink, oink (Good-bye, Pig!) Baa! 

(Good-bye, Sheep!)  

(Elephant Sound) Good-bye,  

 

Elephant. Elephant? On the Farm? No!!!!!  

 

 

Tłumaczenie piosenki 

Przejdźmy się po farmie (x3) 
Co widzicie? (What do you see?) 

Krówkę,  

Pieska, 
Kaczkę, 

Konia, 

Świnkę,  
Owcę, 

Właśnie je widzicie! 

 
Przejdźmy się po farmie (x3) 

Co słyszycie? (What do you hear?) 

Moo (krówka) 
Ruff, ruff, ruff! (piesek) 

Quack, quack, quack (kaczuszka) 

Neigh! (konik) 
Oink, oink, oink! (świnka) 

Baa! (owieczka) 

Właśnie je słyszycie! 

 
Przejdźmy się po farmie (x3) 

Co widzicie? (What do you see?) 

 
Przejdźmy się (x8) 

Moo (Żegnaj krówko) 

Ruff, ruff, ruff! (Żegnaj piesku) 
Quack, quack, quack (Żegnaj kaczuszko) 

Neigh! (Żegnaj koniku) 
Oink, oink, oink! (Żegnaj świnko) 

Baa! (Żegnaj owieczko) 

(odgłos słonia) Żegnaj! 
 

Słoń. Słoń? Na farmie? 

Nie!!! 
Quack, quack, quack (Żegnaj kaczuszko) 

Neigh! (Żegnaj koniku) 

Oink, oink, oink! (Żegnaj świnko) 
Baa! (Żegnaj owieczko) 

(odgłos słonia) Żegnaj! 

 
Słoń. Słoń? Na farmie? 

Nie!!! 

 

 

 

 

Quack, quack, quack (Żegnaj 

kaczuszko) 

Neigh! (Żegnaj koniku) 

Oink, oink, oink! (Żegnaj 

świnko) 

Baa! (Żegnaj owieczko) 

Zapraszam was teraz do 

muzycznej zabawy "Zgaduj 

zgadula". Waszym zadaniem jest 

odgadnąć nazwę ukrytego w oknie 

zwierzątka. Komu uda się? 

Ciekawe:) 

https://www.youtube.com/watch?v=q

HzSFNk_g-E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E
https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E

